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NEDERLANDS NIEUWSTE, 
DUURZAAMSTE ELEKTRISCHE P
 ARTYSHIP!
Bent u op zoek naar een partyboot? De Z8 is de meest duurzame elektrische partyboot van Nederland! Deze
100% elektrische partyboot heeft als voordelen dat varen erg schoon en bovendien erg stil is. We hebben de
Z8-partyboot zelf ontwikkeld om zo een duurzaam schip naar wens te kunnen realiseren. Daarnaast hebben
we ervoor gezorgd dat de boot ook optisch een plaatje is geworden.

BEDRIJFSUITJE, CONGRESLOCATIE,
RELATIEDAG, BUSINESS EVENT, DINEREN
AAN BOORD, TROUWFEEST, FAMILIEFEEST,
JUBILEUM...
EVENEMENTENLOCATIE VOOR ONVERGETELIJKE MOMENTEN
Een event aan boord van de Z8 biedt vele voordelen. Denk bijvoorbeeld aan de verschillende locaties waarop
uw gasten kunnen op- en afstappen. En is iedereen eenmaal aan boord, dan is er niets wat uw bijeenkomst
nog kan onderbreken. Daarnaast is het decor intiem en gezellig. Kortom: het is de meest originele evenementenlocatie waar het uw gasten nergens aan zal ontbreken.

JARENLANGE ERVARING
Al meerdere decennia organiseren wij rondvaarten door één van de mooiste natuurgebieden die ons land
rijk is: Nationaal Park de Biesbosch. Tijdens de tocht met de partyboot Z8 kunt u zomaar een bever, vos of
ree tegenkomen. Maar ook zonder uitzicht op deze bijzondere dieren is een tocht met de Z8 zeker de moeite
waard. De partyboot beschikt over alle faciliteiten en luxe die u van een vooraanstaande evenementenlocatie
mag verwachten, zoals een keuken waarin culinaire hoogstandjes eerder regel dan uitzondering zijn.

EEN GREEP UIT ONS AANBOD
Onze rondvaarten zijn niet alleen leuk om met vrienden en familie te doen, maar zijn ook zeer geschikt voor
zakelijke evenementen. In de afgelopen jaren hebben wij dan ook menig bedrijfsuitje, congres of relatiedag
mogen verzorgen. De ontspannen setting nodigt al snel uit tot goede gesprekken. En in de gevallen waarbij
informatieoverdracht centraal staat, dan zorgt de hoge mate van inspiratie, beleving en interactie ervoor dat
deze informatie vele malen beter blijft hangen. Voor ieder gezelschap bieden wij een uitgebreid scala aan
mogelijkheden.

KLIMAATBEHEERSING
ZORGT IN ZOMER EN WINTER VOOR
EEN AANGENAME TEMPERATUUR

UNIEKE
BELEVING
INVALIDENLIFT
NAAR HET PANORAMADEK

PANORAMA GLAS

VOOR EEN OVERWELDIGEND UITZICHT

PANORAMADEK VAN 100M2

VOOR EEN UNIEKE BELEVING
VAN DE OMGEVING

100% ELEKTRISCH

VOOR EEN FLUISTERSTILLE RONDVAART
EN EEN BETER MILLIEU

LUXE TOILETGROEPEN

LUXE BINNENDEK
MET EEN COMPLETE BAR,
DIVERSE ZITJES EN PLAATS
VOOR 200 PERS.

TOT IN DETAIL VOORZIEN VAN
ALLE GEMAKKEN

VOORDEK

VANUIT DE LOUNGE BEREIKBAAR

IDEALE STROOMLIJN
ZO IS HET VERBRUIK VAN DE
MOTOREN STERK VERMINDERD

ACHTERDEK
IS OVERDEKT

DIVERSE OPSTAPPLAATSEN
EN VAARGEBIEDEN ZODAT U OVERAL
KUNT GENIETEN VAN ALLE LUXE
VAN DE Z8.

DE Z8 PARTYBOOT HEEFT
ALS LIGPLAATS
VERSCHILLENDE LOCATIES
IN NEDERLAND.

Sinds juni 2016 is Nederland een bijzonder schip
rijker. De Z8 is het meest duurzame schip van
Nederland. We kunnen met de Z8 het hele land
doorvaren, maar de Biesbosch, Drechtsteden en de
Rotterdamse havens zijn onze thuishavens.
DE Z8 PARTYBOOT IS OOK IN TE ZETTEN VOOR
ZAKELIJKE BIJEENKOMSTEN ZOALS
CONGRESSEN IN ROTTERDAM

De afwisselende horizon en vele voorzieningen aan
boord zorgen ervoor dat de partyboot een bijzonder
uitje is voor iedereen. En wist u dat een rondvaart
met de Z8 ook heel geschikt is voor zakelijke
aangelegenheden als een bedrijfsuitje, relatiedag
of congres? De bijzondere setting van Rotterdam en
de Biesbosch zorgt meteen voor veel inspiratie en
beleving. Daarnaast zullen de gesprekken door de
unieke locatie al snel op gang komen.
Z8 AAN ALLES IS GEDACHT
Ons partyschip van tweehonderd vierkante meter
beschikt over alle de faciliteiten die ook ook kan
verwachten van een vaste locatie. Heeft u speciale
wensen ten aanzien van de locatie? Laat het ons
gerust weten, dan informeren wij u met alle plezier
over de mogelijkheden van de Z8.

EEN PARTYBOOT HUREN
VOOR IEDERE GELEGENHEID
Een partyboot huren kan voor elke gelegenheid. Zo kan de ‘Z8’ ingezet worden voor bedrijfsfeesten,
congressen, familiefeesten, relatiedagen, diners en bruiloften. U kunt de partyboot ook huren voor uw
bruiloft. De Z8 is namelijk een officiële trouwlocatie. Iedere gelegenheid vraagt om een andere invulling.
Wij denken daarom graag met u mee om tot een mooi totaalconcept te komen. Ons bedrijf bestaat al
110 jaar en we hebben al ruim 60 jaar ervaring in het verhuren van partyboten. Onze kracht is om voor
iedereen die een partyboot wil huren een passend programma aan te bieden. Rekening houdend met
wensen en budget.
Met een lengte van 38 meter en een oppervlakte van 200 m2 biedt de Z8 plaats aan 50 tot 175 gasten.
De partyboot beschikt over een groot, stijlvol ingericht binnendek en het heeft verschillende buitenterrassen.
Boven vanaf het panoramadek heeft u een prachtig uitzicht en heeft verschillende loungebanken. De Z8
partyboot huren staat daarom garant voor een unieke beleving.

CATERING
AAN BOORD
Bij de Zilvermeeuw wordt de catering ook geheel op
maat verzorgd! Kijk op de website voor de mogelijkheden
voor een passend pakket bij elke gelegenheid.
Voor meer vragen of opties kunt u altijd vrijblijvend contact
met ons opnemen. Wij helpen u graag uw dag/avond nog
completer te maken!

LET’S
HAVE DINNER

PARTYBOOT HUREN
U wilt voor uw evenement een partyboot huren?
De ‘Z8’ is wellicht het mooiste partyschip van
Nederland! Dit schip lijkt op een jacht, heeft een
fantastisch afgewerkt interieur en is ook nog eens
duurzaam en stil. De binnenhuisarchitect heeft geen
beperkingen gehad.

LET’S
CELEBRATE

Wat betreft indeling en materiaalgebruik gebruik
is deze partyboot uniek in zijn soort. Wilt u de Z8
partyboot huren? Neem dan contact met ons op!

LET’S
GET MARRIED
Neem contact met
ons op voor meer
informatie of boekingen.
Z8 PARTYSCHIP

BIESBOSWEG 2,
4924 BB DRIMMELEN
0162 - 68 26 09
Z8-PARTYSCHIP.NL

www.facebook.com/Z8-Partyschip
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DE ZILVERMEEUW ORGANISEERT
RONDVAARTEN IN HET MEEST UNIEKE
NATUURGEBIED VAN ONS LAND;
NATIONAAL PARK DE BIESBOSCH.
Rondvaartbedrijf Zilvermeeuw verzorgt al meer dan een halve eeuw rondvaarten, bedrijfsevenementen,
excursies en dagtochten door de Biesbosch en Rotterdamse haven. Wilt u samen met uw familie, vrienden
of collega’s een gezellige dag/avond bij ons boeken, bekijk onze beschikbare arrangementen en neem
contact met ons op.
Individuele passagiers, gezelschappen of bedrijven; voor elk heeft Zilvermeeuw een ruim assortiment aan
arrangementen en mogelijkheden. Naast onze arrangementen maken we graag een afspraak zodat we een
evenement op maat kunnen aanbieden. We houden dan rekening met catering, entertainment, juiste schip
en budget. Laat u verrassen door onze creatieve invulling!!

GROEPSARRANGEMENTEN

We hebben voor groepen van 10 tot 800
personen zeer afwisselende arrangementen
Van een dagtripje in de Biesbosch tot de
meest complete feestavond naar de
Rotterdamse havens.

ZAKELIJKE EVENEMENTEN
De Zilvermeeuw is meer dan een rondvaartbedrijf.
Veel meer zelfs! Uw zakelijk evenement een speciaal
tintje geven? Wij zijn uw ideale partner in het
organiseren hiervan. De partyschepen passen zich
naadloos aan uw wensen aan. Een kleine business
meeting? Zilvermeeuw 3 ligt voor u gereed. Tijdens
uw uitstapje iets actiefs doen? Samen met onze
outdoor partners organiseren we verschillende
activiteiten midden in de inspirerende natuur.
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Een bedrijfs- of productpresentatie? Een salon
wordt in theateropstelling ingericht, beamers en
geluid geïnstalleerd. Stelt u zich eens voor hoe u
al presenterend door de ongerepte natuur van
‘Nationaal Park de Brabantse Biesbosch’ vaart. Als
dat niet bij uw klanten bijblijft…

EEN GREEP UIT ONZE RONDVAARTEN
We organiseren rondvaarten in de Biesbosch en daar omheen. Ook Rotterdam met
zijn prachtige havens wordt door onze partyschepen bezocht.
Mede door de geringe diepgang zijn onze partyschepen speciaal gebouwd
om door dit gebied vaartochten te maken.
De comfortabele boten zijn verwarmd en uitgerust met toiletvoorziening,
bar en geluidsinstallatie voor optimaal genoten tijdens de rondvaarten.
Ook beschikken al onze partyschepen over een uniek panoramadek.
Dit biedt de mogelijkheid tot kilometers ver uitzicht over de polderdijken
in de Biesbosch tijdens uw rondvaart.

TWEE UUR DURENDE
BIESBOSCH VAARTOCHT

ZWERFTOCHT

Een rondvaart in Nationaal Park de Biesbosch is een
echte beleving. Mede door de geringe diepgang zijn
onze rondvaartboten speciaal gebouwd om door dit
gebied vaartochten te maken. De comfortabele boten
zijn verwarmd en uitgerust met toiletvoorziening,
bar en geluidsinstallatie. Zo zijn alle rondvaarten,
in ieder jaargetijde, een uitstekend uitje voor uw
gezelschap. Alle rondvaartboten zijn voorzien van
een groot panoramadek, waardoor u kan genieten
van een wijds uitzicht van de Biesbosch.

Een combinatie van varen met een fluisterboot met
wandelen in de Biesbosch: dat is onze zwerftocht.
Deze 2,5 uur durende tocht is een prachtige
eerste kennismaking met het Nationaal Park de
Biesbosch. Deze tocht is de perfecte combinatie om
het natuurgebied beter te leren kennen. Wanneer
gaat u mee op de Zwerftocht van Zilvermeeuw?

BRUNCH RONDVAART
Wilt u iets speciaals doen met uw familie/gezin?
Combineer dan een onvergetelijke Biesbosch
rondvaart met een overheerlijke luxe brunch!
Tijdens deze 2 uur durende rondvaart wordt een
uitgebreide brunch geserveerd.

BEVERS SPOTTEN
Speciaal voor de natuurliefhebbers organiseren we
in het late voorjaar en hoogzomer de B. Bevertochten
met onze fluisterboot.
De Biesbosch is het perfecte leefgebied voor de
bever, niet te koud en niet te warm, met veel bossen
en water! Spot bevers met onze fluisterboten door
het prachtige natuurgebied De Biesbosch. Een leuke
activiteit voor jong en oud en een mooie kans om
deze prachtige dieren in het wild te spotten tijdens
een boottocht met onze fluisterboot.
Deze spannende tochten vertrekken om 19.00 uur
vanuit het Biesboschcentrum Drimmelen. Gidsen
van Staatsbosbeheer begeleiden deze fluisterboot
rondvaart.

HIGH TEA RONDVAART
Wilt u samen met uw vriendinnen, vrienden of
familie ongedwongen genieten van een kopje thee,
met allerlei zoete of juist hartige lekkernijen? Dan
is ons high tea arrangement de ideale oplossing!
Dat is mogelijk tijdens onze twee uur durende high
tea rondvaart door “Nationaal Park de Biesbosch”.
We vertrekken om 14.30 uur vanuit Drimmelen,
waar we om 16.30 uur weer arriveren. Tijdens de
tocht is de koffie en thee inclusief bij het high tea
arrangement.

(varen en wandelen in de Biesbosch)

Na een korte inleiding door een speciaal opgeleide
Biesbosch gids stapt u aan boord van één van de
open fluister-rondvaartboten en vaart naar de
Hofmansplaat, waar het wandelen in de Biesbosch
van start zal gaan. U brengt een bezoek aan de
Eendenkooi en loopt vanuit daar naar het Bruggetje
van Sint Jan, een markant punt in de Biesbosch.
Daar ligt de fluisterboot te wachten om u mee te
nemen voor een korte vaartocht door de zuidelijke
rand van de Biesbosch. Het varen en wandelen in
de Biesbosch zijn gelijk verdeeld. De lengte van de
wandeling is ongeveer 2 kilometer.

AVONDCRUISE MET DINERBUFFET
Avondtocht met diner vanaf Drimmelen ideaal voor
een familiediner of personeelsetentje.
Vanaf 18.30 uur verwacht de kapitein u aan boord
voor zijn drie uur durende vaartocht. Onze gastvrije
bediening ontvangt u met een drankje en een
mandje brood met bijpassende smeersels. Als om
19.00 uur iedereen aanwezig is worden de trossen
losgegooid.
Even later nodigt onze kok u uit bij zijn buffet waar
aan alle smaken en wensen is gedacht. En tot
slot, als het zonnetje ondergaat, serveren wij een
heerlijk dessert. Om 22.00 uur meren we weer aan
in Drimmelen.

RONDVAARTEN &
DAGTOCHTEN

Rondvaartbedrijf Zilvermeeuw organiseert al
bijna vijftig jaar rondvaarten door één van de
mooiste natuurgebieden van ons land:
“Nationaal Park de Biesbosch”.
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