Bedrijfsuitjesinrotterdam.nl
Reserveer online of bel 088 - 5405815 | ma t/m do 9.00-22.00 | vr 9.00-17.30 | za-zo 10.00-14.00

Partycruise around the world- Havencruise met zang en dans
door Rotterdam

De heerlijkste klassiekers!
Vaar mee met het meest gezelligste avondje uit van Rotterdam; Partycruise around the world. We nemen u mee over een muzikale
wereldreis!
Onze crew en cast loodsen u over muzikale oceanen. Ze brengen u de mooiste songs uit verre oorden en liedjes van eigen bodem.
De Dj, zanger en zangeres verzorgen, met vleugjes vervlogen romantiek een feest van herkenning. Lovesongs en bekende liedjes van “all
over the world” worden afgesloten met een spetterende finale.

Programma & Diner
19:30 uur Inschepen
20:00 uur Vertrek
23:00 uur Afterparty
23:15 uur Einde
Diner
Voorgerecht:
Seizoensoep met Pain de Mer brood en diverse smeersels

Buffet:
Salades:
Vega: salade bar met diverse items en dressing
Couscous salade
Pasta salade met tomaat, paprika en olijven
Huzaren salade
Hoekschewaardse aardappelsalade met bosui en spek

Hoofdgerechten:
Vega: oosters gemarineerde tempeh met paksoy en sesam
Grootmoeders stoofvlees
Beenham met een honing-mosterdsaus
Kipfilet in kerrie roomsaus
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Witvis in witte wijnsaus

Bijgerechten:
Seizoengroenten
Rijst
Aardappeltaartje met salie en fleur de Sel
Penne pasta in olijfolie

Nagerecht:
Verrassingsdessert van de Chefkok

Bij deze havencruise in Rotterdam is inbegrepen:
Diner
Live entertainment
Cruise

Prijzen
Ticket inclusief buffet & exclusief drankenarrangement € 61,50 p.p.
Ticket inclusief buffet en drankenarrangement € 81,50 p.p.

Deze show kunt u boeken op de volgende data:
03 juli 2020
04 september 2020 Wereldhavendagen

Heeft u een andere datum, informeer dan naar het thema op die gewenste avond.

Voorwaarden
Aantal personen
U bent gebonden aan het aantal opgegeven personen. Indien er een afwijking ontstaat in het gereserveerde aantal, dient u dit uiterlijk 2 weken
voor aanvang van de show aan ons door te geven. Maximaal 10% van het aantal gereserveerde plaatsen kan kosteloos geannuleerd worden.
Verder gelden onze algemene voorwaarden.
Voorwaarden
Leveringen volgens de algemene voorwaarden. Prijzen en prijswijzigingen voorbehouden.
Toegangsbewijs
Neem uw kaarten of voucher mee, dit is uw hoofdtoegangsbewijs. U wordt vermeld op een gastenlijst. Vervolgens verifiëren wij van te voren
de betalingen en vermelden dit op de gastenlijst. U hebt pas toegang tot het schip als uw betaling bij ons binnen is. Uw gasten worden vanaf
19:30 uur aan boord van de Ameland verwacht. Voor 19:30 uur is de Ameland niet toegankelijk.
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