
1

REDERIJ FORTUNA • VAARAGENDA 2021

IETS TE VIEREN?
IETS TE VIEREN?

GA GEZELLIG VAREN!
GA GEZELLIG VAREN!

PARTYSCHEPEN.ORG

VEERWEG • SPIJKENISSE • TEL: 0181 - 626 126

NEEM MIJ MEE!
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TOEGANKELIJK
Mps. Marlina is zeer toegankelijk voor 
rolstoelen! Er zijn twee invalidentoilet-
ten en er is een rolstoel lift waardoor 
het topdek goed bereikbaar is

Heeft u als particulier, organisatie of vereniging 
iets te vieren? Ga gezellig varen!
 
Kies voor een dagtocht, brunchcruise, moonlight 
dinnercruise of huur het schip exclusief af voor 
uw gezelschap. Van bruiloft tot zakelijk event,  
het schip is in te delen zoals u dit wenst. 

THUISHAVEN
Midden in Spijkenisse, vlakbij de Spijkenisserbrug 
heeft ons partyschip een vaste ligplaats. In de 
directe omgeving van het schip kunt u parkeren. 

EXCLUSIEVE AFHUUR
Naast de standaard vaarten is het ook mogelijk 
om het schip helemaal voor u en uw gezelschap 
af te huren. Bij exclusieve afhuur is het mogelijk 
om een andere locatie voor te stellen. We varen 
in Nederland, België en Duitsland. 
 
Onze schepen varen volgens algemene- en  
vervoersvoorwaarden. Wijzigingen en  
uitverkochte rondvaarten voorbehouden. 

JA, IK WIL!
We zijn een officiële trouwlocatie van 
gemeente Nissewaard. Van ceremonie 
tot feestavond, wij verzorgen uw  
onvergetelijke dag!

REDERIJ FORTUNA

DANSVLOER / BUFFET LIFT
Het buffet wordt spectaculair 
gepresenteerd met een buffet 
lift. Als deze niet in gebruik is 
ontstaat er een dansvloer
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TOPDEK
Een openlucht topdek dat voor-
zien is van stoelen en tafels

ONZE VLOOT
Mps. Marlina is onderdeel van Partyservice 
Nederland. Naast dit prachtige schip behoren 
er nog twee andere schepen tot onze vloot 
Mps. De Ameland en Mps. Brandaris (ook 
bekend als de Beren Boot)

MPS. MARLINA
De Marlina is 85 meter lang en 8 meter breed! 
Geschikt voor groepen van 80 tot 500 personen. 
Het schip is voorzien van airconditioning,  
dubbelglas en een geluidsinstallatie

CULINAIR GENIETEN
Aan de sfeervolle bar besteld u heerlijke 
drankjes en onze koks bereiden de  
lekkerste koude en warme (lunch-)
buffetten, snacks en gevarieerde 
borrelhapjes, zoveel mogelijk biologisch en 
afgestemd op het seizoen

STANDAARD VAARTEN

DAGTOCHTEN

DAGTOCHTEN MET BUS

Heeft u als particulier, 
organisatie of vereniging 
iets te vieren? Ga gezellig 
varen!
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Beste Gast,

Partyservice Nederland staat sinds 1983  voor 
kwaliteit, professionaliteit en gastvrijheid, dit 
vindt u terug in onze producten en service. 
Bij deze presenteren wij u met trots het 
vaarprogramma 2021 van Rederij Fortuna / 
Mps. Marlina.

De  vaaragenda staat vol met mooie brunch- en 
dinnercruises en geweldige nieuwe dagtochten 
naar diverse streken in Nederland. 

Mps. Marlina is één van onze drie schepen. 
Doordathet schip voor iedereen toegankelijk 
is en vrijwel de meeste activiteiten in de salon 
plaatsvinden is het bij uitstek geschikt voor 
familie-, bedrijfsfeesten en exclusieve afhuur.

In het schip bevindt zich een ruime keuken waar 
iedere vaart de culinaire traktaties voor u bereidt 
worden. Afgestemd op het jaargetijde. Dit is 
niet alleen lekker maar komt ook de versheid ten 
goede. Waar kan werken wij met lokale producten.

We hebben het vaarprogramma met veel passie 
en plezier samengesteld en hopen u graag te 
verwelkomen op één van onze vaarten. Maak 
een keuze uit de vele vaartochten, wij zorgen er 
vervolgens voor dat u heerlijk geniet!

Partyservice Nederland
Rederij Fortuna
 
JOHAN VAN DER LINDE

ONS TEAM TIJDENS DE 70’S PARTY

Johan 
van der Linde
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Tijden
Inschepen: vanaf 11:30 uur  
Vertrek:   12:00 uur  
Terugkomst: circa 16:00 uur

Prijzen
Volwassenen  € 46,75
Kinderen 3 t/m 12 jaar  € 29,50

De brunch cruise is inclusief 
• Schitterende cruise
• Soepje vooraf
• Koude en warme brunch (buffet)
• Koffie, thee tijdens gehele vaart, melk en                       
karnemelk tijdens het buffet
• Dessert
• Live muziek en entertainment

DETAILS

Rondvaart met brunch! De cruise vindt plaats op zon- en feestdagen. Het is een prachtige 
vaartocht door Rotterdam met vertrek vanuit Spijkenisse. In onze vaaragenda achterop dit 
vaarprogramma vindt u de actuele data.

BRUNCH CRUISE 

Vaarroute
De vaarroute zal worden bepaald door de Kapitein en is afhankelijk van het weer, jaargetijde en de 
bezienswaardigheden welke in de omgeving te zien zijn. Wij varen in de regel richting de Rotterdamse 
stad en Havens maar ook wel eens richting de Maasvlakte waar altijd genoeg te zien is.

ZIE DATA IN DE 
VAARAGENDA OP 
DE ACHTERZIJDE

Tip! Overige dranken gedurende de 
brunchvaart zijn niet inbegrepen, wij bieden 
een drankenarrangement aan, € 13,50 voor 

volwassenen en € 9,50 voor kinderen 
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Tijden
Inschepen: vanaf 18:30 uur
Vertrek:  19:00 uur
Terugkomst: circa 23:00 uur

Prijzen
Volwassenen  € 64,50
Kinderen 3 t/m 12 jaar € 39,50

De moonlight dinner cruise is inclusief 
• Schitterende cruise
• Brood met smeersels op tafel
• Koud en warm diner met seizoensgerechten
• Dessert
• Live muziek en entertainment

DETAILS

Vaarroute van mei t/m augustus  
De  moonlight dinner cruise vindt plaats op de vrijdag en zaterdag. Vaartocht langs het eiland van 
IJsselmonde met vertrek vanuit Spijkenisse. Via de Oude Maas naar Dordrecht, vervolgens over de 
Noord langs 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  
ss Rotterdam om vervolgens door de havens terug te varen naar Spijkenisse.

Vaarroute van september t/m april 
De  moonlight dinner cruise vindt plaats op de vrijdag en zaterdag. Vaartocht door de Rotterdamse 
haven met vertrek vanuit Spijkenisse. Via de Oude Maas richting Vlaardingen waar we de Nieuwe Maas 
op draaien. Vervolgens varen we door de Eemhaven en Beatrixhaven (containeroverslag RST) langs 
Schiedam, Waalhaven, Maashaven met de ss 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.

MOONLIGHT DINNER CRUISE 

ZIE DATA IN DE VAARAGENDA OP DE ACHTERZIJDE

Tip! Dranken gedurende de vaart 
zijn niet inbegrepen, wij bieden een 

drankenarrangement aan, € 16,50 voor 
volwassenen en € 11,00 voor kinderen
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In het seizoen worden passende gerechten 
geserveerd en verrassen wij u met speciale 
vaarten. Denk bijvoorbeeld aan een vaart met 
nieuwe Haring, heerlijke Spaanse gerechten of 
asperges volgens ambachtelijke bereidingen. 

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 serveren wij een 
wisselend buffet. Wanneer u het schip exclusief 
afhuurt kunt u naar wens de catering invullen.

CULINAIR GENIETEN

Januari  : Winters
Februari  : Frans
Maart  : Duits
April  : Asperges

Mei  : Mexicaans
Juni  : Haring & Fruit de Mer
Juli  : Spaans/Tapas
Augustus  : Italiaans

September : Mosselen
Oktober  : Oosters
November  : Wild
December  : Feestelijk
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Een nieuw product presenteren, oude relaties 
versterken of nieuwe klanten verwennen. Dat 
vraagt om een toegankelijke en ongedwongen 
sfeer, en last but not least, om aandacht voor de 
innerlijke mens. Verwennen mag! Onze koks zijn 
echte vakmensen. Ze werken zoveel mogelijk 
met verse streek- en seizoensproducten. 
Door gebruik te maken van deze ingrediënten 
serveren ze altijd verrassende gerechten, echte 
smaaksensaties!

Vergaderingen, congressen, relatiebijeenkomsten 
en klantendagen. Hier hakt u knopen door, zorgt 
u voor creatieve ideeën en werkt u aan nieuwe en 
langdurige relaties. Wij verzorgen tijdens en na de 
inspanning voor ontspanning met een afsluitende 
(netwerk)borrel of een diner. Wij zorgen ervoor 
dat het u en uw relaties aan niets ontbreekt. 

ZAKELIJKE MOGELIJKHEDEN
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De rondvaart is inclusief 
• 2x koffie-thee met gebak 
• Schitterende cruise
• Uitgebreide lunch met seizoensgerechten
•  Met explicatie (uitleg bezienswaardigheden)
• Excl. overige dranken

DETAILS

RONDVAART MAASVLAKTE 2 28 APRIL •  22 SEPTEMBER

Tijden
Inschepen:  vanaf 09:30 uur
Vertrek:  10:00 uur
Terugkomst: circa 16:30 uur

Prijzen
Volwassenen  € 51,00
Kinderen 3 t/m 12 jaar  € 33,50

De Rotterdamse haven is uitgebreid met de modernste Europese  
toplocatie voor havenactiviteiten: Maasvlakte 2. Midden in dit  
havengebied, met uitzicht op de containerterminals van de  
toekomst, staat informatiecentrum FutureLand. In dit gratis  
informatiecentrum over de aanleg en inrichting van 
Maasvlakte 2 is van alles te zien, te doen en te leren. 
 
Vaarroute
Vertrek vanuit Spijkenisse via het Hartelkanaal, 
schutten in de Rozenburgse sluis, via het 
Calandkanaal, langs de Maeslantkering, het 
Beerkanaal, Europahaven en Yangtzekanaal  
naar de Maasvlakte 2.  

Tips Maasvlakte 2: 
• Kijk eens op futureland.nl



11

De dagtocht is inclusief
• 2x koffie-thee met 1x gebak
• Schitterende cruise
• Uitgebreide lunch
• Koud en warm dinerbuffet
 met seizoensgerechten en dessert
• Excl. overige dranken

DETAILS

Het gezelligste weekend van het jaar!
De inwoners van Woudrichem kijken er elk jaar weer naar uit, de grote publiekstrekker is toch wel 
het Woerkums kampioenschap vis bakken. Een unieke traditie met landelijke bekendheid. Er is ook 
een gezellige jaarmarkt en er worden meerdere evenementen georganiseerd in de mooie straten van 
Woudrichem. 
 
Woerkum, zoals de vestingbewoners Woudrichem noemen, is een stoere vesting, liggend aan de 
Merwede en heeft goede buren zoals vesting Gorinchem en Slot Loevestein. Dit vestingstadje is uw 
bezoek waard. Dwaal langs de eeuwenoude gevels, bezoek de historische haven en overdenk deze 
historie op een mooi terras. In de omgeving is het uitstekend wandelen en fietsen en met de pont kunt u 
een ronde maken langs de hele Vestingdriehoek. 
 
Vaarroute
Zowel de heen- en terugreis vaart u met ons schip Mps. Marlina mee. U vaart vanuit Spijkenisse over 
de Oude Maas naar Dordrecht en Zwijndrecht. Vervolgens over de Beneden en Boven Merwede, 
langs o.a. Sliedrecht, Hardinxveld-Giessendam, Werkendam en Gorkum naar Woudrichem. U krijgt 
gelegenheid om te wandelen / winkelen. 

Tips in Woudrichem: 
• Korenmolen “Nooit gedacht”
• Dagje weg met Dokter Tinus
• Gotische Martinuskerk, in het oude centrum

DAGTOCHT WOUDRICHEM • 13 MEI

Tijden
Inschepen:  vanaf  09:00 uur
Vertrek: 09:30 uur
Terugkomst:    circa  20:00 uur

Prijzen
Volwassenen  € 62,50
Kinderen 3 t/m 12 jaar  € 42,00

11
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De Starlight cruise is een prachtige tocht door de Rotterdamse havens en skyline van Rotterdam 
stad. Deze avond staat in het teken van het songfestival, alle bekende nummers zullen voorbij 
komen met als hoofdgast Sieneke bekend van Sjalalie, sjalala. Tijdens deze vaart kunt u genieten 
van de meest spraakmakende optredens. In het verleden hebben we spetterende optredens gehad 
van Samantha Steenwijk, Anita Meijer, Corrie Konings, Jan Smit, Lee Towers, Django Wagner en 
Antje Monteiro.

Tijden
Inschepen:  vanaf  18:30 uur
Vertrek:  19:00 uur
Terugkomst:  circa  23:00 uur

Prijzen
Volwassenen  € 77,50
Kinderen 3 t/m 12 jaar € 52,00

De Starlight Cruise is inclusief 
• Ontvangst met Prosecco
• Schitterende cruise
• Nootjes en zoutjes
• Mandjes luxe broodjes met kruidenboter  
  en tapenade
• Luxe warme en koude hapjes
• Live muziek en entertainment

DETAILS

SONGFESTIVAL STARLIGHT CRUISE • 15 MEI 



13

De dagtocht is inclusief 
• 2x koffie-thee met 1x gebak 
• Schitterende cruise 
• Uitgebreide lunch
• Koud en warm dinerbuffet
 met seizoensgerechten en dessert
• Excl. overige dranken

DETAILS

Schoonhoven
Aan de brede rivier van de Lek ligt de stad Schoonhoven met een rijk verleden. De stad Schoonhoven 
staat bekend om zijn zilverindustrie en het ambachtelijk goud en zilversmeden. Met zijn prachtige  
havens, singels, monumenten en eeuwenoude straatpatroon is het zeker de moeite waard om een 
bezoek te brengen aan Schoonhoven.   
 
Nationale Zilverdag!
Op Tweede Pinksterdag is de historische binnenstad van Schoonhoven één grote goud en zilver-
smidswerkplaats. Zilversmeden laten tijdens deze dag de fijne kneepjes van het vak zien en doen je 
versteld staan van alles wat ze maken. Uiteraard kan er naar hartenlust worden geshopt bij de vele 
stands of de gezellige winkels. 
 
Vaarroute
Bij vertrek vanuit Spijkenisse varen wij via de Oude maas richting Vlaardingen waar we de Nieuwe Maas 
opdraaien. Langs de prachtige  skyline van Rotterdam stad varen wij onder de Erasmusbrug, Nieuwe 
Willemsbrug, en de van Brienenoordbrug door. 

Vervolgens varen wij langs Oud-IJsselmonde en op de splitsing van de Noord, Nieuwe Maas en 
de Lek varen we de Lek op langs  Krimpen aan de Lek, Kinderdijk, Lekkerkerk, Nieuw Lekkerland, 
Streefkerk, Bergambacht, Ammerstol waar wij aankomen bij het mooie Schoonhoven. Wij varen 
dezelfde route weer terug. 

DAGTOCHT SCHOONHOVEN • 24 MEI

Tijden
Opstappen: vanaf  09:30 uur
Vertrek:  10:00 uur
Terugkomst: circa 19:30 uur

Prijzen
Volwassenen € 62,50
Kinderen 3 t/m 12 jaar € 42,00

Tips in Schoonhoven:
• Walk the city route
• Creatieve workshops
• Het Schoonhovens Edelambachthuis
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De dagtocht is inclusief 
• Uitgebreide lunch
• Schitterende cruise met gids
• Koud en warm dinerbuffet
 met seizoensgerechten en dessert
• Bittergarnituur 
• Live entertainment
• Excl. overige dranken

DETAILS

Ga mee naar Volendam en struin over de dijk met zijn vele snuffelwinkeltjes, cafés en terrasjes. Hon-
derden toeristen genieten dagelijks van de authentieke sfeer en het uitzicht. U vertrekt vanuit Spi-
jkenisse of Rotterdam met een luxe touringcar die u direct in het centrum afzet. Struin gezellig over 
de dijk met zijn vele snuffelwinkeltjes, cafés en terrasjes. Honderden toeristen genieten dagelijks van 
de authentieke sfeer en het uitzicht. Vanuit de haven van Volendam stapt u op onze pendeldienst, hi-
ermee vaart u binnen enkele minuten naar ons prachtige schip waar de dagtocht zal worden vervolgd. 
 
Vaarroute 
U vaart vanuit Volendam via de Gouwzee over het Markermeer, langs Marken, Pampusgeul, Buiten IJ, 
schutten in de Oranjesluizen, over het IJ 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 havens, via de Oude Maas naar Spijkenisse.

Tips in Volendam:
• Wandelen over de Dijk
• Kijk eens op vvvedamvolendam.nl

DAGTOCHT VOLENDAM • 3 JUNI

Tijden voor gasten Spijkenisse
Opstappen:  vanaf        07:00 uur
Vertrek:  07:30 uur
Terugkomst: circa 22:00 uur

Tijden voor gasten Rotterdam
Opstappen: vanaf  08:00 uur 
Opstap Charloisse Hoofd Rotterdam
Vertrek:  08:15 uur
Terugkomst: circa 21:00 uur

Prijzen
Volwassenen € 76,00
Kinderen 3 t/m 12 jaar € 50,00



Tijden
Inschepen:  vanaf  09:00 uur
Vertrek:  09:30 uur
Terugkomst: circa 19:00 uur

Prijzen
Volwassenen  € 66,50
Kinderen 3 t/m 12 jaar € 33,25

De dagtocht is inclusief 
• Koffie (2) met gebak
• Schitterende cruise
• Uitgebreide lunch
• Koud en warm buffet met 
  seizoensgerechten en dessert
• Excl. overige dranken
•  Incl. entree bezoekerscentrum!
• Live entertainment

Een rondvaart in de Biesbosch is een echte beleving! Wij hebben een groot 
topdek waardoor u kunt genieten van een wijds uitzicht van de Biesbosch. 
De Biesbosch is een nat gebied of wetland, waar grote groepen vogels 
dekking, voedsel en nestgelegenheid vinden. Hiervan vormt de Brabant-
se Biesbosch het grootste gedeelte van de Biesbosch. Het ligt tussen 
de Nieuwe Merwede, de Amer en het Land van Heusden en Altena. 
Dit bijzondere natuurgebied is één van de meest ongerepte ge-
bieden van Nederland, waar u nog vele dieren kunt zien. 
 
Vaarroute
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 Museum Eiland.

Tips in Brabantse Biesbosch:
• Kijk eens op biesboschmuseumeiland.nl

DAGTOCHT BRABANTSE BIESBOSCH • 23 JUNI

DETAILS
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Tijden
Inschepen:  vanaf  09:00 uur
Vertrek:  09:30 uur
Terugkomst: circa 19:00 uur

Prijzen
Volwassenen  € 69,50
Kinderen 3 t/m 12 jaar € 46,50

De dagtocht is inclusief 
• 2x koffie-thee met 1x gebak
• Schitterende cruise
• Uitgebreide lunch
• Koud en warm dinerbuffet
 met seizoensgerechten en dessert
• Excl. overige dranken
• Live entertainment 
• Incl. entree bezoekerscentrum!

Een rondvaart in de Biesbosch is een echte beleving! Wij hebben 
een groot topdek waardoor u kunt genieten van een wijds uitzicht 
van de Biesbosch. De Biesbosch is een nat gebied of wetland, 
waar grote groepen vogels dekking, voedsel en nestgelegenheid 
vinden. Hiervan vormt de Brabantse Biesbosch het grootste 
gedeelte van de Biesbosch. Het ligt tussen de Nieuwe Merwede, 
de Amer en het Land van Heusden en Altena. Dit bijzondere 
natuurgebied is één van de meest ongerepte gebieden van Neder-
land, waar u nog vele dieren kunt zien. 
 
Vaarroute
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 Museum Eiland.

Tips in Brabantse Biesbosch:
• Kijk eens op biesboschmuseumeiland.nl

DAGTOCHT BRABANTSE BIESBOSCH • 11 AUGUSTUS 

DETAILS
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De dagtocht is inclusief 
• 2x koffie-thee met 1x gebak 
• Schitterende cruise met gids
• Uitgebreide lunch incl. 1x koffie, thee of melk
• Koud en warm dinerbuffet
 met seizoensgerechten en dessert
• Excl. overige dranken

DETAILS

Heusden is een gerestaureerde vestingstad gelegen aan de Maas en de Bergsche Maas en draagt 
o.a. de bijnaam ‘’Galeriestad’’ met haar pittoreske straatjes, eeuwenoude panden, vele ateliers en 
galerieën, unieke winkeltjes is de sfeervolle stad Heusden een geweldige bestemming.  
 
Vaarroute 
Vanuit Dordrecht de Oude Maas op richting de Dordtse Kil, langs S’Gravendeel, Strijen, Hollands Diep, 
onder de Moerdijkbruggen door. Hollandse en Brabantse Biesbosch, Amer, Lage Zwaluwe, Drimmelen, 
Geertruidenberg, brug van Keizersveer, Bergsche Maas, Waalwijk naar Heusden.

Terugreis via de afgedamde Maas, langs Wijk en Aalburg, Andel, schutten in de Wilhelminasluis, langs 
het vestingstadje Woudrichem en kasteel Loevestein, Boven Merwede, Gorinchem, via de Beneden 
Merwede naar Dordrecht.

Tips in Heusden:
• Stadshaven Heusden
• Kasteel Heusden 
• Museum Gouveneurshuis

DAGTOCHT DORDRECHT - HEUSDEN • 30 JUNI

Tijden
Inschepen: vanaf  09:00 uur
Vertrek:  09:30 uur
Terugkomst: circa 19:30 uur

Prijzen
Volwassenen € 62,50
Kinderen 3 t/m 12 jaar € 42,00
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De dagtocht is inclusief 
• 2x koffie-thee met 1x gebak 
• Uitgebreide lunch
• Schitterende cruise met gids
• Koud en warm buffet
 met seizoensgerechten en dessert
• Bittergarnituur
• Live entertainment 
• Excl. overige dranken

DETAILS

Spakenburg is een dorp in de provincie Utrecht en ligt aan het Eemmeer, van Oudsher is 
Spakenburg een vissersdorp. Bezoek dan ook vooral de prachtige museumhaven en bekijk de 
Botters van de Zuiderzeevissers die hier liggen.  

Spakenburgse dagen
Tijdens de jaarlijkse Spakenburgse dagen is er in het oude centrum een grote braderie en worden 
er diverse ambachten getoond. U kunt eventueel ook een vaartochtje maken op een authentieke 
botter maar kom vooral kijken bij de diverse optredens en klederdrachtshows!

Vaarroute 
Vertrek vanuit Spakenburg, Eemmeer, Gooimeer langs Almere haven, IJmeer door de Oranjesluizen. 
Amsterdam het IJ, Amsterdam Rijnkanaal, Breukelen, Utrecht, Lekkanaal, door de Beatrixsluis 
langs Vreeswijk, de Lek, Schoonhoven, Nieuwe Maas langs de sky line van Rotterdam stad terug 
naar Spijkenisse.

Tips in Spakenburg:
• Ontdek de oude haven
• Wandel door de braderie
• Bezoek museum Spakenburg

DAGTOCHT SPAKENBURG • 21 JULI

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

Prijzen
Volwassenen € 76,00
Kinderen 3 t/m 12 jaar € 50,00

Extra leuk!  

Er is een tussens
top  

in Nijkerk!
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De dagtocht is inclusief 
• 2x koffie-thee met 1x gebak 
• Schitterende cruise
• Uitgebreide lunch met seizoensgerechten
• Koud en warm dinerbuffet met seizoensgerecht                         
en dessert. 
•  Met explicatie (uitleg bezienswaardigheden)
• Excl. overige dranken

DETAILS

DAGTOCHT HEUSDEN • 5 AUGUSTUS

Tijden
Inschepen:  vanaf 08:30 uur
Vertrek:  09:00 uur
Terugkomst: circa 20:00 uur

Prijzen
Volwassenen  € 62,50
Kinderen 3 t/m 12 jaar  € 42,00

Vestingstad Heusden liep eeuwen lang voorop: het ontstond rondom een van de oudste waterburcht-
en van Noordwest-Europa en kreeg als een van de eerste Hollandse steden een stadsmuur. Dankzij 
prachtige restauraties is veel van het oude Heusden bewaard gebleven en voelbaar in ieder straatje. 
Behalve leuke winkels en gezellige restaurants en fort Heusden zijn er ook veel kunstgaleries.  
 
Vaarroute
Vertrek vanuit Spijkenisse, via de Oude Maas naar Dordrecht, Hoogvliet, Poortugaal, Rhoon,  
Oud-Beijerland, Barendrecht, Heerjansdam, Puttershoek, ter hoogte van Zwijndrecht en Dordrecht 
draaien wij de Dordtse Kil in langs ’s Gravendeel, Strijen, Willemsdorp. Het Hollands Diep op, onder 
de Moerdijk bruggen  en de nieuwe HSL brug door,  de Amer op langs de Brabantse Biesbosch, 
Lage Zwaluwe, Drimmelen, Geertruidenberg, onder de bruggen van Keizersveer door de Bergse 
Maas op langs  Waalwijk naar Heusden.

De terugreis via de afgedamde Maas langs Wijk en Aalburg, Aalst en Veen,langs Andel hier gaan 
wij schutten in de Wilhelminasluis vervolgens over de afgedamde Maas langs slot Loevestein, 
Woudrichem, dan varen wij de Boven Merwede op, Werkendam, Hardinxveld-Giessendam, 
vervolgens over de Beneden Merwede langs Sliedrecht en Papendrecht. Dan komen wij op de 
splitsing van de Beneden Merwede Noord en Oude Maas. Wij gaan de Oude Maas afvaren terug 
naar Spijkenisse.

Tips in Heusden: 
•  Bezoek museum Gouverneurshuis
•  Bezoek de stadshaven van Heusden
•  Kasteel Heusden
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De dagtocht is inclusief 
• 2x koffie-thee met 1x gebak 
• Schitterende cruise
• Uitgebreide lunch incl. 1x koffie, thee of melk
• Koud en warm dinerbuffet met 
  seizoensgerechten en dessert
• Excl. overige dranken

DETAILS

DAGTOCHT DORDRECHT - MAASVLAKTE 2 • 11 AUGUSTUS

Tijden
Inschepen:  vanaf 08:30 uur
Vertrek:  09:00 uur
Terugkomst: circa 19:30 uur

Prijzen
Volwassenen  € 62,50
Kinderen 3 t/m 12 jaar  € 42,00

De Rotterdamse haven is uitgebreid met de modernste Europese toplocatie voor havenactiviteiten: 
Maasvlakte 2. Midden in dit havengebied, met uitzicht op de containerterminals van de toekomst, staat 
informatiecentrum FutureLand. In dit gratis informatiecentrum over de aanleg en inrichting van 
Maasvlakte 2 is van alles te zien, te doen en te leren.  
 
Vaarroute
Vanuit Dordrecht varen wij via de Oude Maas naar Spijkenisse, onder de Spijkenisserbrug, Hartelkanaal, 
Beerkanaal, Yanghtzeekanaal, naar de Maasvlakte 2.  

Terugreis: Via Beerkanaal en Breeddiep de Nieuwe Waterweg op, langs Hoek van Holland, de 
Maeslantkering, Maasluis, Rozenburg, de in aanbouw zijnde Blankenburgtunnel. Nieuwe Maas richting 
Rotterdam Stad, skyline van Rotterdam, Erasmusbrug, Willemsbrug, van Brienenoordbrug, via de Noord 
terug naar Dordrecht.

Tips Maasvlakte 2: 
• Kijk eens op futureland.nl
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DETAILS

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

Prijzen
Volwassenen € 76,00
Kinderen 3 t/m 12 jaar € 50,00

De dagtocht is inclusief 
•  2x koffie-thee met 1 Bossche bol
• Schitterende cruise met gids
• Overstap op de Ouwe Dirk
• Lunchpakket
• Koud en warm diner buffet
 met seizoensgerechten en dessert 
• Live entertainment 
• Excl. overige dranken

DAGTOCHT ‘S-HERTOGENBOSCH  • 19 AUGUSTUS

Den Bosch is vooral bekend vanwege de enorme Sint-Janskathedraal. Het middeleeuwse stadscentrum 
van ’s-Hertogenbosch is een van de oudste van Nederland. De binnenstad is het grootste omwalde 
gebied van het land. Een lokale lekkernij, verbonden met de naam ’s-Hertogenbosch, maar ook bekend 
buiten de stad: de Bossche bol. Uiteraard heeft u de mogelijkheid om de stad te verkennen!

U wordt per luxe touringcar naar het plaatsje Engelen gebracht waar u inscheept op de “Marlina”. Dan 
varen we naar ’s-Hertogenbosch waar u overstapt op partyschip de Ouwe Dirk, u wordt afgezet midden 
in het centrum en krijgt een lunchpakket mee. Op de terug weg vaart u vanuit ’s-Hertogenbosch via de 
Dieze, vervolgens via de Maas langs Heusden, Bergsche Maas, Geertruidenberg, langs de Brabantse 
Biesbosch, Hollands Diep, Dordtse Kil en Oude Maas terug naar Spijkenisse.

Tips in ’s-Hertogenbosch:
• Kijk eens op bezoekdenbosch.nl
• De Sint-Janskathedraal
• Het VVV kantoor; Moriaan

Extra leuk! U st
apt 

over op partysch
ip de 

Ouwe Dirk!
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Tijden voor gasten uit Spijkenisse
Opstappen: vanaf 07:00 uur
Vertrek: 07:30 uur
Aankomst: circa 09:30 uur
Terugkomst:    circa 20:30 uur

De dagtocht is inclusief 
• 2x koffie-thee met 1x gebak
• Schitterende cruise met gids
• Uitgebreide lunch
• Koud en warm buffet
 met seizoensgerechten en dessert
• Live entertainment 
• Excl. overige dranken

Tijden voor gasten uit Rotterdam
Opstappen: vanaf 07:30 uur 
Opstap Charloisse Hoofd Rotterdam 
Vertrek:  07:45 uur
Aankomst: circa 09:30 uur
Terugkomst:    circa 20:30 uur

Prijzen
Volwassenen € 76,00
Kinderen 3 t/m 12 jaar € 50,00

DAGTOCHT EMMERICH • 29 SEPTEMBER

U vertrekt vanuit Rotterdam of Spijkenisse met een luxe 
tourincar richting Emmerich. Vanuit de bus komt u aan boord 
voor een heerlijk kopje koffie of thee met gebak, daarna kunt u 
gezellig over de weekmarkt lopen of Emmerich bekijken. Vanaf 
12.00 uur gaan wij weer inschepen om vervolgens om 12.30 uur 
te vertrekken richting Spijkenisse. 
 
Het schip vertrekt vanaf Emmerich en vaart over de Rijn en de 
Waal, langs Nijmegen, schutten in Tiel, over het Amsterdam-
Rijnkanaal langs Wijk bij Duurstede, over de Lek langs Culemborg, 
schutten in sluis Hagestijn, langs Vreeswijk, Schoonhoven (De 
Zilverstad), de molens van Kinderdijk (Werelderfgoed), Nieuwe 
Maas, onder de Van Brienenoordburg, langs de Kuip, skyline van 
Rotterdam Stad, Maashaven (ss Rotterdam). Voor de gasten uit 
Rotterdam meren we aan bij Charloisse Hoofd, hier verlaat u het 
schip. De overige gasten varen met ons mee naar Spijkenisse.

Wat gasten over ons zeggen
Mooi schip! Heel erg lekker gegeten, het was heel 
goed verzorgd, leuke muziek en wat een lief en 
kundig personeel. Mijn vader zei “ ik heb genoten” 
en dat hebben we. Zeker voor herhaling vatbaar.
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4 september • Brunch cruise 
Inschepen:   vanaf 10:30 uur
Terugkomst:  circa 15:30 uur

4 september • Moonlight dinner cruise  
Inschepen:  vanaf 19:00 uur
Terugkomst: circa 24:00 uur

5 september • Tijden brunch cruise
Inschepen:  vanaf  11:30 uur
Terugkomst: circa 16:00 uur

Let op: Alle vaarten vertrekken een half uur na inscheeptijd!

Prijzen Brunch cruise
Volwassenen  € 54,75
Kinderen 3 t/m 12 jaar  € 36,50

Prijzen Moonlight dinner cruise
Volwassenen  € 69,50
Kinderen 3 t/m 12 jaar  € 46,50

3, 4 en 5 september staan in het teken van de Wereldhavendagen. Tijdens de Wereldhavendagen in 
Rotterdam bieden we een  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. 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 het 
fascinerende vuurwerkshow. Wilt u de grootste haven van Europa ontdekken? Dan is dit uw kans! 
(4 september beschikbaar voor touroperators/excl. afhuur).

WERELDHAVENDAGEN • 3, 4 & 5 SEPTEMBER

Kijk op partyservice.nl/wereldhavendagen voor het programma op onze andere schepen
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De brunch cruise is inclusief
• Schitterende cruise
• Soep vooraf
• Koud en warm buffet
• Dessert
• Live muziek en entertainment

De Moonlight dinner cruise is inclusief 
• Schitterende cruise
• Koud en warm buffet
• Brood met smeersels
• Dessert
• Live muziek en entertainment

EXCLUSIEVE AFHUURDe Wereldhavendagen zijn zeer geschikt voor klant- en relatiedagen of bedrijfsfeesten! Informeer naar de mogelijkheden.
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Tijden
Opstappen:  vanaf 08:00 uur
Vertrek:  08:30 uur
Terugkomst: circa 19:00 uur

Prijzen
Volwassenen  € 76,00
Kinderen 3 t/m 12 jaar  € 50,00

De dagtocht is inclusief 
• 2x koffie-thee met 1x gebak
• Schitterende cruise met gids
• Uitgebreide lunch
• Koud en warm diner buffet met 
seizoensgerechten en dessert
• Excl. overige dranken

DETAILS

DAGTOCHT ALPHEN A/D RIJN JAARMARKT • 15 SEPTEMBER

Vanuit Spijkenisse vertrekt u met de luxe touringcar naar Alphen a/d Rijn waar elke derde  
woensdag in september de grootste jaarmarkt van Nederland plaatsvindt. Van 10.00 tot 17.00 uur 
is er een diversiteit van vele soorten en maten kramen, standwerkers, foodtrucks en activiteiten te 
vinden in het hartje centrum van Alphen aan den Rijn. 
 
Langs de pittoreske geveltjes in de winkelstraten en de vele terrassen kunt u, uw weg vinden naar 
de mooiste aanbiedingen en u laten verbazen door de standwerkers. De Alphense Jaarmarkt staat 
bekend om zijn gezelligheid en ongedwongen sfeer.  
 
Vaarroute
U vaart vanuit Alphen aan de Rijn via de Oude Rijn, de Gouwe langs Boskoop, Waddinxveen,  
schutten in de Julianasluis te Gouda, de Hollandse IJssel op, langs Gouderak, Moordrecht,  
Ouderkerk a/d IJssel, Krimpen a/d IJssel, via de Nieuwe Maas, onder de van Brienenoordbrug door 
langs de Sky-Line van Rotterdam stad, via de Oude Maas naar Spijkenisse.

Tips in Alphen a/d Rijn: 
• Kijk eens op jaarmarktalphenaandenrijn.nl
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De Hollandse avond is inclusief 
• brood met smeersels er voor in de plaats
• Schitterende cruise
• Koud en warm buffet met themagerechten
 en dessert
• Live muziek en entertainment

DETAILS

HOLLANDSE AVOND • 2 OKTOBER
Tijden
Inschepen:  vanaf 18:30 uur
Vertrek:  19:00 uur
Terugkomst: circa 23:30 uur

Prijzen
Volwassenen  € 77,50
Kinderen 3 t/m 12 jaar  € 52,00

MART MART 

HOOGKAMERHOOGKAMER

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.

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 feestmuziek van Hollandse bodem!

25
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De dagtocht is inclusief  
• Schitterende cruise
• Ontvangst schippersbittertje
• Brood met smeersels
• Captains dinner met Dessert
• Excl. overige dranken
• Live muziek en optredens van het shantykoor

SAILORSCRUISE • 3 OKTOBER

Tijden
Inschepen:  vanaf 16:30 uur
Vertrek:  17:00 uur
Terugkomst: circa 21:00 uur

Prijzen
Volwassenen  € 62,50
Kinderen 3 t/m 12 jaar  € 42,00

 

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

DETAILS

 

Geniet van onze Sailorscruise op deze zondag met aan boord het Shantykoor ‘’Overstag’’ welke een aantal 
keren zullen optreden naast onze huis muzikant …..  wij varen door de prachtige havens van Rotterdam 
waar u kunt genieten van al het moois wat Rotterdam te bieden heeft. Tijdens deze cruise serveren wij 
bij binnenkomst een passend schippersbittertje en op tafel krijgt u vers afgebakken brood met smeersels. 
Vanaf het buffet serveren wij een echt Captains dinner waar u en uw gasten heerlijk van kunnen genieten. 
Uiteraard sluiten wij deze avond af met een heerlijk dessert!
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Tijden
Inschepen:  vanaf 18:30 uur
Vertrek:  19:00 uur
Terugkomst:  circa 23:30 uur

Prijzen
Volwassenen € 77,50 
Kinderen 3 t/m 12 jaar € 52,00

De 70’s party is inclusief 
• Schitterende cruise
• Koud en warm diner buffet in        
thema
• Dessert
• Live muziek en entertainment

70’S PARTYCRUISE • 13 NOVEMBER 

De 70’s party is een prachtige 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!

Onze huisartiesten 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
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Vaar gezellig mee door de Rotterdamse havens en geniet van onze heerlijke stamppotten! Onze koks 
maken de heerlijkste stamppotten met bijpassende gerechten. Vanuit Spijkenisse varen wij richting 
Rotterdam om u deze mooie stad eens van een hele andere kant te laten zien. Geniet van de stad en 
de industrie en alles daaromheen. 

Vaarroute 
Vertrek vanuit de haven van Spijkenisse, Oude maas op, onder de Spijkenisser en Botlekbrug door 
vervolgens draaien we de Nieuwe Maas op langs Vlaardingen, Schiedam richting Rotterdam. Langs de 
SS Rotterdam vervolgens langs de sky-line van Rotterdam stad. Voorbij de Willemsbrug hier keren we 
om en varen dezelfde route terug naar Spijkenisse.

Tijden
Inschepen: vanaf  16:30 uur 
Vertrek: 17:00 uur
Terugkomst: circa 20:00 uur

Prijzen
Volwassenen € 39,95
Kinderen 3 t/m 12 jaar € 25,50

Inclusief 
• Schitterende cruise 
• Stamppotten buffet
• Grand dessert
• Live muziek
• Exclusief dranken

DETAILS

WINTERSE STAMPPOTTENCRUISE • 19 NOVEMBER

Tip! Dranken gedurende de vaart 
zijn niet inbegrepen, wij bieden een 

drankenarrangement aan, € 12,50 voor 
volwassenen en € 8,50 voor kinderen
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De dagtocht is inclusief 
• 2x koffie-thee met 1x gebak 
• Schitterende cruise 
• Erwtensoepmaaltijd
• 2x bittergarnituur
• BingoMaster
• Excl. overige dranken

DETAILS

Op deze gezellige bingo cruise wordt u vergezeld door onze bingomaster die de bingo op ludieke 
wijze presenteert.
U word ontvangen met koffie of thee met een heerlijke apfelstrudel, in de middag een royale erwten-
soep lunch met broodje katenspek en later op de dag bittergarnituur.
 
Vaarroute 
Vaartocht langs het eiland van IJsselmonde met vertrek vanuit Spijkenisse. Via de Oude Maas naar 
Dordrecht, vervolgens over de Noord langs 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 ss Rotterdam om vervolgens door de havens terug te varen naar Spijkenisse.

BINGO CRUISE - 24 NOVEMBER
Tijden
Inschepen: vanaf  10:30 uur
Vertrek:  11:00 uur
Terugkomst: circa 15:30 uur

Prijzen
Volwassenen € 49,50
Kinderen 3 t/m 12 jaar € 29,50

Liever geen 
ertwensoep?

Dan serveren wij
 een 

alternatief!
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GOUDA KAARSJES AVOND • 10 DECEMBER

De dagtocht is inclusief 
•  1x koffie-thee met apfelstrudel
• Schitterende cruise
• Erwtensoepmaaltijd op de heenreis*
• Glaasje glühwein op de terugweg 
• Live entertainment
• Excl. overige dranken

Duizenden mensen brengen een bezoek aan 
de sfeervolle activiteiten in de binnenstad 
waar de kerstboom, het Stadhuis en de andere 
monumentale gebouwen worden verlicht met 
duizenden kaarsen. Een unieke beleving! 
 
Circa 15:00 uur komt u met het schip aan in 
Gouda waar u de gelegenheid krijgt om de stad 
te verkennen.  
 
Aan boord kunt u optioneel genieten van ons 
speciale à la carte menu! 
 
Tips in Gouda:
• Kijk eens op goudabijkaarslicht.nl

Tijden
Inschepen:  vanaf 11:00 uur
Vertrek:  11:30 uur
Terugkomst: circa 24:00 uur

Prijzen
Volwassenen  € 57,50
Kinderen 3 t/m 12 jaar  € 39,50

DETAILS

*Liever geen erwtensoep?  
 Dan serveren wij een alternatief!
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Geniet 18 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.
 
Vaarroute
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 in Dordrecht:
• Geniet van één van de vele horecagelegenheden 
• Kijk eens op kerstmarktdordrecht.nl

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

Prijzen
Volwassenen € 62,50 
Kinderen 3 t/m 12 jaar € 42,00

Inclusief 
• 1x koffie-thee met Apfelstrüdel
• Schitterende cruise
• Erwtensoepmaaltijd op de heenreis*
• Glaasje glühwein op de terugweg
• Koud en warm buffet met winterse gerechten
 en dessert 
• Live entertainment
• Excl. overige dranken

DETAILS

KERSTMARKT DORDRECHT • 18 DECEMBER

*Liever geen erwtensoep?  
 Dan serveren wij een alternatief!
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Inclusief 
• Welkomstdrankje naar keuze (Hol. ass.)
• 4-gangen diner (buffet)
• Koffie met bonbons
• Live muziek en entertainment

KERSTDINNER CRUISE • 25 DECEMBER

Have Yourself a Merry Little Christmas en vaar mee met onze Kerstdinner Cruise. Een exclusive 
vaartocht waar we u laten genieten van een welkomstdrankje, een 4-gangen buffet en live muziek!  
De kerst dinnercruise is een prachtige cruise door de Rotterdamse havens en langs de skyline van 
Rotterdam met vertrek vanuit Spijkenisse. Speciaal voor kerst is ons schip gehuld in prachtige 
kerstdecoratie en hoort u met regelmaat de leukste kerstliedjes voorbij komen. Ook ons 4-gangen diner 
heeft een feestelijke tint!

Tip voor de kerst dinner cruise
Dranken gedurende de vaart zijn niet inbegrepen, wij bieden een drank-
enarrangement aan voor € 25,00  voor volwassenen en € 19,50 voor de 
kinderen.

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

Prijzen
Volwassenen € 95,00
Kinderen 3 t/m 12 jaar € 62,50

Ga naar partyservice.nl/kerst voor het complete overzicht van onze kerst arrangementen

DETAILS
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Inclusief 
• Schitterende cruise
• Soepje vooraf
• Koude en warme brunch (buffet)
• Koffie, thee tijdens gehele vaart, melk en                                     
  karnemelk tijdens het buffet
• Dessert
• Live muziek en entertainment

KERST BRUNCH CRUISE • 26 DECEMBER

Have Yourself a Merry Little Christmas en vaar mee met onze Kerstbrunch Cruise. Een clusive 
vaartocht waar we u laten genieten van een heerlijke brunch. 
De kerst brunch cruise is een prachtige cruise door de Rotterdamse havens en langs de skyline 
van Rotterdam met vertrek vanuit Spijkenisse. Speciaal voor kerst is ons schip gehuld in prachtige 
kerstdecoratie en hoort u met regelmaat de leukste kerstliedjes voorbij komen. Ook ons 4-gangen 
diner heeft een feestelijke tint!

Tip voor de kerst dinner cruise
Dranken gedurende de vaart zijn niet inbegrepen, wij bieden een drank-
enarrangement aan voor € 19,50  voor volwassenen en € 12,50 voor de 
kinderen.

Tijden
Inschepen: vanaf  11:30 uur
Vertrek: 12:00 uur
Terugkomst: circa 16:00 uur

Prijzen
Volwassenen € 57,50
Kinderen 3 t/m 12 jaar € 37,50

Ga naar partyservice.nl/kerst voor het complete overzicht van onze kerst arrangementen

DETAILS
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Als er een vuurwerkshow is waar u geweest moet zijn, dan is dat wel het Nationale Vuurwerk in  
Rotterdam! Op 31 december 2021 vindt het grootste, meest indrukwekkende en spectaculaire  
vuurwerk van Nederland al voor het veertiende jaar op rij plaats op de Erasmusbrug.   

Vaar mee vanuit Spijkenisse. Op deze zes uur durende vaartocht geniet u van heerlijkheden die passen bij 
de jaarwisseling zoals heerlijke oliebollen en bittergarnituur. En om  
24:00 uur proosten 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!

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

Prijzen
Volwassenen € 125,00
Kinderen 3 t/m 12 jaar €  82,50

Inclusief 
• Koffie met mini oliebollen
• Koud en warm diner buffet en dessert
• 24:00 uur feestelijke bubbels
• Bittergarnituur
• Live muziek en entertainment

DETAILS

OUD & NIEUW OP MPS. MARLINA • 31 DECEMBER

Tip! Overige dranken gedurende de oud 
en nieuwvaart zijn niet inbegrepen, wij 
bieden een drankenarrangement aan,   

€ 25,00 voor volwassenen en € 19,50 
voor kinderen 
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Als er een vuurwerkshow is waar u geweest moet zijn, dan is dat wel het Nationale Vuurwerk in  
Rotterdam! Op 31 december 2021 vindt het grootste, meest indrukwekkende en spectaculaire  
vuurwerk van Nederland al voor het veertiende jaar op rij plaats op de Erasmusbrug.   

Vaar mee vanuit Spijkenisse. Op deze zes uur durende vaartocht geniet u van heerlijkheden die passen bij 
de jaarwisseling zoals heerlijke oliebollen en bittergarnituur. En om  
24:00 uur proosten 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!

SINTERKLAAS KOMT NAAR U TOE!

Ligt uw locatie aan het water? Sinterklaas en zijn energieke pieten komen naar u toe. Alle kindjes 
staan vol verwachting aan wal en ineens komt daar een boot. De Sinterklaasboot! Vol met pieten, 
cadeautjes en lekkernijen. We meren af, de ouders en kinderen stappen aan boord en Sinterklaas en 
zijn pieten zorgen voor een prachtige show. Blijven we liggen of varen we rond? Aan u de keuze!

Geen locatie aan het water?
Uiteraard bent u ook welkom op onze vaste ligplaats aan de Parkhaven in Rotterdam 
of een andere ligplaats in uw omgeving!

Standaard Sinterklaasvaarten
Naast een gepersonaliseerd programma organiseren we ook een 
drietal (meevaar) arrangementen. Kijk hiervoor op onze website 
partyservice.nl/sinterklaas 
  
Vraag vrijblijvend een offerte aan via info@partyservice.nl
of neem telefonisch contact op via 0187 64 20 90

Ons “stoom”schip de pakjesboot is ook 
in te huren voor intochten!
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DETAILS

DE BEREN BOOT IN ROTTERDAM

De Beren Boot maakt een diversen rondvaarten door de wereldhaven. Een leuk uitje voor gezinnen 
met jonge kinderen, bedrijven en groepen. We vertrekken vanuit de Parkhaven waardoor je uiteraard 
altijd kunt genieten van de prachtige Rotterdamse skyline, ss Rotterdam en de Erasmusbrug. De 
berenboot verzorgt diversen soorten vaarten zoals: 

• Traditoineelbuffet vaart
• Shared dining
• Kindervaarten

Reserveren en exclusieve afhuur
Wil je meevaren met de Beren Boot of het schip exclusief afhuren? Reserveer gemakkelijk online via 
beren-boot.nl, stuur een e-mail naar berenboot@partyservice.nl of neem telefonisch contact op met 
010 - 4361911. Bij speciale vaarten en feestdagen kunnen de prijzen afwijken.

KIJK VOOR ACTUELE TIJDEN EN VAARTEN OP WWW.BEREN-BOOT.NL

 PARKHAVEN 15 • 3016 GM • ROTTERDAM • TEL: 010-4361911 • WWW.BEREN-BOOT.NL
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KIJK VOOR ACTUELE TIJDEN EN VAARTEN OP WWW.BEREN-BOOT.NL

 PARKHAVEN 15 • 3016 GM • ROTTERDAM • TEL: 010-4361911 • WWW.BEREN-BOOT.NL

THEATER OP HET WATER

Het leukste (personeels) avondje uit! 
Kom en beleef het leukste avondje uit van Rotterdam! Theater op het Water verzorgt  
de meest spraakmakende (dinner)shows op één van onze schepen.

Van dinnershow tot dancefeest
Grappen, grollen, dansen op stoelen en tafels, een polonaise of een dansje op het podium; u kunt 
alles verwachten tijdens onze shows. Van begin tot het einde van de avond wordt u meege-
nomen in het feestgedruis en vermaakt. Varend over de Maas, met geweldige amuses, diners, 
buffetten of een walking diner, heerlijke wijnen en super entertainment. Aan boord van Theater-
schip de Ameland beleeft u de meest geweldige avond uit! 
 
Op zoek naar een origineel (bedrijfs-)uitje waar u en uw collega’s/vrienden nog lang over na zullen 
praten? Bekijk onze agenda en reserveer uw tickets!

 PARKHAVEN 7 • 3016 GM • ROTTERDAM • TEL: 0187-642 090 • THEATEROPHETWATER.NL
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Iets leuks doen? Ga gezellig varen! Rondvaart Europoort neemt u mee naar Rotterdam, Schiedam, 
Europoort, Maasvlakte, Botlek en Hoek van Holland. Rondvaart Europoort is een geweldige beleving 
als onderdeel van uw dagje uit, busreis of dagtour.  

MAESLANTKERINGWEG 139 • 3151 ZZ • HOEK VAN HOLLAND 
TEL: 0174 - 82 03 74 • RONDVAARTEUROPOORT.NL

RONDVAART EUROPOORT
RONDVAART EUROPOORT

Ontdek de havens van Rotterdam
Rotterdam staat bekend om zijn wereldhaven. Wat veel mensen 
zich vaak niet realiseren is dat de allergrootste zeeschepen ter 
wereld niet meer in de stad Rotterdam varen en dat het gebied 
ook de leefomgeving is van vele zeehonden. Ontdek met  
rondvaart Europoort de haven en zijn natuur, u komt zo dichtbij 
de zeereuzen en zeehonden dat u ze bijna kunt aanraken!

Reserveren
Kijk voor actuele data en tijden op onze website. Heeft u vragen of 
wenst u een aangepast arrangement? Neem telefonisch contact 
op of stuur een e-mail naar info@rondvaarteuropoort.nl. Direct een 
rondvaart boeken? Reserveer gemakkelijk en snel online.

Reguliere Vaarten 
2 UUR | Volwassenen € 24,75 •  Kinderen 3 t/m 11 jaar € 18,95 • 65+ € 23,25  
3 UUR | Volwassenen € 29,95 • Kinderen 3 t/m 11 jaar € 22,75 • 65+ € 26,50 

Tip: Breng een bezoek aan het Keringhuis!
Hét informatiecentrum over de hoogwaterbescherming
en de Maeslantkering. Bezoek ook eens keringhuis.nl

ONZE VERGADERLOCATIES
ONZE VERGADERLOCATIES
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SUCCES BEGINT BIJ...
SUCCES BEGINT BIJ...

ONZE VERGADERLOCATIES
ONZE VERGADERLOCATIES
LANDHUIS DE OLIPHANT • POMPGEBOUW DE ESCH • EIC MAINPORT

Bent u opzoek naar een plek waar u effectief en stijvol kunt vergaderen dan bent u bij een van 
onze prachtige vergaderelocatie’s op het juiste adres. Wilt u vergaderen in een prachtige groene 
omgeven maar toch aan de rand van de Rotterdamse stad dan is Landhuis de Oliphant een unieke 
locatie waar dit mogelijk is. Of zoekt u liever een locatie dichterbij het centrum van Rotterdam dan 
kunt u terecht bij ons monumentale pand Pompgebouw de Esch. 

Wilt u liever iets dichterbij bij de Rotterdamse haven een locatie om te vergaderen, dan kunt u 
terecht bij EIC Mainpoort.

Informatie
Bent u benieuwd naar een van onze vergaderlocatie neem dan contact op met onderstaande 
gegevens.

LANDHUIS DE OLIPHANT POMPGEBOUW DE ESCH EIC MAINPORT

INFO@OLIPHANT.NL
010-4297030

INFO@POMPGEBOUW.NL 

010-2854555

INFO@PARTYSERVICE.NL

0187-642 090
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Met onze partyschepen geeft u uw evenement een extra dimensie. Er zijn dagelijkse vaarten op de 
Maas, de Rijn, de Lek en de Waal. Daarnaast kunt u de schepen inzetten voor een exclusief event.

MPS. MARLINA • MPS. BRANDARIS • MPS. DE AMELAND

 
Alles is mogelijk!
Dinnershows, party-arrangementen, een thema 
op maat of gewoon een mooie boottocht 
met muziek, lekker eten en een mooi uitzicht, 
eventueel gecombineerd met een dag uit of 
activiteit. Partyservice Nederland neemt de zorg 
uit handen, wij zorgen voor een invulling die past 
bij uw bedrijf.

Benieuwd naar de mogelijkheden?
Onze vaste ligplaatsen zijn Spijkenisse en de 
Parkhaven te Rotterdam, bij de Euromast.
Heeft u een locatie aan het water? Dan komen 
wij naar u toe. Onze schepen zijn inzetbaar op 
een locatie naar keuze in Nederland, België en 
Duitsland.  
 
Neem vrijblijvend contact op met Partyservice 
Nederland en vertel ons uw wensen! Kijk op 
partyservice.nl of bel naar 0187 - 64 20 90.

EXCLUSIEVE AFHUUR
EXCLUSIEVE AFHUUR

VAN ONZE SCHEPEN
VAN ONZE SCHEPEN

POMPGEBOUW DE ESCH

LANDHUIS DE OLIPHANT

MPS. BRANDARIS

MPS. MARLINA

THEATER OP HET WATER
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POMPGEBOUW DE ESCH

LANDHUIS DE OLIPHANT

CATERING OP LOCATIE MPS. DE AMELAND

EVENEMENT OP LOCATIE

PARTYSERVICEPARTYSERVICE
NEDERLANDNEDERLAND

WIJ ZIJN

PARTYSERVICE.NL

MPS. BRANDARIS

MPS. MARLINA

THEATER OP HET WATER



MEI
08 | Moonlight Dinner Cruise 
09 | Moederdag Brunch Cruise
13 | Dagtocht Woudrichem
15 | Starlight Cruise Songfestival
16 | Brunch Cruise 
22 | Moonlight Dinner Cruise 
23 | Brunch Cruise Pinksteren
24 | Dagtocht Schoonhoven
29 | Moonlight Dinner Cruise 
30 | Brunch Cruise  

JUNI
03 | Dagtocht Volendam
12 | Moonlight Dinner Cruise 
13 | Brunch Cruise 
19 | Moonlight Dinner Cruise  
20 | Vaderdag Brunch Cruise
23 | Dagtocht Brabantse Biesbosch
27 | Brunch Cruise 
30 | Dagtocht Dordrecht - Heusden

JULI
03 | Moonlight Dinner Cruise
17 | Moonlight Dinner Cruise 
18 | Brunch Cruise 
21 | Dagtocht Spakenburg
25 | Brunch Cruise 
31 | Summer Night Cruise 
 
AUGUSTUS
01 | Brunch Cruise  
05 | Dagtocht Heusden  
11 | Dagtoch Bieschbosch
14 | Moonlight Dinner Cruise 
15 | Brunch Cruise 
19 | Dagtocht ‘s-Hertogenbosch
21 | Caribian Night Cruise
29 | Brunch Cruise 

SEPTEMBER
04 | Brunch Wereldhavendagen
04 | Moonlight Wereldhavendagen
05 | Brunch Wereldhavendagen
15 | Dagtocht Alphen a/d Rijn jaarmarkt
18 | Moonlight Dinner Cruise 
19 | Brunch Cruise 
22 | Dagtocht Maasvlakte 2 
25 | Moonlight Dinner Cruise
26 | Brunch Cruise 
29 | Dagtocht Emmerich

OKTOBER 
02 | Moonlight Hollandse avond
03 | Sailors Cruise
10 | Brunch Cruise 
16 | Moonlight Dinner Cruise
17 | Brunch Cruise
23 | Moonlight Dinner Cruise
24 | Brunch Cruise 
30 | Moonlight Dinner Cruise 
31 | Brunch Cruise 

NOVEMBER
06 | Moonlight Dinner Cruise
07 | Brunch Cruise 
13 | 70’s partycruise
19 | Stampotten vaart
21 | Brunch Cruise  
24 | Bingo Cruise
27 | Moonlight Dinner Cruise
28 | Brunch Cruise

DECEMBER
05 | Sinterklaas Brunch Cruise
10 | Dagtocht Gouda kaarsjesavond 
11 | Moonlight Dinner Cruise 
18 | Dagtocht Kerstmarkt Dordrecht
19 | Brunch Cruise in kerstsfeer
25 | Kerstdinner Cruise 
26 | Kerst Brunch Cruise
31 | Oudejaars Cruise 

Rederij Fortuna • Veerweg/ Veerkade • 3201 LL Spijkenisse • 0181 - 626 126VAARAGENDA 2021

PARTYSCHEPEN.ORG

Rederij Fortuna hoopt u op 
een van onze vaarten te 

mogen verwelkomen


