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NEEM MIJ MEE!



Heeft u als particulier, organisatie of vereniging iets te vieren? Ga gezellig varen met partyschip de 
Marlina. Kies voor een dagtocht, brunchcruise, moonlight dinner cruise of huur het schip exclusief af. 
 
Partyschip de Marlina 
Het schip is 85 meter lang en 8 meter breed. We bieden een unieke ervaring voor groepen van 80 tot maximaal 500 
personen. Van bruiloft tot zakelijk event, De Marlina is op ieder moment in te delen zoals u dit wenst. Naast de diverse 
vaarten is het ook mogelijk om het schip helemaal voor u en uw gezelschap af te huren.
 
Culinair genieten
De sfeervolle bar biedt u volop keuze uit heerlijke drankjes. U kunt genieten van uitgebreide koude en warme buffetten, 
smaakvolle koffietafels, overheerlijk gebak, gezellige lunches, hartige snacks en gevarieerde borrelhapjes. Elk detail krijgt 
de aandacht die het nodig heeft en we werken met zo veel mogelijk biologische streek- en seizoensproducten.  
 
In het seizoen worden passende gerechten geserveerd en verrassen we u met speciale vaarten. Denk bijvoorbeeld aan 
een vaart met een asperge menu of een buffet met allemaal wildgerechten, ieder seizoen is zo een verrassing. 
 
Vanuit het kombuis kan het buffet gepresenteerd worden met een buffet lift. Wanneer de buffet lift niet in gebruik is 
ontstaat er een dansvloer. Tijdens de standaard vaarten wordt u vermaakt door live entertainment en muziek. 

Spijkenisse is onze thuishaven 
De thuishaven van het partyschip ligt in het centrum van Spijkenisse en bevindt zich tegenover molen “Nooitgedacht” 
vlakbij de Spijkenisserbrug. Voor het schip bevindt zich een ruime parkeerplaats. Hier kunt u gratis parkeren.  
 
Bij het afhuren van ons prachtige schip is het mogelijk om een andere locatie voor te stellen. We varen in Nederland, 
België en Duitsland. 
 
Toegankelijkheid 
De activiteiten zoals het buffet en de live muziek vinden plaats op de begane grond. De Marlina is zeer toegankelijk 
voor rolstoelen en er zijn twee invalidentoiletten aanwezig. Daarnaast is er een rolstoellift aanwezig. Mits een vaart 
niet geschikt is voor rolstoelen geven wij dit aan in het vaarprogramma. Uiteraard mag u altijd contact met ons  
opnemen wanneer u vragen heeft!

Blijf op de hoogte
Naast het vaarprogramma kunt u ons ook online vinden. Voor actuele ontwikkelingen kunt u terecht op onze website  
partyschepen.org. Wilt u automatisch op de hoogte worden gehouden? Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief. Deze 
ontvangt u maandelijks in uw e-mail inbox.

Wist u dat?
Rederij Fortuna is onderdeel van Partservice Nederland. Partyservice Nederland is een all-round evenementen- 
bureau en cateraar. Van een verjaardag tot een groots bedrijfsfeest, wij verzorgen spraakmakende events en  
serveren smaaksensaties!  

Het hoofkantoor is gevestigd in Oude Tonge, hierin is ook onze keuken en het grote magazijn gevestigd. We hebben 
drie prachtige schepen: Mps. Marlina, Mps. Bandaris en Mps. De Ameland. Vier eigen locaties: Pompgebouw de Esch, 
Landhuis de Oliphant, Duinpaviljoen de Linde en Beren Schiedam Maasboulevard. Daarnaast zijn we huiscateraar bij 
diverse organisaties in de omgeving van Rotterdam. Wilt u meer informatie over onze mogelijkheden? Kijk dan eens op 
partyservice.nl, hier vindt u alle informatie terug!

OVER REDERIJ FORTUNA

STANDAARD VAARTEN DAGTOCHTEN DAGTOCHTEN MET BUS
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RESERVEERGEMAKKELIJKONLINE!
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ZIE DATA IN DE VAARAGENDA OP DE ACHTERZIJDE

BRUNCH CRUISE ALL-IN

Tijden
Inschepen:   vanaf 11:30 uur  

Vertrek:   12:00 uur  

Terugkomst:   circa 16:00 uur

Prijzen
Volwassenen   € 47,50
Kinderen t/m 12 jaar  € 23,75

Prijzen speciale brunchvaarten
Volwassenen € 52,00
Kinderen t/m 12 jaar € 26,00

Onze speciale brunchvaarten:
• Pasen
• Moederdag
• Pinksteren
• Vaderdag

De brunch cruise is inclusief 
• Welkomstdrankje naar keuze
• Soepje vooraf
• Koud en warm brunchbuffet met seizoensgerechten
• Dessert
• Live muziek en entertainment
• Zwak alcoholische dranken

VAARROUTE

SPECIALE BRUNCHVAARTEN

Vaartocht door de Rotterdamse haven met vertrek vanuit Spijkenisse. Via de Oude Maas richting Vlaardingen waar we 
de Nieuwe Maas op draaien en langs Pernis varen. Vervolgens varen we door de Eemhaven en Beatrixhaven  
(containeroverslag RST) langs Schiedam, Waalhaven, Maashaven met de S.S. Rotterdam en de Rijnhaven. 

Daarna varen we langs Hotel New York, Erasmusbrug, Nieuwe Willemsbrug tot aan Oud IJsselmonde. Bij de Van 
Brienenoordbrug keren we om en varen via de Nieuwe Maas terug naar Spijkenisse.

Tijdens deze vaarten hanteren wij een aangepast tarief. Hou onze website in de gaten voor actuele informatie.

Kijk in de vaaragenda op de achterzijde van de brochure voor de afvaart data
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MOONLIGHT DINNER CRUISE ALL-IN

Tijden
Inschepen:   vanaf 19:00 uur 
Vertrek:   19:30 uur 
Terugkomst:   circa 24:00 uur

Prijzen
Volwassenen   € 65,50 
Kinderen t/m 12 jaar  € 32,75

De moonlight dinner cruise is inclusief 
• 2 x koffie met gebak,
• Koud en warm buffet met seizoensgerechten
• Dessert
• Zwak alcoholische dranken
• Live muziek en entertainment

VAARROUTES

Van mei t/m augustus  
Vaartocht langs het eiland van IJsselmonde met vertrek vanuit Spijkenisse. Via de Oude Maas naar Dordrecht,  
vervolgens over de Noord langs Alblasserdam en Kinderdijk.  

Dan gaan we de Nieuwe Maas op langs de skyline van Rotterdam-stad met o.a. de Van Brienenoordbrug, Nieuwe 
Willemsbrug, Erasmusbrug, Hotel New York, Maashaven met de S.S. Rotterdam om vervolgens door de Rotterdamse 
havens terug te varen naar Spijkenisse.

Van september t/m april 
Vaartocht door de Rotterdamse haven met vertrek vanuit Spijkenisse. Via de Oude Maas richting Vlaardingen waar we 
de Nieuwe Maas op draaien en langs Pernis varen. Vervolgens varen we door de Eemhaven en Beatrixhaven  
(containeroverslag RST) langs Schiedam, Waalhaven, Maashaven met de S.S. Rotterdam en de Rijnhaven. 

Daarna varen we langs Hotel New York, Erasmusbrug, Nieuwe Willemsbrug tot aan Oud IJsselmonde. Bij de Van 
Brienenoordbrug keren we om en varen via de Nieuwe Maas terug naar Spijkenisse.

Culinair genieten
In het seizoen worden passende gerechten geserveerd. Zo is iedere vaart weer een verrassing!

ZIE DATA IN DE VAARAGENDA OP DE ACHTERZIJDE

Kijk in de vaaragenda op de achterzijde van de brochure voor de afvaart data

Januari : Mosselen en Fruit De Mer Mei : Asperges September : Mediterraanse gerechten
Februari : Franse klassiekers Juni : Haring en Fruit De Mer Oktober : Herfstgerechten
Maart : Oostenrijkse gerechten Juli : Streekgerechten November : Wildgerechten
April : Asian food Augustus : Spaanse gerechten / Tapas December : Winterse gerechten
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Tijden
Inschepen:   vanaf 19:00 uur 
Vertrek:   19:30 uur 
Terugkomst:   circa 24:00 uur 

Prijzen
Volwassenen   € 65,50 
Kinderen t/m 12 jaar  € 32,75

De Hollandse avond is inclusief 
• 2 x koffie met gebak
• Koud en warm buffet met Hollands thema
• Dessert
• Zwak alcoholische dranken
• Live muziek en entertainment

HOLLANDSE AVOND - 23 FEBRUARI 2019

Bent u op zoek naar een avond oer-Hollandse gezelligheid? Ga mee met onze Hollandse avond! Tijdens de compleet 
verzorgde vaart kunt u genieten van gerechten afgestemd op het thema. Culinair genieten met gerechten uit de  
Nederlandse keuken, net even iets anders dan de voorgaande jaren!  

Dit feest mag u absoluut niet missen! We pakken namelijk flink uit met het live entertainment. De zang en muziek wordt  
verzorgd door BN’ers. Zing uit volle borst mee met ‘Zwoele Zotte Zomer’ van Perry Zuidam, ‘Want als je lacht’ van Tommy 
Lips en ‘Made of love’ van Rosanne de With. Feestmuziek van Hollandse bodem!

DETAILS

PERRY ZUIDAM
ROSANNE DE WITH

TOMMY LIPS
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De Oostenrijkse avond is inclusief 
• Ontvangst met koffie en een mini Berlinerbol
• Koud en warm buffet in Oostenrijks thema
• Dessert
•  Zwak alcoholische dranken
• Live muziek en entertainment

Tijden
Inschepen:   vanaf 19:00 uur 
Vertrek:   19:30 uur
Terugkomst:   circa 24:00 uur

Prijzen
Volwassenen   € 75,00
Kinderen t/m 12 jaar  € 37,50

Tijdens deze avond varen we door de Rotterdamse havens en skyline van Rotterdam stad. Het thema ‘Oostenrijk’ ziet u terug 
door heel het schip. Speciaal voor deze avond decoreren we het schip van top tot teen. Wordt u geserveerd door personeel in 
de Oostenrijkse klederdracht en hoort de welbekende gezellige Tiroler muziek. 

U proeft de smaken van Oostenrijk terug in de gerechten! U kunt genieten van fritattensuppe, wurtel salat, speckplatte, 
schnitzel, sauerkraut met knodel, gröstl en äpfel flammkuchen, crepes en kaiserschmarren. 

De achtergrond muziek wordt aangevuld met bekende artiesten die live Duitse, Oostenrijkse, en Nederlandse muziek ten 
gehore brengen. Een avond om nooit te vergeten!

DETAILS

OOSTENRIJKSE AVOND - 23 MAART 2019PERRY ZUIDAM
ROSANNE DE WITH

TOMMY LIPS
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Tijden
Inschepen:   vanaf 19:00 uur 
Vertrek:   19:30 uur 
Terugkomst:   circa 24:00 uur 

Prijzen
Volwassenen   € 86,50
Kinderen t/m 12 jaar € 43,25

De Starlight Cruise is inclusief 
• Ontvangst met Prosecco
• Nootjes en zoutjes
• Mandjes luxe broodjes met kruidenboter en tappenade
• Luxe warme en koude hapjes
• Zwak alcoholische dranken
• Live muziek en entertainment

STARLIGHT CRUISE - 6 APRIL 2019

De Starlight cruise is een prachtige tocht door de Rotterdamse havens en skyline van Rotterdam stad. Tijdens deze vaart 
kunt u genieten van de meest spraakmakende optredens. Altijd met een special guest! In het verleden hebben we  
spetterende optredens gehad van Samantha Steenwijk, Anita Meijer, Corrie Konings, Jan Smit en Lee Towers. 

In 2019 presenteren we u Lou Prince, bekend van de Voice Senior, en Django Wagner! Zing mee met nummers zoals ‘Kali’, 
‘Mooie blauwe ogen’ en ‘Dat ene moment’. De avond wordt aangevuld met muziek van onze huismuzikanten. Met deze  
artiesten heeft u gegarandeerd een gezellige avond vol prachtige muziek en lekkere hapjes!

DETAILS

LOU PRINCE
BELINDA

DJANGO WAGNER
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Tijden
Inschepen:   vanaf 10:00 uur 
Vertrek:   10:30 uur 
Terugkomst:   circa 20:00 uur 

Prijzen
Volwassenen   € 60,75
Kinderen t/m 12 jaar  € 30,25

De dagtocht is inclusief 
• 2 x koffie met gebak
• Uitgebreide lunch
• Koud en warm buffet met seizoensgerechten
• Dessert

DAGTOCHT GORINCHEM · 22 MEI 2019

DETAILS

Ooit was Gorinchem een belangrijk centrum van visserij, markten en handel. Fraaie monumenten als het Tolhuis, 
de Doelen, het Burgerkinderweeshuis, patriciers- en pakhuizen zijn daarvan nu nog de stille getuigen.

Tijdens onze dagtocht vaart u vanuit Spijkenisse over de Oude Maas, langs Zwijndrecht en Dordrecht. Langs Beneden 
Merwede, Papendrecht, Sliedrecht, Hardinxveld-Giessendam, Boven Merwede en Werkendam naar Gorinchem. 
Zodra u in Gorinchem bent aangekomen heeft u de mogelijkheid om de stad te ontdekken en naar hartelust te winkelen.
 

TIPS, te doen in de omgeving
• Het Tolhuis, Vestigingswallen, Grote toren, Molen Nooit Volmaakt, Molen de Hoop, Dalempoort
• Lingehaven, Gorcums museum, Poëzieroute, Huis van Inspiratie
• Kijk eens op mooigorinchem.nl

Let op: U dient goed ter been te zijn
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Tijden
Inschepen:   vanaf 10:00 uur 
Vertrek:   10:30 uur 
Terugkomst:   circa 16:30 uur 

Prijzen
Volwassenen   € 49,00 
Kinderen t/m 12 jaar  € 24,50

De dagtocht is inclusief 
• 2 x koffie met gebak
• Uitgebreide lunch

MAASVLAKTE 2 + FUTURELAND · 30 MEI 2019

DETAILS

Wist u dat de allergrootste zeeschepen ter wereld niet meer in de stad Rotterdam varen? Onze gids geeft uitleg over het 
gebied en de zeereuzen. Neemt u uw camera mee? Wellicht verschijnen er tijdens de vaart nog zeehonden voor uw lens. 

We vertrekken vanuit Spijkenisse via het Hartelkanaal, schutten in de Rozenburgse sluis via het Calandkanaal. Daarna 
langs de Maeslantkering, het Beerkanaal, Europahaven en Yangtzekanaal naar de Maasvlakte 2.  
 
Tijdens de dagtocht bezoekt u Futureland. Hier krijgt u de mogelijkheid om alles te leren over het droogleggen van land 
en de techniek waarmee bulkcarriers worden gelost. Met een VR bril duikt u in de toekomst van de havens.  
 
De dagtocht Maasvlakte 2 + Futureland is een mooie en educatieve dag! 
 
TIPS, te doen in de omgeving
• De audiotour is gratis te beluisteren met een smartphone, eigen koptelefoon en wifi
• Neem uw (foto)camera mee!
• Kijk eens op futureland.nl
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Tijden
Opstappen:   vanaf 07:30 uur 
Vertrek:   08:00 uur 
Terugkomst:   circa 21:00 uur 

Prijzen
Volwassenen   € 75,00
Kinderen t/m 12 jaar  € 37,50

Let op: U dient goed ter been te zijn

De dagtocht is inclusief 
• Uitgebreide lunch
• Koud en warm buffet met seizoensgerechten
• Dessert
• Bittergarnituur

ANTWERPEN · 1 JUNI 2019

Antwerpen, een fantastische ervaring vol cultuur, architectuur, mode, gastronomie en shopping. Tijdens de dagtocht 
vertrekt u vanuit Spijkenisse met een luxe touringcar richting Antwerpen. Hier krijgt u de gelegenheid om de prachtige 
stad te verkennen. Later op de dag stapt u aan boord en vaart u door de indrukwekkende Antwerpse haven en het 
Rijn-Schelde kanaal richting Nederland. 

De vaarroute gaat door schutten in de Kreekraksluizen, Rijn-Schelde kanaal, Bergen op Zoom, Tholen, Volkerak en 
Schutten in de Volkeraksluizen. U vaart langs het vestingstadje Willemstad, Hollands Diep, Haringvlietbrug, Vuile Gat, 
eiland van de Tiengemeten, Middelharnis, Spui, langs Zuidland, Goudswaard, veer Hekelingen-Nieuw Beijerland, Oud 
Beijerland, Oude Maas, Rhoon, Poortugaal zo richting Spijkenisse. 

TIPS, te doen in de omgeving
• Vlaeykensgang, Onze-Lieve-Vrouwe-Kathedraal, MAS, Grote Markt
• Diamantstad, Meir, het Rubenshuis
• Kijk eens op visitantwerpen.be/nl

DETAILS
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Tijden
Inschepen:   vanaf 10:00 uur 
Vertrek:   10:30 uur 
Terugkomst:   circa 19:00 uur 

Prijzen
Volwassenen   € 60,75 
Kinderen t/m 12 jaar  € 30,25

De dagtocht is inclusief 
• 2 x koffie met gebak
• Uitgebreide lunch
• Koud en warm buffet met seizoensgerechten

SCHOONHOVEN · 10 JUNI 2019

DETAILS

Aan de brede rivier de Lek ligt de zilverstad Schoonhoven. Vanuit Spijkenisse varen we via de Oude Maas en de Nieuwe 
Maas langs Vlaardingen, Pernis, Eemhaven, Schiedam, Waalhaven, Maashaven (SS Roterdam) en de skyline van 
Rotterdam stad. We varen via de Van Brienenoordbrug naar Oud IJsselmonde. Via de Lek langs Krimpen a/d Lek,  
Kinderdijk, Lekkerkerk en Streefkerk naar Schoonhoven.

Zodra u in Schoonhoven bent aangekomen heeft u de mogelijkheid om het stadje te ontdekken en te winkelen. 
Schoonhoven is vooral bekend om zijn zilverindustrie en het werk van ambachtelijke goud- en zilversmeden. 
Het kleinschalige karakter van de stad, met een eeuwenoud stratenpatroon, havens en singels, 140 monumenten en 
zilverwerkplaatsen vraagt om een ontdekkingstocht te voet.

TIPS, te doen in de omgeving
• Bezoek het enige zilvermuseum van Nederland 
• Via VVV schoonhoven kunt u een plattegrond van de stad downloaden
• De historische binnenstad van Schoonhoven heeft 150 gastvrije bedrijven 13



Tijden
Opstappen:   vanaf 07:30 uur 
Vertrek:   08:00 uur 
Terugkomst:   circa 21:30 uur 

Prijzen
Volwassenen   € 75,00
Kinderen t/m 12 jaar  € 37,50

Let op: U dient goed ter been te zijn

De dagtocht is inclusief 
• 2 x koffie met gebak
• Uitgebreide lunch
• Koud en warm buffet met seizoensgerechten
• Dessert

ZAANSE SCHANS · 17 JULI 2019  

De Zaanse Schans is een uniek stukje Nederland waarin de 18e en 19e eeuw herleven. Vol houten huisjes, molens, 
schuren en werkplaatsen. Wandel langs het bakkerijmuseum en geniet van de geur van verse koeken, of kijk even binnen 
bij het pakhuis waar klompen gemaakt worden. Snuffel rond in de winkeltjes of ga smullen in één van de restaurants.

U vertrekt vanuit Spijkenisse met luxe touringcar naar de Zaanse Schans. Hier heeft u tijd om te genieten van de 
historische omgeving. U vaart vanuit de Zaanse Schans de Zaan op, schutten in de Wilhelminasluis te Zaandam, via het 
Noordzeekanaal, Amsterdam-Rijnkanaal, het Lekkanaal, schutten in de Beatrixsluizen, hier varen we de Lek op, langs 
Schoonhoven, Streefkerk, Lekkerkerk, Kinderdijk, via de Lek langs Krimpen a/d Lek, Oud IJsselmonde, Van Brienenoord-
brug, langs de Skyline van Rotterdam, Maashaven, Waalhaven, Schiedam, Eemhaven, Pernis, de Nieuwe Maas langs 
Vlaardingen, via de Oude Maas terug naar Spijkenisse.

TIPS, te doen in de omgeving
• Ontdek de oud-Hollandse ambachten
• Neem een stukje Zaanse Schans mee naar huis uit één van de winkeltjes 
• Kijk eens op dezaanseschans.nl

DETAILS
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Tijden
Opstappen:   vanaf 07:30 uur 
Vertrek:   08:00 uur 
Terugkomst:   circa 20:00 uur 

Prijzen
Volwassenen   € 72,00 
Kinderen t/m 12 jaar  € 36,00

De dagtocht is inclusief 
• 2 x koffie met bolus
• Uitgebreide lunch
• Koud en warm buffet met seizoensgerechten
• Dessert

BRUINISSE / ZEELAND · 20 JULI 2019

DETAILS

De Visserijdagen in Bruinisse is een jaarlijks terugkerend evenement op de donderdag, vrijdag en zaterdag in het 3e  
weekend van juli en staat ook wel bekend als het Bruse Mosselfeest. Deze drie feestelijke dagen vallen meestal samen 
met de start van het mosselseizoen. Het hele dorp staat dan in het teken van mossels eten en feesten. Er is live muziek 
op het podium en in de feesttent op het Havenplateau. En uiteraard ook bij de Bruse cafés en terrassen.

U vertrekt vanuit Spijkenisse met luxe touringcar naar Bruinisse. Daar aangekomen heeft u de tijd om te genieten van 
het mosselfeest, de kermis en de marktkraampjes op het dorp. Vanuit Bruinisse vaart u de Krammer op, langs de  
Grevelingendam, schutten in de Krammersluizen (Philipsdam), Volkerak, schutten in de Volkeraksluizen, langs het  
vestingstadje Willemstad, Hollands Diep, Haringvlietbrug, Vuile Gat, eiland van Tiengemeten, Middelharnis, Spui, langs 
Zuidland, Goudswaard, veer Hekelingen-Nieuw Beijerland, Oud Beijerland, Oude Maas, Rhoon, Poortugaal, Spijkenisse.

TIPS, te doen in de omgeving
• De jachthaven van Bruinisse is recent gerenoveerd en behoort tot de modernste jachthavens van Zeeland
• In Brusea kom je alles te weten over de geschiedenis van de visserij en de mossel- en oesterkwekerij 
• Kijk eens op visserijdagen-bruinisse.nl

Let op: U dient goed ter been te zijn 15



Tijden
Opstappen:   vanaf 07:30 uur 
Vertrek:   08:00 uur 
Terugkomst:   circa 22:00 uur 

Prijzen
Volwassenen   € 75,00 
Kinderen t/m 12 jaar  € 37,50

De dagtocht is inclusief 
• 2 x koffie met gebak
• Uitgebreide lunch
• Koud en warm buffet met seizoensgerechten
• Dessert

SPAKENBURG · 31 JULI 2019  

Beleef de cultuurhistorie tijdens de Spakenburgse Dagen! De schilderachtige Oude Haven ligt gedurende de  
Spakenburgse Dagen vol met botters. De musea zijn op hun best! Ze verwelkomen u en maken u wijzer over de historie 
van het boeren bestaan in Bunschoten en dat van de vissers in Spakenburg. Vrouwen in klederdracht zijn nog steeds een 
dagelijks, vertrouwd beeld. Op de Spakenburgse Dagen zijn ook veel mannen en vooral veel kinderen weer in de dracht 
gestoken en er is een gezellige toeristenmarkt.

Vanuit Spijkenisse vertrekt u met luxe touringcar naar Nijkerk. U vaart vanuit Nijkerk naar Spakenburg, waar u de  
gelegenheid krijgt om de Spakenburgse dagen te bezoeken. Vanuit Spakenburg vaart u over het Eemmeer, Stichtse 
Brug, Gooimeer, Huizen, Almere Haven, Naarden, Hollandse Brug, Ijmeer, Muiden, eiland Pampus, Buiten–IJ naar de 
Oranjesluizen. Het schip vervolgt de tocht over het IJ langs Amsterdam–Oost, Amsterdam Rijnkanaal, Weesp,  
Maarssen, langs de havens en skyline van Rotterdam stad, via de Oude Maas naar Spijkenisse.

TIPS, te doen in de omgeving
• Ontdek Korenmolen De Hoop
• Neem ook een kijkje in de vele musea 
• Kijk eens op vvvbunschoten-spakenburg.nl

DETAILS
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WILLEMSTAD · 21 AUGUSTUS 2019  

Tijden
Inschepen:   vanaf 10:00 uur 
Vertrek:   10:30 uur 
Terugkomst:   circa 19:30 uur 

Prijzen
Volwassenen   € 60,75
Kinderen t/m 12 jaar  € 30,25

De dagtocht is inclusief 
• 2 x koffie met gebak
• Uitgebreide lunch
• Koud en warm buffet met seizoensgerechten
• Dessert

Willemstad is één van de twee vestingsteden in de gemeente Moerdijk en is gelegen daar waar het Volkerak en het 
Hollandsch Diep elkaar ontmoeten. Willemstad heeft de vorm van een zevenpuntige ster. De bastions en vestingwallen 
zijn nog grotendeels intact. Het stratenpatroon en de vele monumentale panden daarbij opgeteld, creëren een bijzondere 
historische sfeer. 

U vaart vanuit Spijkenisse, via de Oude Maas langs Hoogvliet, Poortugaal, Rhoon, Spui, Oud Beijerland, het Veer  
Nieuw-Beijerland - Hekelingen, Zuidland, Goudswaard, Beningen, Haringvliet langs Middelharnis, Vuile Gat. Langs het eiland 
Tiengemeten, Haringvlietbrug, Hollands Diep naar het vestingstadje Willemstad. Daar heeft u de mogelijkheid om een mu-
seum te bezoeken of een wandeling te maken. De terugreis vaart vanuit Willemstad naar Hollands Diep, langs de Moerdi-
jkbruggen, Dordtse Kil, ’s Gravendeel, hier draaien we de Oude Maas op langs Puttershoek, Barendrecht, Oud-Beijerland, 
Rhoon, Poortugaal terug naar Spijkenisse.

TIPS, te doen in de omgeving
• Bezoek het Mauritshuis, de Koepelkerk en/of de Heilige Maagd Maria kerk
• Geniet van één van de vele horecagelegenheden direct aan het water 
• Kijk eens op vvvmoerdijk.nl/nl/willemstad en download de attractiekaart

Let op: U dient goed ter been te zijn

DETAILS
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Tijden brunch cruise - 7 september 2019
Inschepen:   vanaf 10:30 uur 
Vertrek:   11:00 uur
Terugkomst:   circa 15:30 uur

Tijden Moonlight dinner cruise - 7 september 2019
Inschepen:   vanaf 19:00 uur 
Vertrek:   19:30 uur
Terugkomst:   24:00 uur

Tijden brunch cruise - 8 september 2019
Inschepen:   vanaf 11:30 uur 
Vertrek:   12:00 uur
Terugkomst:   circa 16:00 uur

De brunch cruise is inclusief 
• 2 x koffie met gebak
• Soep vooraf
• Koud en warm buffet
• Dessert
• Zwak alcoholische dranken
• Live muziek en entertainment
• Gids

De Moonlight dinner cruise is inclusief 
• 2 x koffie met gebak
• Koud en warm buffet
• Dessert
• Zwak alcoholische dranken
• Live muziek en entertainment

Prijzen brunch cruise
Volwassenen   € 56,50 
Kinderen t/m 12 jaar  € 28,25

Prijzen Moonlight dinner cruise
Volwassenen   € 74,50 
Kinderen t/m 12 jaar  € 37,25

7 en 8 september staan in het teken van de Wereldhavendagen. Tijdens de Wereldhavendagen in Rotterdam bieden we een 
all-in brunch- en dinner cruise aan met heerlijk eten, muziek en entertainment. 
 
U kunt deze dagen op fascinerende wijze alles beleven wat de Rotterdamse havens te bieden heeft. Tijdens de brunch  
cruises vaart er een gids mee. De gids verteld u alles over het havenleven en de bijzondere schepen die we op dat moment 
kunnen bewonderen.

We beleven deze dagen vanaf het water varend door de prachtige havens waar vele demonstraties te zien zijn. Uiteraard 
liggen we tijdens de dinner cruise dichtbij de Erasmusbrug waar u kunt genieten van de fascinerende vuurwerkshow.  
 
Wilt u de grootste haven van Europa ontdekken? Dan is nu uw kans. Reserveer op tijd uw plekje aan boord! 

DETAILS

WERELDHAVENDAGEN - 7 & 8 SEPTEMBER 2019

Het is ook mogelijk om het complete ship af te huren tijdens de Wereldhavendagen

18



Tijden
Inschepen:   vanaf 19:00 uur 
Vertrek:   19:30 uur
Terugkomst:   circa 24:00 uur

Prijzen
Volwassenen   € 75,00 
Kinderen t/m 12 jaar  € 37,50

De 70’s party is een prachtige all-in dinner cruise door de Rotterdamse havens en skyline van Rotterdam stad. Tijdens deze 
avond decoreren we het schip op passende wijze en het personeel gaat geheel in stijl gekleed. Geniet van popcorn en  
suikerspinnen en alle andere lekkernijen in het aangepaste warm en koud buffet! 

Speciaal voor deze vaart hebben we een special guest uitgenodigd die de sterren van de hemel zingt. De special guest van 
deze avond is: Antje Monteiro! 
 
Antje Monteiro heeft in de loop der jaren een reputatie opgebouwd als een allround theater lady. U kent haar onder andere 
van haar eigen single ‘Laat het niet waar zijn’ en de theatershows ‘Aidia’, ‘We Will Rock You’ en ‘Opvliegers’. In 2019 zal Antje 
de rol van Donna vertolken in de musical ‘Mama Mia’. Met haar gouden stem maakt ze van onze 70’s party een geweldig 
feest.  
 
Onze huisartiesten Vera en Jerry zijn ook van de partij, zij zingen de gehele vaart de mooiste liedjes. Alle bekende 70’s hits 
komen voorbij dus zing en dans gezellig mee!  

DETAILS

70’S PARTY - 16 NOVEMBER 2019

ANTJE MONTEIRO

De 70’s party is inclusief 
• 2 x koffie met gebak
• Koud en warm buffet in thema
• Dessert
•  Zwak alcoholische dranken
• Live muziek en entertainment

Tijdens de 70’s party vinden we het leuk als u verkleed komt maar het is geen verplichting. 19



Tijden
Inschepen:   vanaf 10:00 uur 
Vertrek:   10:30 uur 
Terugkomst:   circa 19:30 uur 

Prijzen
Volwassenen   € 60,75 
Kinderen t/m 12 jaar  € 30,25

De dagtocht is inclusief 
• 2 x koffie met Apfelstrüdel
• Erwtensoepmaaltijd op de heenreis*
• Koud en warm buffet met kerstgerechten
• Dessert
• Live muziek en entertainment

KERSTMARKT DORDRECHT · 15 DECEMBER 2019  

Geniet 15 december van de grootste kerstmarkt van Nederland! In de historische binnenstad van Dordrecht kunt u, 
tussen honderden kramen en meerdere podia, genieten van een ultieme kerstsfeer. De honderden monumenten die de 
stad rijk is en de iconische binnenhavens vormen het decor voor een route van kramen en pagodes.

We vertrekken om 10:30 uur vanuit Spijkenisse en we komen rond 13:00 uur aan in Dordrecht. Daar heeft u de tijd 
om heerlijk te struinen langs de kerstmarkt. Om 16:30 uur beginnen we aan onze terugreis waarna we circa 19:30 uur 
aankomen in Spijkenisse.

U vaart via de Oude Maas vanuit Spijkenisse naar Dordrecht. Terugreis over de Noord langs Kinderdijk, via de Nieuwe 
Maas langs Ridderkerk, Bolnes, Oud IJsselmonde, de skyline van Rotterdam stad, Rotterdamse havens, Schiedam, 
Vlaardingen, via de Oude Maas terug naar Spijkenisse.

TIPS, te doen in de omgeving
• Geniet van één van de vele horecagelegenheden direct aan het water of in het centrum 
• Kijk eens op kerstmarktdordrecht.nl
• Kijk eens op vvvdordrecht.nl

*Indien u geen Erwtensoep wenst wordt er een alternatief geserveerd

DETAILS
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KERTSDINNER CRUISE · 25 DECEMBER 2019  

Tijden
Inschepen:   vanaf 16:00 uur 
Vertrek:   17:00 uur 
Terugkomst:   circa 22:00 uur 

Prijzen
Volwassenen   € 99,75  
Kinderen t/m 12 jaar  € 49,75

De Kerstdinner Cruise is inclusief 
• Welkomstdrankje naar keuze
• Viergangendiner
• Koffie met bonbons
• Zwak alcoholische dranken
• Live muziek en entertainment

Have Yourself a Merry Little Christmas en vaar mee met onze Kerstdinner Cruise. Een all-inclusive vaartocht waar we u 
laten genieten van een welkomstdrankje, een 4-gangen buffet en live muziek! 
 
Wij varen op eerste kerstdag een prachtige cruise met kerstdiner door de Rotterdamse havens en langs de skyline van 
Rotterdam. Vaartocht door de Rotterdamse haven met vertrek vanuit Spijkenisse. Via de Oude Maas richting Vlaardingen 
waar we de Nieuwe Maas op draaien en langs Pernis varen. Vervolgens varen we door de Eemhaven en Beatrixhaven 
(containeroverslag RST) langs Schiedam, Waalhaven, Maashaven met de S.S. Rotterdam en de Rijnhaven. 

Daarna varen we langs Hotel New York, Erasmusbrug, Nieuwe Willemsbrug tot aan de Nieuwe Willemsbrug te varen. 
Bij de Van Brienenoordbrug keren we om en varen via de Nieuwe Maas terug naar Spijkenisse. 
 
Speciaal voor kerst is ons schip gehuld in prachtige kerstdecoratie en hoort u met regelmaat de leukste kerstliedjes 
voorbij komen. Ook ons viergangendiner heeft een feestelijke tint!

Reserveer snel uw vaart via de website partyschepen.org 21



Tijden
Inschepen:   vanaf 19:30 uur 
Vertrek:   20:00 uur 
Terugkomst:   circa 02:00 uur 

Prijzen
Volwassenen   € 130,00  
Kinderen t/m 12 jaar  € 65,00

Oud en Nieuw is inclusief 
• Koffie met appelbeignet
• Oliebollen
• Koud en warm buffet
• Dessert
• 24:00 uur feestelijke bubbels
• Bittergarnituur
• Zwak alcoholische dranken
• Live muziek en entertainment

OUD & NIEUW · 31 DECEMBER 2019  

Als er een vuurwerkshow is waar je geweest moet zijn, dan is dat wel Het Nationale Vuurwerk in Rotterdam!  
Op 31 december 2019 vindt het grootste, meest indrukwekkende en spectaculaire vuurwerk van Nederland al voor het 
dertiende jaar op rij plaats op de Erasmusbrug.  

Op deze 6 uur durende vaartocht geniet u van heerlijkheden die passen bij de jaarwisseling. Een heerlijke appelbeignet, 
olliebollen en bittergarnituur. En om 24:00 uur prootsen we op het nieuwe jaar met een glas feestelijke bubbels.

De avond wordt aangevuld met muziek van onze huismuzikanten. Met deze artiesten heeft u gegarandeerd een gezellige 
avond vol prachtige muziek en lekkere hapjes!

DETAILS
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JANUARI
06 JAN | Nieuwjaarsbrunch cruise all-in 
26 JAN | Moonlight dinner cruise all-in 

FEBRUARI
03 FEB | Brunch cruise all-in
14 FEB | Valentijns cruise
23 FEB | Moonlight dinner cruise | Hollandse avond
24 FEB | Brunch cruise all-in
 
MAART
09 MRT | Moonlight dinner cruise all-in
10 MRT | Brunch cruise all-in
23 MRT | Moonlight dinner all-in | Oostenrijkse avond
24 MRT | Brunch cruise all-in 

APRIL
06 APR | Starlight cruise all-in 
07 APR | Brunch cruise all-in 
14 APR | Brunch cruise all-in
20 APR | Moonlight dinner cruise all-in
21 APR | Brunch cruise all-in | Pasen

MEI
03 MEI | Moonlight dinner cruise all-in
12 MEI | Brunch cruise all-in | Moederdag
22 MEI | Dagtocht Gorinchem
25 MEI | Moonlight dinner cruise all-in
26 MEI | Brunch cruise all-in
30 MEI | Dagtocht Maasvlakte

JUNI
01 JUN | Dagtocht Antwerpen
08 JUN | Moonlight dinner cruise all-in
09 JUN | Brunch cruise all-in | Pinksteren
10 JUN | Dagtocht Schoonhoven
16 JUN | Brunch cruise all-in | Vaderdag 
29 JUN | Moonlight dinner cruise all-in
30 JUN | Brunch cruise all-in 

JULI
06 JUL | Moonlight dinner cruise all-in
07 JUL | Brunch cruise all-in
17 JUL | Dagtocht Zaanse Schans
20 JUL | Dagtocht Bruinisse
28 JUL | Brunch cruise all-in
31 JUL | Dagtocht Spakenburg 
 
AUGUSTUS
11 AUG | Brunch cruise all-in
21 AUG | Dagtocht Willemstad
25 AUG | Brunch cruise all-in
31 AUG | Moonlight dinner cruise all-in

SEPTEMBER
07 SEP | Brunch | Wereldhavendagen
07 SEP | Moonlight | Wereldhavendagen
08 SEP | Brunch | Wereldhavendagen
21 SEP | Moonlight dinner cruise all-in
22 SEP | Brunch cruise all-in

OKTOBER
05 OKT | Moonlight dinner cruise all-in
06 OKT | Brunch cruise all-in
19 OKT | Moonlight dinner cruise all-in
20 OKT | Brunch cruise all-in

NOVEMBER
02 NOV | Moonlight dinner cruise all-in
03 NOV | Brunch cruise all-in
16 NOV | Moonlight dinner cruise all-in | 70’s party
24 NOV | Brunch cruise all-in
30 NOV | Moonlight dinner cruise all-in

DECEMBER
08 DEC | Brunch cruise all-in
13 DEC | Moonlight dinner cruise all-in
15 DEC | Dagtocht Kerstmarkt Dordrecht
22 DEC | Brunch cruise all-in
25 DEC | Kerstdinner Cruise all-in
31 DEC | Oudejaarsavond Cruise all-in

REDERIJ FORTUNA •  VEERWEG 2 • 3201 LL • SPIJKENISSE • TEL: 0181 - 626 126

Rederij Fortuna en de Crew van Mps. Marlina hopen 
u op één van onze mooie vaarten aan boord te 
mogen verwelkomen.

RESERVEERGEMAKKELIJKONLINE!

VAARAGENDA 2019

PARTYSCHEPEN.ORG


