
WELKOM AAN BOORD! VANAF 12.30 UUR
 Een warme welkomstgroet door de kapitein en zijn bemanning,
 als u aan boord stapt van De Majesteit. Na binnenkomst kunt u
 naar uw gereserveerde tafel(s), of u kunt het schip bewonderen
 en overal gaan kijken: de prachtige salons, het uitzicht op de
 stoommachine of het weidse uitzicht vanaf een van de
 buitendekken…

 Er is overal wel iets te zien, gelukkig heeft u nog genoeg tijd om
 van alles te genieten.

TROSSEN LOS ± 13.00 UUR
 De trossen worden losgegooid en het sein van de stoomfluit
 klinkt: de start van een prachtige cruise! Tijdens de vaart kan
 iedereen genieten van het zicht op de antieke stoommachine
 en de draaiende raderen. De Wereldhavendagen zorgt voor
 spektakel op het water en langs de kades: pittige demonstraties,
 reusachtige schepen en sensatie op het water. Aan boord van
 De Majesteit zit u er midden in!
 
CULINAIR GENOT ± 13.15 UUR
 U wordt culinair verrast door de spectaculaire opening 

van hetwarm en koud Specialiteiten Buffet. U kunt kiezen uit
 een overvloed aan diverse gerechten. Smakelijk eten! 

Gedurende degehele party kunt u onbeperkt gebruik maken 
van alle dranken van het nationale assortiment (koffie, thee, 
frisdranken, bier, wijn en binnenlands gedistilleerd). 

  
NOG EVEN NAGENIETEN ± 14.30 UUR
 Wij serveren in onze Zoete Hoek een smakelijke ijsje uit de 

hand: een oubliehoorn met twee soorten ijs en Oud Hollands 
snoepgoed. Lekker om op het buitendek te eten, in de zon!

AFMEREN ± 15.30 UUR
 De Majesteit meert af aan haar vertrekplaats en aan de bar 

kuntu de laatste drankjes bestellen. 

EINDE 16.00 UUR
 De speciale rondvaart is afgelopen en tijdens het ontschepen 

nemen wij van u afscheid. Wij hopen dat u genoten heeft van al 
het spektakel rondom het Rotterdamse water. 
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Zaterdag 5 september 2020
ENTERTAINMENT 
 Tijdens de cruise is er live-entertainment aanwezig, die 

deze sfeervolle middag aanvult.

PRIJS WERELDHAVENDAGENCRUISE 
 De prijs voor deze geheel verzorgde middag bedraagt  

€ 64,50 per persoon all-in.

Arrangement inclusief:
* een havencruise op stoom 
* uitgebreid koud & warm buffet
* ijsje uit de hand met snoepgoed
* onbeperkt dranken van het Hollands assortiment  
* live entertainment
* geniet mee van de pittige demonstraties en het spektakel 

op het water met de Wereldhavendagen
* Incl. BTW en excl. € 5,00 reserveringskosten per factuur

RESERVEER NU
 Kijk voor meer informatie op www.raderstoomboot.nl 

onder ‘Dinnershow’ en reserveer uw tickets online via de 
webshop of telefonisch tussen 9.00 en 21.00 uur.

AANTAL PERSONEN
 Het aantal opgegeven personen is bindend. Tot 

uiterlijk 2 weken voor aanvang van de party kan er 10% 
van het aantal gereserveerde plaatsen kosteloos 
geannuleerd worden. Bij grotere gezelschappen raden wij 
een annuleringsverzekering aan.

 Deel jouw beleving met ons op #DeMajesteit
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