
WELKOM AAN BOORD! VANAF 19.30 UUR
 Zo wordt u door de kapitein en bemanning gastvrij begroet, als
 u en uw gasten over de rode loper aankomen bij De Majesteit.
 Met een feestelijk welkomstdrankje wordt u begeleid naar uw
 gereserveerde tafel(s), waar u heerlijke hapjes geserveerd krijgt.

TROSSEN LOS ± 20.00 UUR
 Na het sein van de stoomfluit gaan de trossen los en staat de 

telegraaf op volle kracht vooruit. De raderen draaien in het rond 
voor een prachtige vaart op stoom door Rotterdam: havenstad, 
cultuurstad, wereldstad! Met de Wereldhavendagen op het 
programma is er op het water en langs de kades veel te zien.

 
CULINAIR GENOT ± 20.15 UUR
 In de kombuis bereiden enthousiaste koks uw diner van eerlijke,
 dagverse producten uit zee en van het land, authentiek en
 smakelijk. Met de showlift komt het complete warm en koud
 specialiteiten buffet omhoog tot aan het bovenste dek. Een
 spektakel! Onze vriendelijke bediening serveert de drankjes aan
 tafel en aan de bar kunt u ook onbeperkt bestellen uit het
 drankassortiment van de Nationale Bar. 
  
SWING IT OUT ± 21.30 UUR
 Nog niet aan dansen toegekomen? Dan wordt het nu tijd om
 lekker te swingen. De energieke partyband speelt de sterren van
 de hemel. Alle bekende en denkbare hits komen voorbij.

VUURWERK
 ‘s Avonds staat er spektakel op het water op het programma.
 U kunt genieten van een prachtig vuurwerk. Aan boord van
 Europa’s grootste raderstoomboot bent u onderdeel van dit
 groots nautisch evenement en zit u op de eerste rang!

AFMEREN ± 23.30 UUR
 De Majesteit meert af op haar vertrekplaats en aan de bar
 worden de laatste drankjes ingeschonken. 

EINDE 24.00 UUR
 Deze speciale Wereldhavendagen Dinnerparty is afgelopen.
 We hopen dat u heeft genoten van de vaart, de sfeer en het
 speciale programma in de haven. Graag tot ziens aan boord!
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ENTERTAINMENT 
 Al is er op de Maas veel te zien & te beleven, ook aan boord
 bieden wij divers entertainment om uw dinnerparty tijdens de
 Wereldhavendagen onvergetelijk te maken. Een allround
 showband zorgt voor heerlijke muziek; sfeervolle
 achtergrondmuziek tijdens het diner tot feestelijke dansmuziek
 later op de avond. Ook krijgt u muzikaal bezoek in de salons.

PRIJS
 De prijs voor deze geheel verzorgde avond bedraagt € 94,50  

per persoon all-in. 

Arrangement is inclusief:
* Feestelijk welkomstdrankje en heerlijke hapjes
* Havencruise op stoom en gelegenheid tot dansen
* Smaakvol koud en warm specialiteiten buffet
* IJsdessert
* Alle dranken van de nationale bar
* Geniet mee van het programma van de Wereldhavendagen
 en het mooie vuurwerk
* Live entertainment
* 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

WereldseHAVENdagen 
DinnerPARTY
Zaterdag 5 september 2020

Raderstoomboot 
De Majesteit
Ligplaats:  
Maasboulevard, 
Rotterdam
tel. 010 - 414 67 44
info@raderstoomboot.nl
www.raderstoomboot.nl

Op alle reserveringen zijn 
onze algemene voorwaarden 
van toepassing


