
Een uitje met het bedrijf? Een jubileum of een verjaardag voor de hele familie en wil je iets

speciaals organiseren? Wil je je gasten Rotterdam vanaf zijn mooiste kant laten zien? Dan

ben je op de juiste plek! Het schip doet dienst als rondvaartboot, maar ook als partyschip

voor partijen! 

Het schip is exclusief af te huren voor gezelschappen tot 200 personen en biedt ruimte in

de salon beneden, de salon boven en op het buitendek. We kunnen de vaste koers volgen,

maar in overleg met de kapitein kun je ook een geheel eigen koers varen. Het afhuren is

mogelijk buiten onze vaste afvaarttijden.

Tarieven touroperators 2022

Geschikt voor maximaal 200 gasten: 120 zitplaatsen binnen en 80 zitplaatsen buiten.
Opstapplaats: Boompjeskade tussen Erasmus- en Willemsbrug.
Voorvaarkosten voor een andere opstapplaats op aanvraag.
Audio guide met informatie over alle bezienswaardigheden op de vaarroute.
Beperkt toegankelijk voor rolstoelen.
Genoemde prijzen zijn inclusief BTW.
Genoemde prijzen zijn geldig in 2023.

+31 (0)10 302 1888        

info@rivercruiserotterdam.nl  

www.rivercruiserotterdam.nl

audio guide
Exclusieve vaarten

Mps. Nehalennia



Tarieven touroperators 2022

vanaf

€ 12,-
P.P.

Rondvaart van 1 uur        
t/m 50 personen:                  €     650,00      
bij meer dan 50 personen: €       13,00 per extra persoon

Rondvaart van 1,5 uur
t/m 50 personen:                  €     800,00 
bij meer dan 50 personen: €       16,00 per extra persoon

Rondvaart van 2 uur      
t/m 50 personen:                   €    950,00      
bij meer dan 50 personen:  €      19,00 per extra persoon

Rondvaart van 2,5 uur 
t/m 50 personen:                   € 1.100,00 
bij meer dan 50 personen:  €      22,00 per extra persoon

Rondvaart van 3 uur 
t/m 50 personen:                   € 1.250,00 
bij meer dan 50 personen:  €      25,00 per extra persoon

Rondvaart van 3,5 uur 
t/m 50 personen:                   € 1.400,00 
bij meer dan 50 personen:  €       28,00 per extra persoon

RONDVAARTEN

Prijzen
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Koffie/thee met appeltaart        €   6,50 p.p.    
Koffie/thee met luxe gebak       €   7,50 p.p. 
Prosecco                                         €   5,50 p.p. 
Welkomstcocktail                         €   8,50 p.p.
Luxe borrelgarnituur                   €   8,00 p.p.  
Koffietafel                                       € 14,50 p.p.
Scheepsbuffet 3-gangen            € 27,50 p.p.
Luxe scheepsbuffet 3-gangen   € 39,50 p.p.
BBQ-buffet                                     € 27,50 p.p.
Luxe BBQ-buffet                           € 39,50 p.p.

Onbeperkt drank 1 uur              € 10,00 p.p.    
Onbeperkt drank 1,5 uur           € 12,50 p.p.    
Onbeperkt drank 2 uur              € 15,00 p.p.       
Onbeperkt drank 2,5 uur           € 17,50 p.p.   
Onbeperkt drank 3 uur              € 20,00 p.p. 
Onbeperkt drank 3,5 uur           € 22,50 p.p.

DRANKEN

FOOD & BEVERAGE

Karaokemachine                            € 250,00
Silent disco                               op aanvraag    

EXTRA'S



SCHEEPSBUFFET € 27,50
Rundercarpaccio
Vitello tonnato
Soep
Brood met smeersels

Tournedos
Zalm
Kippendijsate
Pastasalade
Groene salade
Romige aardappelsalade
Aardappelgratin
Pindasaus

Luxe dessertbuffet

LUXE SCHEEPSBUFFET € 39,50

Buffetten

Rundercarpaccio
Vitello tonnato
Soep
Brood met smeersels

Kipsaté
Schnitzel
Zalm
Pompoen
Aardappelgratin
Seizoensgroenten

Dessert van de chef

Hamburger
Worstje
Kipsaté
Gamba's 
Salades
Groenten
Sausjes
Brood met smeersels

Tournedos
Zalm
Kippendijsaté
Pastasalade
Groene salade
Romige aardappelsalade
Aardappelgratin
Pindasaus
Brood met smeersels

Luxe dessertbuffet

BBQ-BUFFET € 27,50

LUXE BBQ-BUFFET € 39,50
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Soep
Harde en zachte broodjes Krentenbol
Zoet en hartig beleg 
Kroket 
Koffie, thee en melk

Uitbreidingen
Fruitschaal: € 1,00 p.p.
Huzarensalade: € 2,00 p.p.
Gerookte zalm: € 2,50 p.p.
Beenham met saus: € 2,50 p.p.

KOFFIETAFEL € 14,50



Tarieven touroperators 2022

vanaf

€ 12,-
P.P.

Rondvaart van 1,5 uur inclusief snert,
roggebrood met katenspek en stokbrood met
kruidenboter
€ 24,50 per persoon

SNERT CRUISE

Specials

Rondvaart van 2 uur inclusief soep, verse
mosselen, sausjes, frites en stokbrood met
kruidenboter
€ 34,50 per persoon

MOSSEL CRUISE

Rondvaart van 1,5 uur inclusief 1 pizza naar
keuze, 2 drankjes en een bolletje ijs
€ 34,50 per persoon

PIZZA CRUISE

Rondvaart van 1,5 uur inclusief wijn, kaasplateau
met diverse kazen, druiven en vijgen
€ 34,50 per persoon

CHEESE & WINE CRUISE

Speciale vaarten zijn mogelijk vanaf 50 personen.
De Snert Cruise en Mossel Cruise zijn seizoensgebonden.

Op zoek naar een speciaal uitje voor jouw gezelschap met collega's, vrienden of familie?

Kies voor een van onze specials en ontdek Rotterdam op een super leuke manier!

Rondvaart van 2 uur inclusief brunchbuffet met
broodjes, beleg, spek, ei, salades en yoghurt
€ 34,50 per persoon

BRUNCH CRUISE
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Tarieven touroperators 2022

vanaf

€ 12,-
P.P.

vanaf

€ 42,50
P.P.

Ben je op zoek naar een unieke locatie voor een gezellig feest? Wij toveren de

rondvaartboot om tot partyschip! Borrelen, dansen en genieten van het adembenemende

uitzicht op de imposante skyline van Rotterdam. Onze bemanning zorgt voor een feestje

om nooit meer te vergeten!

Feestje geven?

Arrangementen

Feestelijke rondvaart met bemanning
Onbeperkt drankjes (Hollandse bar)
Onbeperkt borrelhapjes
Muziekinstallatie (playlist naar jouw keuze)

Feestvaart van 2 uur: € 42,50 per persoon

Feestvaart van 3 uur: € 52,50 per persoon

Feestvaart van 4 uur: € 62,50 per persoon

De feestvaart is inclusief:

Maak jouw feestje compleet en boek de karaokemachine erbij voor slechts € 250,00. Schitter met jouw
gezelschap op het schip en zing de sterren van de hemel. Smeer je stembanden en brul lekker mee. Gaan
jullie voor een gouwe ouwe of een goede Hollandse meezinger?

Mogelijk vanaf 50 personen.
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