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Geïnspireerd op het thema ‘The Medium is the Message’, hebben kunstenaars 

uit binnen- en buitenland ruim 30 unieke werken gecreëerd langs de 

grachten. De beste manier om het festival te beleven is vanaf het water, met 

de Amsterdam Light Festival Private Cruise die langs alle kunstwerken vaart.

Canal Tours Amsterdam, merk van Stromma Nederland, is founding partner 

van Amsterdam Light Festival. Vaar met ons mee langs de lichtkunstwerken 

en beleef de water expositie eersterangs.

AMSTERDAM STAAT IN DE SCHIJNWERPERS 
Kom varen deze winter tijdens Amsterdam Light Festival.  
De zevende editie van het lichtkunstfestival zet Amsterdam opnieuw  
in de schijnwerpers. 

Amsterdam Light Festival Private Cruise

UW EIGEN GIDS
Wilt u álles weten  

over de vele lichtkunstwerken  
en kunstenaars?  

Boek dan voor ¤ 210 een gids 
bij ons. Deze gids neemt u mee 

door het festivalgebied en 
vertelt u het verhaal achter  

elk kunstwerk.

Stap met uw gezelschap aan boord van uw privéboot voor een betoverende 

avondvaart langs de kunstwerken. Deze zijn iedere avond verlicht tussen 17.00 

en 23.00 uur.

BOOTHUUR:
•    salonboot | 2-8 personen  

1,5 uur ¤ 277,50 + ¤ 5,75 p.p. festivalbijdrage

•    eventschip | 20 - 60 personen  

1,5 uur ¤ 420 + ¤ 5,75 p.p. festivalbijdrage

•    eventschip | 61 - 80 personen  

1,5 uur ¤ 532,50 + ¤ 5,75 p.p. festivalbijdrage

Alle prijzen zijn exclusief BTW



Amsterdam Light Festival Arrangementen

BORREL AAN BOORD
Op tafel
- Gezouten pinda’s

- Pikante mix

- Zoute sticks 

Wij serveren onbeperkt bier, wijn, 

frisdrank en mineraalwater 

1,5 uur | 20-80 personen

incl. boothuur eventschip en 

bediendend personeel

¤ 27,50 p.p.  
+ ¤ 5,75 p.p. festivalbijdrage

BORREL DELUXE 
Spiesje met mozzarella, serranoham 

en pesto 

Spiesje met kriel, gerookte zalm en 

munt cacik 

Spiesje met courgette, gerookte 

kalkoen, ricottacrème en wilde 

spinazie 

Spiesje met geitenkaas en 

vijgenchutney 

Wij serveren onbeperkt bier, wijn, 

frisdrank en mineraalwater 

1,5 uur | 20-80 personen

incl. boothuur eventschip en 

bedienend personeel

¤ 36,50 p.p.  
+ ¤ 5,75 p.p. festivalbijdrage

BORREL SUPERIEUR OP 
SALONBOOT DE AMSTEL
Houten hapjesplank 
Bruschetta’s en rustieke desem-
broodjes met mediterrane dips 
- Aïoli

- Tapenade van zwarte olijven

-  Tapenade van zongedroogde 

tomaten

Tapas
- Gemarineerde olijven

-  Gehaktballetjes met pittige 

huisgemaakte salsa

- Gemarineerde gamba’s

Vers van het mes
- Mortadella

- Parmaham

- Spianata

- Napoli kaas

Zoetigheid 
Een luchtige mousse van fair trade 

chocolade met rood fruit 

Tijdens de vaart staat bier, wijn, 

frisdrank en mineraalwater voor u 

klaar.

1,5 uur | 2-8 personen

¤ 277,50 boothuur salonboot 

¤ 35,50 hapjesplank voor  

6 personen 

¤ 16,50 p.p. onbeperkt bier, wijn, 

frisdrank en mineraalwater

+ ¤ 5,75 p.p. festivalbijdrage

Alle prijzen zijn exclusief BTW

BUBBELS
Een bruisend glas prosecco 

zorgt voor een feestelijk 

ontvangst aan boord. 

¤ 5,50 p.p.

De Amstel is één van de 
mooiste salonboten die door de 
Amsterdamse grachten vaart. 
Deze authentieke en stijlvolle 
salonboot leent zich perfect voor 
een vaart met intiem gezelschap 
tijdens Amsterdam Light Festival. 

ONVERGETELIJKE 
KERST- EN 
NIEUWJAARSBORRELS
Spectaculaire kunstwerken, 
verlichte bruggen en 
eeuwenoude grachtenpanden 
vormen de ingrediënten voor 
een memorabele kerstborrel 
aan boord. Deze feestelijke 
setting is ook ideaal voor een 
nieuwjaarsreceptie met uw 
gezelschap. Onze vloot biedt 
plek aan gezelschappen tot wel 
1000 personen. Stap aan boord 
van uw privéboot terwijl wij u 
in de watten leggen met ons 
ruime culinaire aanbod.



Voor een spectaculaire start van 

uw Amsterdam Light Festival 

arrangement brengt u met uw 

gezelschap een bezoek aan de 

A’DAM Lookout. Vanaf de bijna 100 

meter hoge verlichte toren heeft u 

sensationeel uitzicht op de skyline 

van Amsterdam en haar omgeving. 

In de avond worden de huizen, 

straten en bruggen van de stad ook 

nog eens magisch uitgelicht. 

Nadat u van het uitzicht heeft 

genoten, halen wij uw gezelschap 

per privéboot op bij de steiger aan 

de voet van A’DAM Toren. Vanaf 

daar begint de avondvaart langs 

de vele lichtkunstwerken die de 

Amsterdamse grachtengordel 

versieren deze winter. Stap in de 

wondere wereld van Amsterdam 

Light Festival en zie met eigen ogen 

hoe betoverend de kunstwerken zijn 

in het donker

20 - 50 personen  

incl. boothuur ¤ 27,50 p.p.  
+ ¤ 5,75 p.p. festivalbijdrage

Voor een complete avond uit bieden 

wij uw gezelschap een klassiek 

driegangen diner, voorafgaand aan 

uw privévaart tijdens Amsterdam 

Light Festival. Beleef de grandeur 

van Grand Café Restaurant 1e Klas 

op perron 2B in het Centraal Station 

van Amsterdam. Het station werd 

eind 19e eeuw ontworpen door 

architect Pierre Cuypers en het 

restaurant is gevestigd in de volledig 

gerestaureerde wachtkamers.

Na het diner stapt u aan boord voor 

een vaart door het festivalgebied. 

De host begeleidt u van het 

restaurant naar uw privéboot. Vanaf 

het water geniet uw gezelschap 

van het eersterangs uitzicht op de 

kunstwerken.

20 - 50 personen  

incl. boothuur ¤ 45 p.p.  
+ ¤ 5,75 p.p. festivalbijdrage

Om een vlotte bediening te 

garanderen, geeft u van te voren 

de menukeuze van uw gezelschap 

aan ons door. Vraag ons salesteam 

naar het menu. De drankjes in het 

restaurant zijn op nacalculatie.

Amsterdam Light Festival Arrangementen

Alle prijzen zijn exclusief BTW

Ons team zit klaar om alle mogelijkheden met u te bespreken 
U kunt ons bereiken via 

sales@stromma.nl of via 020 217 0500 

www.stromma.nl/alf-groepen

AMSTERDAM LIGHT FESTIVAL PRIVATE CRUISE  
+ A’DAM LOOKOUT

AMSTERDAM LIGHT FESTIVAL PRIVATE CRUISE  
+ GRAND CAFÉ RESTAURANT 1E KLAS

mailto:sales@stromma.nl
http://www.stromma.nl/alf-groepen

