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Wegens overweldigend succes maken we ook dit seizoen weer
de twee uitgebreide dagtochten.

Vrijdag 21 juli en vrijdag 25 augustus 2017

“Rondje “Noord Holland”

Gooi het eens over
een andere boeg!
sail another course for a day!
HET HELE JAAR FEEST!
Onze goed geïsoleerde en verwarmde schepen zijn het gehele
jaar af te huren voor alle denkbare evenementen. Hierbij kunt u
denken aan bruiloften, verjaardagen, personeelsuitjes,
vergaderingen, diner-cruises enz.
Onze schepen zijn zelfs officiële trouwlocaties. Voor zo’n
evenement huurt u het schip exclusief voor uw gezelschap af, en
in overleg met u verzorgen wij uw feest tot in de puntjes.
Bij interesse kunt u vragen naar onze evenementen brochure.

PARTY TIME!
Do you want to show your guests the real Holland in an
extraordinarily comfortable way? Consider the hire of
one of our centrally heated party ships. During
navigation along polders, cows, mills and lakes we
present a dinner especially prepared for you. One of our
guests ever said: “this is like floating on a post card” and
that’s completely true. This is really Holland at its best.
When interested you can ask for our events brochure.

Voor groepsreizen, busreizen en uitjes willen wij graag met u
meedenken over de invulling van uw programma. Doordat onze
schepen beschikken over een volledig ingerichte keuken is er
nagenoeg van alles mogelijk aan boord. Brunches, koffietafels,
lunches, pannenkoeken, diners en uitgebreide warme en koude
buffetten, alles is mogelijk.
Vanwege de handzame afmetingen van onze schepen zijn de meest
uitgebreide vaartochten samen te stellen. Bijvoorbeeld: Leiden,
Leidschendam, Voorburg, Den Haag, Delft, Overschie, Rotterdam,
skyline, Capelle a/d IJssel, Krimpen, Gouda, Waddinxveen, Boskoop
Alphen a/d Rijn en weer terug naar Leiden. De andere kant op via
Haarlem, Spaarndam, Amsterdam, en dan langs Aalsmeer weer terug
is ook een topper. Daarnaast kunnen we uiteraard ook op een andere
locatie starten. Als er bij u in de buurt vaarwater is willen wij graag de
mogelijkheden met u bespreken.
For groups we enjoy making proposals for the day’s planning. Our ships
being equipped with a complete restaurant kitchen, we can offer brunches,
lunches, pancake-meals, dinners, and cold as well as warm buffets.
The handy size of our ships enables us to sail along large as well as smaller
waterways, for example a trip from Leiden, via Leidschendam, Voorburg, The
Hague, Delft to the skyline of Rotterdam, and back via Gouda, Boskoop and
Alphen a/d Rijn. Or the other way round: to Haarlem, Spaarndam, Amsterdam
and back via Aalsmeer, a classic tour! Of course we can start your group trip at
another location. When there is a navigable waterway in your vicinity, we can
discuss the options.

Prijzen zijn inclusief culinaire verzorging en gratis parkeren.
Voor alle dagtochten dient u telefonisch te reserveren: (071) 5219875
Prices include culinary care and free parking.
Booking by phone is necessary for all day trips: +31 (0)715219875

Dinsdag 25 juli, woensdag 16 augustus en
dinsdag 19 september 2017

“Rondje Zuid Holland”
Om 10.00 uur vertrekken we vanuit Leiderdorp voor een enorme
Reis over het Rijn-Schiekanaal naar Overschie waar we de
Nieuwe Maas op schutten. Hier maken we een havenrondvaart
en varen dan langs de Sky Line van Rotterdam en de Kuip naar
de Hollandsche IJssel. Daarna komen we via de sluizen in Gouda
uit op de Gouwe. Via Waddinxveen en Boskoop draaien we bij
Gouwsluis weer de Oude-Rijn op.
Rond 19.30 uur zijn we dan weer terug in Leiderdorp.
Op beide tochten word u uiteraard weer goed verzorgd met o.a.
koffie en gebak. Een goed “lopend” buffet, ’s middag’s een
bitterballetje etc. en op de terugreis, voordat u weer van boord
gaat, het kopje soep en een broodje kroket.
Buiten het arrangement om te nuttigen drankjes/ijs etc. zijn voor
eigen rekening
Dit zijn echte hardlopers, dus boek op tijd want vol is vol!

Al onze diensten voeren wij uit onder de CBRB/VNPR Personenvervoerscondities voor de binnenvaart.
De rederij behoudt zich het recht voor om wijzigingen door te voeren.

!
arkeren
Gratis p ing!

Om 9.00 uur vertrekken we vanuit Leiderdorp naar de
Kostverloren Vaart in Amsterdam.
Hier komen we via de Houthaven uit op het binnen IJ en zullen
we het vernieuwde IJ-oeverproject van dichtbij aanschouwen.
Dan gaan we via het Noordzeekanaal naar Spaarndam waar we
het Spaarne opschutten. Daarna varen we langs de Mooie Nel
en aansluitend dwars door Haarlem weer huiswaarts.
Rond 18.00 uur zijn we dan weer terug in Leiderdorp.

Prijs inclusief het hierboven
omschreven programma

Donderdag 27 juli en
vrijdag 18 augustus 2017

De “Gouwe Ouwe”

RONDVAART/BOAT TOUR/TRIP
Gratis parkeren!
Free parking!

Rolstoelvriendelijk!
wheelchair friendly!

Vertrek • Departure: 9.00 u/hr, Zijldijk 30, 2352 AB Leiderdorp
Aankomst • Arrival: ca. 17.30 u/hr, Zijldijk Leiderdorp
Reserveren noodzakelijk: (071) 5219875

Na het inschepen vertrekt het schip voor de unieke vaartocht “de
Gouwe Ouwe“. Via de rivier de “Zijl” gaan we bij Leiden de Oude
Rijn op langs Zoeterwoude Kouderkerk, en Hazerswoude Rijndijk
naar Alphen a/d rijn, waar we dwars door de stad naar
Gouwsluis varen. Hier gaan we de “Gouwe” op richting Boskoop.
Op de Gouwe passeren we de drie gerestaureerde monumentale
Hefbruggen. Voorbij Waddinxveen gaan we “bakboord uit” de
Nieuwe Gouwe op.
In Gouda schutten we door de Ir. De Kock van Leeuwensluis de
stad in en gaan dan via de Rabatbrug en de Pottersbrug naar de
Kattensingel. Hier meren we het schip af vlak bij het centrum, en
kunt u zo de stad in wandelen.
Na de afvaart, serveren we één kopje koffie met een appelgebakje.
Voordat we gaan wandelen een kopje Westlandse groentesoep en
een broodje kroket. Na de wandeling volgt een slaatje en het
dinertje (een Plate met kipschnitzel, puree, zomergroente,
appelmoes en pommes noisettes en een toetje) en later nog een
borrelhapje met onder andere stukjes Goudse Kaas.
Buiten het arrangement om te nuttigen drankjes/ijs etc. zijn voor
eigen rekening.
Prijs inclusief het hierboven
omschreven programma

€ 57,50

€ 67,50
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Gratis parkeren!
Free parking!

Rolstoelvriendelijk!
wheelchair friendly!

BEZOEK ONZE WEBSITE WWW.PARTYBOOT.NL
OF NEEM CONTACT OP VOOR MEER INFORMATIE

In addition to the trips in this brochure, we also make several round trips.
The following sailings are already scheduled. Furthermore, new departures
come regularly. Please consult our website www.groenehartcruises.nl for an
update. Under the button “additional Departures” lists all scheduled sailings.
Of course you can also call for a recent survey.

De specials zijn voor groepen
het gehele jaar te reserveren.
Scan de code met een mobiele app
en ga direct naar onze website.

Holland op zijn mooist
Holland at it’s best

GROENE HART CRUISES 2017
Dagtochten • Rondvaarten
Day trips / Cruises

Molens / Mills 3 uur/hours
• Maandag 10 april • Woensdag 17 en 31 mei • Maandag 22 mei
• Donderdag 8 juni • Vrijdag 9 juni • Maandag 26 juni
• Maandag 31 juli • Donderdag 21 september
• Vrijdag 28 juli Pannekoekentocht

Holland op zijn mooist /
Holland at its best 3,5 uur/hours
• Woensdag 14 juni • Donderdag 13 juli
• Dinsdag 8 augustus • Vrijdag 15 september

Rondje Kagerplas /
Circle tour Kagerplas 1,5 à 2 uur/hours
• Zondag 25 juni • Woensdag 12 en 26 juli
• Woensdag 2 augustus

Reserveren noodzakelijk: (071) 5219875

Free par

Naast de dagtochten in deze folder maken wij ook diverse rondvaarten.
Onderstaande afvaarten zijn bij het drukken van deze folder al ingepland.
Verder komen er regelmatig nieuwe afvaarten bij. Voor een actueel overzicht
kunt u onze website www.groenehartcruises.nl raadplegen. Onder de button
“extra Afvaarten” staan alle geplande afvaarten vermeld.
Uiteraard kunt u ook bellen voor een recent overzicht.

Reserveren is ook hierbij weer noodzakelijk:
(071) 5219875
WWW.GROENEHARTCRUISES.NL
WWW.PARTYBOOT.NL

Gratis parkeren!

INDIVIDUEEL TE RESERVEREN
ROLSTOEL VRIENDELIJK
GRATIS ROYALE EN AFGESLOTEN PARKEERGELEGENHEID
Individual reservation possible. Wheelchair friendly.
FREE spacious and closed parking.

Free parking!

Rolstoelvriendelijk!
wheelchair friendly!

SONJA & HANS BOSMA
(T) +31 (0)71 5413183
ZIJLDIJK 30, 2352 AB LEIDERDORP
(E) INFO@PARTYBOOT.NL

maandag monday
Reuzen in het Veen
met vrijblijvend een bezoek aan de Palingrokerij
Looking for the sheatfish

dinsdag Tuesday

Rondvaart

woensdag wednesday

Intercity van de Gouden Eeuw
Leiderdorp - Haarlem -Leiderdorp
Intercity of the Golden Age

Holland op zijn mooist

Dagtocht

Holland at its best

Rondvaart

donderdag thursday
Geniet van de Vliet
Leiden - Delft - Leiden

14 en 28 juni, 12 en 26 juli, 2 en 23 augustus (voor groepen het gehele jaar)

Enjoy the Vliet

Dagtocht

bereikbaarheid

vrijdag friday
Rondje Haarlemmermeer
Circle tour Haarlemmermeer

Dagtocht

14 juli, 11 augustus, 22 september (voor groepen het gehele jaar)

17 juli en 7 augustus (voor groepen het gehele jaar)

18 juli, 1, 15 en 29 augustus (voor groepen het gehele jaar)

Vertrek • Departure: 12.00 u/hr, Zijldijk 30, 2352 AB Leiderdorp

8 juni, 20 juli, 10 en 24 augustus, 14 september (voor groepen het gehele jaar)

Vertrek • Departure: 9.30 u/hr, Zijldijk 30, 2352 AB Leiderdorp

Vertrek • Departure: 11.00 u/hr, Zijldijk 30, 2352 AB Leiderdorp

Vertrek • Departure: 9.00 u/hr, Zijldijk 30, 2352 AB Leiderdorp
Aankomst • Arrival: 17.00 u/hr, Zijldijk Leiderdorp
Reserveren noodzakelijk: (071) 5219875

Aankomst • Arrival: 15.30 u/hr, Zijldijk Leiderdorp
Reserveren noodzakelijk: (071) 5219875

Vertrek • Departure: 9.30 u/hr, Zijldijk 30, 2352 AB Leiderdorp

Aankomst • Arrival: 16.00 u/hr, Zijldijk Leiderdorp
Reserveren noodzakelijk: (071) 5219875

Aankomst • Arrival: 17.00 u/hr, Zijldijk Leiderdorp
Reserveren noodzakelijk: (071) 5219875

Via de Kagerplassen varen we naar Burgerveen voor een tocht door de
drijvende tuinen van Aalsmeer. Tijdens de vaart serveren we een kopje
koffie met een gebakje. In het Westeinderplassengebied komt de laatste
jaren weer verrassend veel zoetwater Meerval voor.
Na dit bijzondere typische landschap meren we het schip af voor een
vrijblijvend bezoek aan de Palingrokerij. Uiteraard kunt u eventueel hier in
het winkeltje ook een visje kopen.
Aan boord zijn natuurlijk ook broodjes etc. verkrijgbaar. (Niet in de prijs
inbegrepen.) Rond 16.00 uur zijn we weer terug in Leiderdorp.
Prijs € 25,00 inclusief eenmaal koffie met gebak. (Kinderen € 20,-)

Deze historische dagtocht, welke is gebaseerd op het 355-jarig bestaan
van de Haarlemmer trekvaart wordt ieder jaar goed bezocht. Via de
ringvaart van de Haarlemmermeerpolder varen wij richting Haarlem.
In de ochtend serveren wij een heerlijke brunch, dus s’morgens niet te veel
ontbijten hoor. In Haarlem kunt u uitgebreid wandelen en winkelen. Terug
aan boord ontvangen wij u met een lekker ijsje. Tijdens de gezellige
terugreis serveren wij u een bittergarnituur.
Drankjes zijn voor eigen rekening.
Volwassenen € 45,00 en kinderen 3-10 jaar € 30,00
(Inclusief invulling als hierboven omschreven)

Via the Kaag Lakes we sail to Burgerveen for a tour through the
floating gardens of Aalsmeer. Aboard we serve you a cup of coffee with
cake. Nowadays, in this unique lake area the freshwater sheatfish is
surprisingly abundant again. After travelling through this special
landscape, we disembark for a facultative excursion to the traditional Eel
smoking workshop. Of course you can also buy some fish in the adjacent
shop. On the ship you can take a light lunch, which is not included in the
price.
At about 4 p.m. we are back in Leiderdorp.
Gratis parkeren!
Free parking!

This historical day trip, which is based on the 355th anniversary of the
Haarlemmer trek travel, has become a very popular trip. Through the
ringvaart Haarlemmermeerpolder we navigate to direction Haarlem.
During this beautiful trip we serve you a delicious brunch. In Haarlem you
can take an extensive stroll or go shopping. After your return on board we
welcome you with an ice cream. During the pleasant return we serve you
a variety of snacks.
Gratis parkeren!
Free parking!

Rolstoelvriendelijk!
wheelchair friendly!

Aankomst • Arrival: 17.30 u/hr, Zijldijk Leiderdorp
Reserveren noodzakelijk: (071) 5219875

Dit is werkelijk Holland ten voeten uit, Polders, Koeien, Molens en Meren.
Daarnaast mooie vergezichten over weidse polders en oer Hollandse
dorpjes en de sfeer is compleet. Tijdens deze rondvaart serveren wij een
kopje Hollandse groentesoep, gevolgd door een bolletjeslunch met kroket
”en een kopje koffie”. Via de Kagerplassen, Ringvaart, Oude Wetering en
het Braassemermeer laten wij u kennismaken met het prachtige
landschap dat er vanaf het water heel anders uitziet. U zult versteld staan
van haar schoonheid.
Volwassenen € 29,50 en kinderen 3-10 jaar € 20,00
(Inclusief de lunch zoals hierboven omschreven)
This tour will show you the most characteristic side of Holland:
polders, cows, windmills and lakes! From the ship you will have wide
views in the Dutch landscape and its scenic villages.
Our trip goes via the beautiful lake ‘Kagerplassen’, the canal around the
Haarlemmermeerpolder, the village of Oude Wetering and the
‘Braassemermeer’, a Dutch landscape of astonishing beauty.
For lunch we will serve you a delicious cup of Dutch vegetable soup,
croquette rolls, and a cup of coffee.
Gratis parkeren!
Free parking!

Rolstoelvriendelijk!
wheelchair friendly!

Varen naar Delft! Ja, dat kan. Via de prachtige route over de Vliet varen wij
naar Delft. Na de afvaart serveren wij u koffie met gebak. Terwijl onze
kapitein het schip via het sluisje van Leidschendam naar Delft stuurt,
serveren wij u een kopje soep en een broodje kroket. Delft bezoekt u dus
niet met een lege maag. Op donderdag is er markt in de binnenstad. Voor
de terugreis hebben wij voor u een verrassende Engelse High-tea op de
kaart staan, zodat u op de terugreis heerlijk kunt genieten van
sandwiches, cakes en andere zoete lekkernijen.
Volwassenen € 47,50 en kinderen 3-10 jaar € 30,00
(Inclusief invulling als hierboven omschreven)
Sailing to Delft! Yes, you can. We sail through the beautiful route
over the Vliet to Delft. After departure we serve you coffee with pastries.
While our captain manages the ship through the locks from
Leidschendam to Delft, we serve you a cup of soup and a croquette roll.
So you can visit Delft without an empty stomach. On Thursday there is a
market in the city centre. On the return trip, we offer you a surprising
English High tea with sandwiches, cakes and other sweet treats.
Gratis parkeren!
Free parking!

Zijldijk 30, Leiderdorp

Deze dagtocht laat u het prachtige landschap van de
Haarlemmermeerpolder zien.
Wij varen langs de plaatsen Lisse, Hillegom, Haarlem, Lijnden, Schiphol,
Aalsmeer, Leimuiden en Kaagdorp. Tijdens de tocht serveren wij o.a.
koffie met gebak, een uitgebreide lunch met soep, kroket, salade etc. en
in de middag een heerlijke bittergarnituur. Kortom een geweldige
dagtocht, ontspannend en goed verzorgd.
Volwassenen € 45,00 en kinderen 3-10 jaar € 30,00
(Inclusief invulling als hierboven omschreven)
This day trip will show you the beautiful landscape of the
Haarlemmermeerpolder. We will sail along the places Lisse, Hillegom,
Haarlem, Lijnden, Schiphol, Aalsmeer, Leimuiden en Kaagdorp. During
the trip we serve coffee with pastries, an extensive lunch and snacks in
the afternoon. A great day trip, well cared and relaxing.

Gratis parkeren!
Free parking!

Rolstoelvriendelijk!
wheelchair friendly!

Ook met openbaar vervoer zijn wij gemakkelijk te bereiken.
Vanaf centraal station Leiden: bus 365 Weteringbrug of bus 56
Leimuiden, halte Engelendaal (LOI) uitstappen.
We are also easy to reach by public transport. From Leiden
Central Station: bus 265 Weteringbrug or bus 56 Leimuiden to bus stop
Engelendaal (LOI).

Rolstoelvriendelijk!
wheelchair friendly!

Rolstoelvriendelijk!
wheelchair friendly!

WWW.GROENEHARTCRUISES.NL
WWW.PARTYBOOT.NL
SONJA & HANS BOSMA
(T) +31 (0)71 5413183
ZIJLDIJK 30, 2352 AB LEIDERDORP
(E) INFO@PARTYBOOT.NL

