
Exclusieve vaarten 
                                                                            inclusief pannenkoeken

Een uitje met het bedrijf? Een jubileum of een verjaardag voor de 
hele familie en wil je iets speciaals organiseren? Wil je je gasten 
Rotterdam vanaf zijn mooiste kant laten zien? Huur dan voor het hele 
gezelschap de Pannenkoekenboot af. Dat is mogelijk voor maximaal 
150 personen en buiten de vaste afvaartijden.

Prijzen
Vaart van 1 uur met onbeperkt pannenkoeken

• t/m 60 personen: € 1.050,00

• bij meer dan 60 personen: € 17,50 per extra  

 persoon

Vaart van 1½ uur met onbeperkt pannenkoeken

• t/m 60 personen: € 1.230,00

• bij meer dan 60 personen: € 20,50 per extra  

 persoon

Vaart van 2 uur met onbeperkt pannenkoeken

• t/m 60 personen: € 1.380,00

• bij meer dan 60 personen: € 23,00 per extra  

 persoon

Vaart van 2½ uur met onbeperkt pannenkoeken, 

warme bijgerechten en een heerlijk ijsdessert

• t/m 60 personen: € 1.530,00

• bij meer dan 60 personen: € 25,50 per extra  

 persoon

Vaart van 3 uur met onbeperkt pannenkoeken, 

warme bijgerechten en een heerlijk ijsdessert

• t/m 60 personen: € 1.710,00

• bij meer dan 60 personen: € 28,50 per extra  

 persoon

Vaarroute
We varen langs de beroemde skyline en door de 

prachtig uitzicht over de stad. De beroemde en 

gedurfde architectuur waar Rotterdam wereldwijd 

om bekend staat, is vanaf het water niet te missen!

In een ongedwongen sfeer kun je onbeperkt 

genieten van het pannenkoekenbuffet. In de 

buffetkast worden versgebakken spek-, appel- en 

naturel pannenkoeken geschoven en op het buffet 

staan allerlei gerechten om de pannenkoeken mee 

te garneren, zoals kaas, ham, salami, brie, eitjes, 

vruchtjes, rozijnen en smarties. Van zoet tot hartig, 

je kunt het zo gek niet verzinnen!

Wil je zelf een boottocht 

uitstippelen? Dat kan in 

overleg met de kapitein! 

Ook een speciale feestavond 

of dagtocht op maat behoort 

tot de mogelijkheden van  

de Pannenkoekenboot.  

In totaal kunnen er maximaal 

150 passagiers mee.

Speciaal voor de jonge 

gasten is er een grote 

ballenbak en er zijn 

kleurplaten!

Prijzen gelden in 2019.

Contact:

Pannenkoekenboot 

Rotterdam

Parkhaven t/o Euromast

3016 GM Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 436 7295

E-mail: rotterdam@

pannenkoekenboot.nl

www.pannenkoekenboot.nl


