
Rederij Fortuna Vaaragenda 2018
Moonlight Dinner Cruises All-in 2018

Vaarroute "A" mei Um augustus:
Vaartocht rond het eiland van lJsselmonde.
Vertrek vanuit Spijkenísse. Via de Oude

Maas naar Dordrecht, vervolgens over de
Noord langs Alblasserdam en Kinderdijk.

Nieuwe Maas langs de skyline van
Rotterdam-stad o.a. van Brienenoordbrug,
Nieuwe Willemsbrug, Erasmusbrug, Hotel
New York, Maashaven s.s. Rotterdam,
vervolgens door de Rotterdamse haven
terug naar Spijkenisse.

Vaarroute "B" september Um april:
Vaartocht door de Rotterdamse haven.

Vertrek vanuit Spijkenisse. Via de Oude

Maas naar Vlaardingen, hier draaien we de
Nieuwe Maas op langs Pernis, vervolgens
rondvaart door de Eemhaven en
Beatrixhaven (containeroverslag RST)
Schiedam, Waalhaven, Maashaven s.s.
Rotterdam, Rijnhaven, Hotel New York,
Erasmusbrug, Nieuwe Willemsbrug tot Oud-
lJsselmonde, van Brienenoordbrug, hier
keren we om en varen via de Nieuwe Maas
terug naar Spijkenisse.

lnclusief 2 x koffie met gebak,
koud/warm buffet, desseÉ,
live music en enteÉainment,
alle drankjes (excl. buitenl. gedist.)

Brunch Cruises All-in 2018

lnschepen vanaf í1:30 uur
Vertrek 12:00 uur
Terugkomst ca. í6:00 uur

Tarief: € 45,00 p.p. All-in
Kinderen 3 tlm 12jaar: € 22,50 p.p.

Vaarroute: zie route "8"
van de Moonlíght Cruises.

Welkomstdrankje naar keuze,
soepje vooraf,
brunch - koud/warm buffet,
dessert,
Iive music en enteÉainment,
alle drankjes (excl. buitenl. gedist.)

* Pasen, Moederdag,
Pinksteren, Vaderdag,

lnschepen vanaf í9:00 uur
Vertrek í9:30 uur
Terugkomst ca. 24:00 uur

Tarief: € 62,50 p.p. AII-in
Kinderen 3Um l2jaar: € 3í,25 p.p.

2)

3)

Thema-avonden:
1) Staflight Crur.se met optrcden van Samantha Steenwiik

en John de Bever

We rc I d h av e nd age n (vol g e b o e kt)

Jaren'70 pafty met optreden van ???

Op de thema-avonden is aangepaste kleding leuk,

maar niet verplicht.

Vaardata op de
7 Jan. Nieuwiaarsbrunch
4 Feb.

11 Mrt.
í April Pasen*

15 April
29 April
í3 Mei Moederdaq*
20 Mei Pinkstercn*
3 Juni

17 Juni Vadetdag*

€ 79,50

€ 69,50

€ 69,50

Vaardata op de
za 27 Jan,
za í0 MÉ.
za 24 Mrt.
za 7 Apr.1)
ze 21 Apr.

za

za

5 Mei
26 Mei
9 Juni

30 Juni
14 Juli

za

za

za

za
za
za

í8 Aug.
1 Sept.
8 Sept.2)

22 Sept.
6 okt.

20 okt.

za
za
za

za 3 Nov.
za í7 Nov.3)
za í Dec.
vr í4 Dec.

í Juli
15 Juli
19 Aug.
9 Sept. Wereldhavendagen *

23 Sept.
7 okt.

21 okt.
4 Nov.

25 Nov.
9 Dec.

za 8 Sept Wereldhavendagen
€ 52,50 p.p. all-in
(zie programma)

Wereldhavendagen € 49,50 P.P.



ZATERD AG7 APRIL

STARLIGHT CRUISE

MET GAST OPTREDEN VAN

SAMANTHA STEENWIJK

EN

JOHN DE BEVER

Deze vaartocht is inclusief : ontvangst prosecco, nootjes en zoutjes, mandjes luxe broodjes op tafel

met kruidenboter en tappenade, de gehele avond serveren wij div. luxe warme en koude hapjes aan

tafel, alle drankjes (excl. buitenl. gedist.), live music en optreden van Samantha Steenwijk (bekend

van de Voice of Holland) , John de Bever (bekend van het nummer Je krijgt die lach niet van mijn

gezicht), zangeres Belinda en zanger Hans.

lnschepen : 19:00 uur

Vertrek : 19:30 uur

Terugkomst ca. :24:00 uur

Tarief: C 79,50 p.p. kinderen tlm t2 jr. € 49,75 All-in

Voor inlichtingen en/of reserveringen kunt u telefonisch contact met ons opnemen op

telefoonnummer 0181-626126 of via de email info@partyschepen.org

Neem ook eens een kijkje op onze websíte voor ons gehele programma: www.partyschepen.org



2018Speciale Vaartochten

D agto c ht keram i ekm arkt
i n Go uda _(Hemelvaaftsdag)

Unieke vaartocht naar de keramiekmarkt in Gouda.

U vaart vanuit Spijkenisse over de Oude Maas naar Vlaardingen, dan over de Nieuwe Maas langs Pernis,
Schiedam, de Maashaven met de ss Rotterdam, de skyline van Rotterdam stad.
Onder de Erasmusbrug, Nieuwe Willemsbrug en van Brienenoordbrug door.
Hier draaien we de Hollandse lJssel op onder de Algerabrug door langs Krimpen a/d lJssel, Capelle a/d lJssel,
Ouderkerk a/d lJssel, Gouderak en Moordrecht naar de Veerstal in Gouda.

Zí e oo k www.kera m i eki ng o u da, n I
Deze prachtige vaartocht is inclusief:
Ontvangst 2 x koffie met gebak, uitgebreide lunch, dinner: koud / warm buffet, dessert,

27 Mei Dagtocht Dordt in Stoom 17:30 €47,50 €23,75

AD Dordt in Stoom.

Op 25, 26 en 27 mei wordt voor de 18e keer AD Dordt in Stoom, het omvangrijke stoom evenement in Europa,
in Dordrecht gehouden.
Er worden ca. 250.000 bezoekers verwacht.

Zie oo k www,do rdti nstoom. n I
Deze prachtige vaartocht is inclusief:
Ontvangst: 2 x koffie met gebak, uitgebreide lunch, op de terugreis een bittergarnituur, excl. overige drankjes.

om Dordrechtte bezoeken van ca. 13:00 uurUm 15:30 uur.

Juni Dagtocht Heusden 20:00 € 57,50 E aa -7Ë,

Gezellige vaartocht naar het vestingstadje Heusden.

U vaart vanuit Spijkenisseover de Oude Maas, Dordtse Kil, het Hollands Diep, Moerdijkbruggen, Lage Zwaluwe,
Amer, Brabantse Biesbosch, Drimmelen, Geertruidenberg, Bergsche Maas langs Waalwijk naar Heusden.

Terugreis over de Afgedamde Maas, langs Wijk en Aalburg, Veen, Andel, Wilhelminasluis (schutsluis), Woudrichem,
Hardinxveld-Giessendam, Beneden Merwede, Werkendam, Sliedrecht, Papendrecht, Dordrecht en Zwijndrecht en
via de Oude Maas naar Spijkenisse.

U krijgt de gelegenheid te wandelen / winkelen in Heusden.
Deze prachtige vaartocht is inclusief:
Ontvangst: 2 x koffie met gebak, uitgebreide lunch, dinner: koud / warm buffet, dessert,
excl. overige drankjes.

Mei 09:30 19:00 € 57,50 €28,75

07:30 08:00 20:00 € 69,50 € 35,00

10:00

09:00

Za 7 Juli Dagtocht
Emmerich - Spgïenisse

Heenreis Spijkenisse - Emmerich is met luxe touringcar.

U vaart vanuit Emmerich over de Rijn en Waal, langs Nijmegen, Tiel, Zaltbommel, Brakel, Woudrichem,
slot Loevestein, over de Boven Merwede langs Werkendam, over de Beneden Merwede langs
Hardinxveld-Giessendam, Dordrecht en Zwijndrecht en via de Oude Maas terug naar Spijkenisse.

U krijgt de gelegenheid om de markt te bezoeken in Emmerich"

Ontvangst: 2 x koffie met gebak, uitgebreide lunch, dinner: koud / warm buffet, desseÍ,
excl. overige drankjes.

aTlr^ .**-*ll--rffiffi§
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-
excl. overige drankjes.

10:00 10:30



25 Aug. Dagtocht
Volendam-Spqkenisse

08:0007:30 22:00 €71,50 €35,75

De dijk van Volendam met zijn vele snuffelwinkeltjes,
cafés en terrasjes, waar honderden toeristen
dagelijks genieten van de authentieke sfeer.

Heenreis Spijkenisse - Volendam is met luxe touringcar. De aankomst in Volendam is ca. 09:30 uur.
U stapt uit in het centrum van Volendam. Vanaf deze tijd krijgt u de gelegenheid om Volendam te bezoeken.
Yanaf 12:15 uur vaart er een rondvaartboot van Rederij Marken Express, gelegen aan de Dijk van Volendam naar
ons partyschip "Marlina", die voor anker ligt. De laatste afuaart is om 12:45 uur. Bij aankomst op de "Marlina"
staat er een uitgebreide lunch voor u klaar.

U vaart vanuit Volendam via de Gourlrzee over het Markermeer, langs Marken, Pampusgeul, Buiten lJ, schutten
in de Oranjesluizen, over het lJ langs Amsterdam - Oost, Amsterdam Rijnkanaal, Weesp, Maarssen, Utrecht,
Lekkanaal, schutten in de Beatrixsluizen te Vreeswijk, Lek, Schoonhoven, Kinderdijk, Nieuwe Maas, langs de
skyline van Rotterdam stad en de havens, via de Oude Maas naar Spijkenisse.-

U krijgt de gelegenheid om te wandelen/winkelen in Volendam. U dient goed ter been te zijn.

Deze prachtige vaartocht is inclusief:
Ontvangst: uitgebreide lunch, dinner: koud / warm buffet, dessert, 's avonds serveren wij nog een bittergarnituur.
excl. overige drankjes.

Za 8 Sept. 10:30 11:00 15:30 €52,50 €26,25

Vaartocht door de Rotterdamse haven en Rotterdam Stad

De Wereldhavendagen laat bezoekers op een fascinerende wijze beleven wat de Rotterdamse haven te bieden
heeft. Er zijn demonstraties aan de wal en op het water, o.a. P & O Ferry gaat keren ter hoogte van de

Erasmusbrug.

Vertrek vanuit Spijkenisse. Ma de Oude Maas naar de Botlek.
Hier draaien we de Nieuwe Maas oplangs Vlaardingen, Pernis, Schiedam, Waalhaven, Maashaven,
s.s. Rotterdam, Rijnhaven, Hotel New York, Erasmusbrug, Nieuwe Willemsbrug tot het Feijenoord Stadion.
Hier keren wij om en varen via de Nieuwe Maas terug naar Spijkenisse.

Deze prachtige vaartocht is inclusief:
Ontvangst: 2 x koffie met gebak, soepje vooraf, koud / warm buffet, dessert, incl. alle drankjes
(exclusief buitenl. gedist.), live music en entertainment.

Wo 19 Sept. Brabantse Biesbosch 09:30 19:00 €59,75 €30,00

Vaartocht Spijkenisse - Brabantse Biesbosch met ons luxe paÉyschip "Marlina"

U vaart vanuit Spijkenisse over de Oude Maas langs Rhoon, Oud-Beijerland, Barendrecht, Puttershoek, Zwijndrecht,

via de Dordtse Kil en het Hollands Diep, Moerdijk Bruggen, Lage Zwaluwe.
Hier varen wij de Brabantse Biesbosch binnen, via het Noordergat van de Visschen, Gat van den Kleinen Hil naar

het Biesbosch MuseumEiland.

U krijgt de gelegenheid om het museum te bezoeken of te wandelen in de Pannenkoek (natuurgebied).

Zie oo k www. Biesbosch m u seu m ei I an d. n I

Ontvangst 2 x koffie met gebak, uitgebreide lunch, dinner: koud / warm buffet, dessert,

excl. overige drankjes (inclusief bezoek Biesbosch museum).

Brunch Cruise All-in
Wereldhavendagen

09:00

Za

il -,r:: e:|j ,id



Gezellige decembervaarten 20 1 8

Zo 16 Dec. Kerstmarkt Dordrecht
in kerstsfeer

'10:00 10:30 19:30 € 57,00 € 28,50

Grote kerstmarkt met ca. 250 kraampjes.

Aankomst in Dordrecht 13:00 uur. Vertrek uit Dordrecht 16:30 uur.

U vaart via de Oude Maas vanuit Spijkenisse naar Dordrecht.
Terugreis over de Noord langs Kinderdijk, via de Nieuwe Maas langs Ridderkerk, Bolnes, Oud lJsselmonde,

skyline van Rotterdam stad, Rotterdamse havens, Schiedam, Vlaardingen, via de Oude Maas terug naar

Spijkenisse.

lnclusief: 2 x koffie met apfelstrUdel, erwtensoepmaaltijd op de heenreis en een koud/warm buffet en een dessert

op de terugreis, live music, excl. overige drankjes.

25 Dec. 16:00 17:00 € 95,00 €.47,50

all-in

Vaartocht door de Rotterdamse havens en langs de skyline van Rofterdam

Kerstdinner in buffetvorm met live music en entertainment.

Welkomstdrankje naar keuze

4-gangendinner
Koffie met bonbons
lnclusief alle drankjes (excl. buitenl. gedist.).

Ma 31 Dec. oUdejaarSavond crUiSe 19:30 20:00 02:00 € 125,00 €62,50
all-in

Met groots vuunnerk in Rotterdam stad.

Vaartocht door de Rotterdamse havens en skyline van Rotterdam stad met een spetterend vuurwerk.

Koffie met een appelbeignet

stad,

Het nationaal vuunmer$ Rotterdam 20í8
Live op RTL 4

Oliebollen
Koud / warm buffet
Dessert
lnclusief alle drankjes (excl. buitenl. gedist.)

Om 24:00 uur champagne
Bittergarnituur
Live music en entertainment

Kerstdinner Cruise



Wijzigingen voorbehouden.
ïerugkomsttijden zijn bij benadering.

Voor info en reserveringen kunt u ons bellen van ma. Um vr. van 09:00 uur tot í7:00 uur.

Tel.: 0í8í-626126 of 06-533679í3

Deze en nog meer actuele informatie vindt u op onze website www.partyschepen.org

Het is mogelijk dat er nog meer cruises worden gepland.

Op ons partyschip mag binnen niet gerookt worden, op het buitendek echter wel.

Cadeautip
ets cadeau te geven, denk eens aan een cadeaubon van Rederij Fortuna met een door u

bedrag, te besteden op één van onze vaartochten, b.v. op een Moonlight Cruise'

Cruise of Dagtocht na telefonische reservering of via de website.

cadeaubon is te verkrijgen bij Rederij Fortuna.

Adresqeqevens: Postadres:
Rederij Fortuna bv Rederij Fortuna bv

Veerweg Uo Schenkelweg 2 Postbus 342

3201 LL Spijkenisse 3200 AH Spijkenisse

Emai ladres : info@partyschepen.org

Afhuren van het luxe par§schip "Marlina" tot ca. 350 personen is uiteraard ook mogelijk

voor gezelschappen.

lnformeer naar de mogelijkheden.

Voor gezelschappen, verenigingen, clubs e.d. die een vaartocht willen maken

kunnen wij ook een aÍTangement samenstellen naar wens'

Bijv.: Schoonhoven, Gouda, Heusden, Vianen, Gorkum, Willemstad, Biesbosch, Brielle,

Woudrichem, Maeslantkering, s.s. Rotterdam, Maasvlakte 2, Middelharnis,

Zierit7ee, Antwerpen, Volendam, Hoorn, Spakenburg, Zaandam, Zaanse Schans,

Amsterdam of andere bestemmingen.

Wilt u op de hoogte bliiven
van ons vaarprogramma,

mail ons dan uw email adres.

i nfo@ partyschepen.org

m ffiËi;r


