AMUSEMENT AAN BOORD

Muzikanten
(prijzen exclusief 6% BTW)

Ierse, Engelse en Nederlandse pub-, haven– en zeemansliederen op zeer authentieke en
professionele wijze uitgevoerd.

1-mans formatie
2-mans formatie
3-mans formatie

Dag, 8 uur

Dagdeel, 4 uur

€ 625,00
€ 1.200,00
€ 1.775,00

€ 425,00
€ 800,00
€ 1.175,00

Palingroker Abbenbroek
Palingroker Abbenbroek (getooid in een traditioneel Spakenburger kostuum) rookt aan dek verse
palingen in een ouderwetse rookton. Niet op elk schip mogelijk!
Minimale afname:
Prijs per paling:

100 palingen
dagprijs
***

DAGPROGRAMMA
(prijzen exclusief 6% BTW)

In combinatie met uw vaartocht kunt u een stadswandeling, bezoek aan een havenplaatsje of een
activiteit aan de wal bij ons vooraf bespreken. Onderstaande excursies zijn slechts een greep uit
ons aanbod.

Bezoek en rondleiding eiland Pampus
€ 8,50 p.p.
Voor de kust van Muiden ligt het forteiland Pampus. Dit eiland is 100 jaar geleden gebouwd als
onderdeel van “De Stelling van Amsterdam”, een unieke verdedigingslinie rondom Amsterdam.
Alle oude gangen en gewelven zijn, sinds de oprichting van de Stichting Pampus in 1986, geheel in
ere hersteld. Onder begeleiding van een professionele gids loopt u door dit historische fort. De
rondleiding duurt ongeveer 1 uur. Bezoek en rondleiding mogelijk tussen 1 april en 31 oktober.
Op maandag is het forteiland gesloten.
Van mei t/m september is de eerste rondleiding om 11:00 uur en de laatste is om 16:00 uur.
Let op: in april en oktober rondleidingen alléén op dinsdag t/m vrijdag om 13:00, 14:00 en 15:00
uur. In overleg en tegen meerprijs op andere tijden mogelijk.
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Bezoek en rondleiding Muiderslot
€ 13,50 p.p.
Alleen bezoek Muiderslot
€ 10,75 p.p.
De geschiedenis van het Muiderslot begint bij graaf Floris V. Hij bouwde anno 1280 een
stenen vesting aan de monding van de Vecht bij Muiden. De man die het Muiderslot echt
beroemd heeft gemaakt is de dichter, schrijver en historicus P.C. Hooft (1581-1647), die 39
jaar in het slot heeft gewoond. Vergeet niet tijdens uw bezoek een kijkje te nemen in de prachtige
tuinen rondom deze vesting. De rondleiding duurt ongeveer 1 uur.
Bezoek en rondleiding mogelijk tussen 1 april en 31 oktober. In overleg op andere data mogelijk.
Stadswandeling Marken
€ 4,95 p.p.
minimaal 15 personen
Bij aankomst in de haven wordt u ontvangen door een gids in traditionele klederdracht, voor een
bijzondere wandeltocht door het pittoreske vissersstadje. Tijdens deze wandeling vertelt de gids
over de historie en gebruiken van de lokale bevolking, aangevuld met leuke anekdotes. De
stadswandeling duurt ongeveer 1 uur.
Stadswandeling Volendam
€ 4,75 p.p.
minimaal 15 personen
Bij aankomst in de haven wordt u ontvangen door een gids in traditionele klederdracht, voor een
bijzondere wandeltocht door het pittoreske vissersstadje. Tijdens deze wandeling vertelt de gids
over de historie en gebruiken van de lokale bevolking, aangevuld met leuke anekdotes. De
stadswandeling duurt ongeveer 1 uur.
Stadswandeling Enkhuizen
€ 5,95 p.p.
minimaal 12 personen
Bij aankomst in de haven wordt u ontvangen door een gids voor een wandeltocht door dit
traditionele IJsselmeerstadje. Tijdens deze wandeling vertelt de gids over de historie en gebruiken
van de lokale bevolking, aangevuld met leuke anekdotes. De stadswandeling duurt ongeveer 1,5
uur
Stadswandeling Hoorn

Op aanvraag

Rondleiding palingrokerij Volendam
€ 4,50 p.p
minimaal 10 personen
Vanaf de haven in Volendam loopt u naar de palingrokerij. Hier ziet u hoe men de palingen op
ambachtelijke wijze rookt in dit familiebedrijf. Aan het einde van de rondleiding proeft u zelf deze
heerlijke paling. De rondleiding duurt ongeveer 45 minuten.
Rondleiding in het Fort bij Edam
€ 6,00 p.p.
minimaal 10 personen
Het bijna honderd jaar oude Fort bij Edam is onderdeel van “De Stelling van Amsterdam” U krijgt
een rondleiding door het fort met mooi uitzicht over het IJsselmeer. De rondleiding duurt
ongeveer 1 uur.
Bezoek en rondleiding Bataviawerf
€ 11,00 p.p.
We leggen aan bij de steiger van de Bataviawerf, nabij het VOC schip De Batavia, het beste en
mooiste voorbeeld van een authentiek nagebouwde Oost-Indiëvaarder uit de 17e eeuw. We
bezoeken de verschillende werkplaatsen waar ambachtelijke activiteiten plaatsvinden, het
oorlogsschip in aanbouw De 7 Provinciën en uiteraard gaan we aan boord van De Batavia zelf.
Tevens zal er een film getoond worden over de bouw van De Batavia. De rondleiding duurt
ongeveer 1,5 uur. Bezoek en rondleiding mogelijk tussen 1 maart en 31 oktober.
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Bezoek en rondleiding Zuiderzeemuseum
minimaal 20 personen

€ 17,95 p.p.

Alleen bezoek Zuiderzeemuseum
€ 14,00 p.p.
minimaal 20 personen
We leggen aan bij de steiger in de haven van Enkhuizen. U loopt naar de veerboot, die u naar
het Zuiderzeemuseum vaart. Hier maakt u kennis met de historie van het IJsselmeer, de vroegere
Zuiderzee. Een bezoek aan het binnen– en buitenmuseum duurt ongeveer 1,5 tot 2 uur. Een
rondleiding duurt ca. 1 uur.

Uw dag aan boord professioneel gefilmd op DVD?
Nieuw in het programma is het maken van professionele videoproducties. Verras uw gasten en
relaties! Laat ze keer op keer de sfeer en hoogtepunten van hun dag op het water herbeleven.
Foto’s zijn leuk, maar kunnen niet die sfeer en stemming weergeven. Een videoregistratie kan dat
wel! Alles komt dynamisch en smaakvol in beeld. Uw ‘aanmonstering’ ’s morgens, de activiteiten,
de bezochte locaties en vooral… het grote genieten aan boord.
Wij bieden u nu de mogelijkheid om deze dag op video vast te laten leggen. Prijzen in overleg.
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