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De Ameland, een uniek schip
E venementen in ongekende stijl

H

et unieke aan ‘De Ameland’ is dat het ‘Grand Café’, als
enige in Nederland, een binnenhoogte kent van bijna 5 meter,
waardoor deze ruimte ook uitermate geschikt is voor dia-,
video- en productpresentaties, live optredens, modeshows en

gala- en andere grote feestpartijen. Mps De Ameland, met een capaciteit van 35 tot
800 personen, onderscheidt zich verder door de uitstekende audiovoorzieningen en
de aparte invaliden toiletten. In de Nederlandse evenementenwereld is ‘De Ameland’
altijd enorm in trek geweest vanwege zijn uitzonderlijke binnenhoogte van 5 meter, wat
legio mogelijkheden biedt voor festiviteiten. Aan de achterkant van het schip
bevinden zich grote deuren waardoor het mogelijk is om bijvoorbeeld een auto of grote decorstukken in het Grand Café te plaatsen. De bovenste etage is een groot zonnedek met
overkapping. Doordat ‘de Ameland’ vroeger op de wadden heeft gevaren, heeft het schip
een zeer platte bodem zodat zij op alle binnenwateren in Nederland, België en Duitsland kan varen. Kortom een unieke drijvende locatie met bijzonder veel mogelijkheden.
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Beneﬁts ‘De Ameland’
· Aantrekkelijke marges
· Kortingen op aantal
boekingen (commissies)
· Uniek schip met
bijzonder veel
mogelijkheden
· Vaste professioneel
geoutilleerde keuken.
· Overal in Nederland,
België en Duitsland
inzetbaar
· Uitgebreide cateringmogelijkheden
· Eigen
promotiemateriaal

Vanaf het Videdek heeft men goed uitzicht over
het ‘Grand Café’. Voor iedere gelegenheid kan
deze ruimte weer anders worden ingedeeld.

De Ameland beschikt over twee rustieke bars
met alle voorzieningen.

Het schip is uitgerust met een moderne
geoutilleerde keuken waarin een professionele
kok de lekkerste gerechten bereidt.

Met goed opgeleid vriendelijk personeel
zorgen wij niet alleen voor een behouden
vaart maar ook dat u aan niks tekort komt.
Wij staan voor u klaar!

De totale oppervlakte van het schip is meer dan
500 m2 verdeeld over 4 verschillende vertrekken
waardoor het schip geschikt is voor 35 tot wel
800 personen.

Tevens is het mogelijk om specifieke thematochten te houden. De mogelijkheden op
‘De Ameland’ zijn onbeperkt.

Naast productpresentaties zijn de ruimtes ook
zeer geschikt voor personeels-, relatiefeesten,
seminars, workshops of bijvoorbeeld vergaderingen en bruiloften.

Door de enorme plafondhoogte is het eenvoudig
om licht, geluid of zelfs een groot podium op te
stellen. Hierdoor kunnen dansparty’s, gala’s en
reünies gehouden worden op ‘De Ameland’.

Met De Ameland vaart u niet alleen uniek, het
uitzicht is ook nog eens altijd uniek doordat
De Ameland met haar platte bodem overal in
Nederland/België/Duitsland kan varen.

De Ameland informatie

Historie
Partyschip ‘De Ameland’ voer voorheen als veerboot op de Waddeneilanden.
In 1968 is het schip gebouwd volgens de normen van Rijkswaterstaat en kreeg de naam
‘Veerboot Princes Anna’. Het schip is genoemd naar de Engelse koningsdochter Anna van
Hannover (1709-1759). Zij trouwde met Prins Willem IV (1711-1751). In 1986 is veerboot Princes
Anna gemoderniseerd en kreeg de nieuwe naam ‘Simonszand’, genoemd naar een zandplaat
tussen de Noordzee en de Waddenzee. In 1995 is het schip verkocht aan rederij Carolina
en werd in 1996 omgebouwd tot luxueus partyschip met de naam ‘Ameland’. Na 9 dienstjaren
is het schip in 2004 gekocht en onderging een grondige onderhoudsbeurt en opfrissessie door
rederij Ameland en vaart heden onder de naam ‘Party- en presentatieschip De Ameland’.

Het schip beschikt over de volgende ruimtes:

Het Grand Café met een grote vaste bar heeft een rustieke, gezellige uitstraling en beschikt
over een zeldzame binnenhoogte van bijna 5 meter. Er is een perfecte dansvloer en voldoende
ruimte voor presentaties, vergaderingen of festiviteiten.
De Panorama Salon bevindt zich aan de voorkant van het schip en is gezellig ingedeeld met
zitjes. In deze ruimte heeft u tijdens de vaart een perfect panorama-uitzicht. In deze salon is
ook een ruime bar aanwezig.
Het Videdek beschikt over een bordes welke uitzicht biedt op het Grand Café. Deze ruimte is
uitermate geschikt als lounge of als ontvangstruimte.
Het grote Zonnedek kan gebruikt worden om in de buitenlucht van de rondvaart te genieten.
Ook is het zonnedek gedeeltelijk overkapt, wat extra ruimte creëert voor een gezelschap van
circa 150 gasten.
Technische gegevens:
Lengte:
50,20 meter
Breedte:
9,42 meter
Diepgang:
1,30 meter

Speciale voorzieningen
Het schip beschikt over uitstekende audiovisuele voorzieningen en aparte invaliden toiletten.
Aan de achterkant van het schip bevinden zich grote uitklapbare deuren waardoor het logistiek
gezien geen probleem is om bijvoorbeeld voertuigen en grote decorwanden in het schip
te plaatsen. ‘De Ameland’ kent een binnenhoogte van bijna 5 meter.

Capaciteit (inclusief zonnedek):
- Staande recepties
en feesten
700 gasten
- Buffetten
500 gasten
- Diner
245 gasten
- Presentaties/theater 380 gasten

Keuken

Maximale capaciteit:
- 800 pasagiers

Naam zaal
Grand Café
Videdek
Panorama Salon
Zonnedek (overkapt/buiten)
Totaal aantal gasten

Thuishaven ‘De Ameland’:
- Regio Rotterdam - Drechtsteden

Door de uitstekend geoutilleerde keuken is in principe alles mogelijk: van grote buffetten,
thema-avonden tot intieme diners en trendy hapjes. Het hele culinaire gedeelte kan
afgestemd worden op uw eigen wensen. Speciale diëten en vegetarische wensen zijn geen
enkel probleem.

Zaalinformatie/capaciteit

m2
275
70
150
100

Theater
140
20
120
100
380

Diner
100
25
60
60
245

Buffet
200
60
120
120
500

Feest/receptie
320
80
150
150
700
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Postbus 117 • 3255 ZJ Oude Tonge • Tel: +31(0)187- 64 27 51 • Fax: +31(0)187 - 64 32 13
Internet: www.deameland.nl • E-mail: info@deameland.nl
Voor meer informatie of een virtuele rondleiding door ‘De Ameland’ kijkt u op www.deameland.nl.

