
Hoeksche Waard
R O N D O M

€50 PER PERSOON

4-12 JAAR €25

Kom aan boord

DONDERDAG 24 JULI 2014
BUITENHAVEN OUD-BEIJERLAND

www.meerwaard.com
06 108 75 1 94

 www.hartvoorregelen.nl
06 131 93 3 13



Kom aan boord

Vaar mee op donderdag 24 juli 2014 met Party-cruises Princehof. 
Geniet vanaf het water van de mooie Hoeksche Waard en 
omgeving. We starten de dag aan boord om 10.00 uur met koffie/
thee en een gebakje. Aan boord serveren wij u een lunchbuffet 
en rond 16.30 uur een pannenkoekenbuffet. Rond 18.00 uur bent 
u weer in de haven van Oud-Beijerland.

Praktische informatie:
Voor het vertrek wordt u verwacht bij de aanlegsteiger aan het Spui 
(buitenhaven Oud-Beijerland). Parkeren kunt u langs de Oostkade 
of op het Wilhelminaplein (betaald). De tijd van inschepen is 9.30 
uur en we vertrekken 10.00 uur. U dient zich vooraf aan te melden 
bij “Meer Waard” via info@meerwaard.com of via 06-10875194. De 
betaling dient contant te worden voldaan bij inscheping. Drankjes 
zijn niet bij de prijs inbegrepen.

De rondvaart gaat alleen door bij voldoende aanmeldingen. U wordt geïnformeerd 
als deze niet doorgaat.



Hoeksche Waard
R O T T E R D A M

Kom aan boord

DINSDAG 19 AUGUSTUS 2014

www.meerwaard.com
06 108 75 1 94

 www.hartvoorregelen.nl
06 131 93 3 13

€50 PER PERSOON

4-12 JAAR €25BUITENHAVEN OUD-BEIJERLAND



Kom aan boord

Vaar mee op dinsdag 19 augustus 2014 met Party-cruises 
Princehof. We vertrekken vanuit de rustige Hoeksche Waard naar 
de Wereldhavens in Rotterdam. We starten de dag aan boord 
om 10.00 uur  met koffie/thee en een gebakje. Daarna nemen wij 
u mee voor dag lang genieten op water. Aan boord serveren wij 
u een lunchbuffet en om ca 16.30 uur  een pannenkoekenbuffet. 
Rond 18.00 uur bent u weer in de haven van Oud-Beijerland.

Praktische informatie:
Voor het vertrek wordt u verwacht bij de aanlegsteiger aan het Spui 
(buitenhaven Oud-Beijerland). Parkeren kunt u langs de Oostkade 
of op het Wilhelminaplein (betaald). De tijd van inschepen is 9.30 
uur en we vertrekken 10.00 uur. U dient zich vooraf aan te melden 
bij “Meer Waard” via info@meerwaard.com of via 06-10875194. De 
betaling dient contant te worden voldaan bij inscheping. Drankjes 
zijn niet bij de prijs inbegrepen.

De rondvaart gaat alleen door bij voldoende aanmeldingen. U wordt geïnformeerd 
als deze niet doorgaat.


