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High Tea Rondvaart door Amsterdam op een luxe Salonboot

Prive vaart door Amsterdam
Geniet van een high tea vaartocht op onze intieme salonboot vol Engelse lekkernijen en heerlijke luxe hapjes. De rondvaart duurt 1 uur en
45 minuten en de schipper/gids vertelt u onderweg het een en ander over de omgeving waar u vaart. Met deze privé vaartocht ontdekt u
Amsterdam met alleen uw eigen gezelschap en onder het genot van heerlijke hapjes.

Heerlijke High Tea
Onderweg genieten u van een heerlijke High Tea bestaande uit diverse Engelse lekkernijen en luxe hapjes.
Zoete lekkernijen:
- Devonshire scones met clotted cream en jam
- Caramel brownie
- Mini cheesecake van Holtkamp
- Mini lemon Meringue taart van Holtkamp
- Mini chocolade taart van Holtkamp
- Macarons
- Bonbons en chocolade
- Vers fruit
Hartige hapjes:
- Mini sandwich gerookte zalm, roomkaas en komkommer
- Bruschetta caprese
- Bladerdeegbakje tonijnsalade
- Mini wrap met runder carpaccio

Varen met intieme salonboot
Afhankelijk van de beschikbaarheid en drukte, zal u varen in een van de onderstaande salonboten:
Elisabeth (elektrisch): Salonboot Elisabeth is een zeer elegante verschijning op de grachten van Amsterdam geschikt voor 2 tot 6 personen.
Jean Schmitz: Salonboot Jean Schmitz is een klassieke salonboot voor een luxe cruise op de Amsterdamse grachten geschikt voor 5 tot 15
personen.
Monne de Miranda (elektrisch): Salonboot Monne de Miranda is een indrukwekkende verschijning op de Amsterdamse grachten geschikt
voor 10 tot 30 personen.

Bij deze High Tea rondvaart in Amsterdam is inbegrepen:
Privé vaartocht van 1 uur en 45 min op een klassieke salonboot
Schipper/gids
Uitgebreide High Tea met zoete lekkernijen en hartige hapjes
Diverse koffie/thee soorten
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Prijs: € 52,50 p.p. op basis van minimaal 2 personen.
Voorlopig alleen boekbaar op zondag.
De prijs van deze High Tea rondvaart is geldig tot en met 31 maart 2021 met uitzondering van de feestdagen.
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