Welkom
aan
boord!

Algemeen
Aan boord beschikken wij over een uitgebreid
audiosysteem. Op zowel de IJ-veren, Merwede
als de Ivan Frank kan ook nog eens de barbecue
ontstoken worden, terwijl u geniet van de zon
en een glas rosé.
U kunt uw eigen catering verzorgen, de schepen
zijn volledig naar eigen wens in te richten.

Contact en informatie
kijk op www.vaarmij.nl
of bel 06 28 65 24 30

www.vaarmij.nl

IJ-veren
Een rondvaart door Amsterdam met de IJ-veer
XI of XIII in een prachtige ambiance. Met de
in 1923 gebouwde IJ-veer XI maakt u een klassieke rondvaart door de Amsterdamse haven.
Ook voor langere tochten door Amsterdam naar
Ouderkerk a/d Amstel of Driemond zijn zij uitstekend geschikt.

Amsterdam exclusief met uw gezelschap. U kunt
kiezen voor een op maat gemaakt programma
of uit een van onze veelzijdige arrangementen.
Ook is het mogelijk om te worden opgehaald of
afgezet bij een van de vele restaurants en hotels
aan het water. Bijna alle bekende restaurants en
hotels hebben een steiger.
Bij mooi weer kan het dak van de boot geheel
worden verwijderd of kunt u lekker op het achterdek in de zon zitten, ‘s Winters zijn onze boten verwarmd.

Merwede

Ivan Frank

De grachten bieden u een prachtig zicht op het
leven en werken in de voorgaande eeuwen in de
oude binnenstad van Amsterdam.
U maakt de rondvaart met de Merwede door

De Ivan Frank heeft een avontuurlijk verleden.
Zij deed enige tijd geleden dienst als reddingssloep van het Russische passagiersschip de “Ivan
Franko”. Ondanks haar forse uiterlijk is zij ver-
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rassend stil, wendbaar en vervoert haar huidige
passagiers met plezier door de stadsgrachten en
daarbuiten.
Ook voor kleine gezelschappen tot 35 personen
is de “Ivan Frank” heel geschikt. U kunt uitgebreid lunchen, borrelen of bourgondisch barbecuen. Er is een tapinstallatie aanwezig. De sloep
kan geheel of gedeeltelijk overkapt worden en is
voorzien van een toilet.

