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Zakelijke evenementen

De zilvermeeuw 3 is uitermate geschikt voor
gezelschappen tot 20 personen
“een kleine business meeting kan op
deze manier een verrassend karakter
krijgen”

De Zilvermeeuw is meer dan een rondvaartbedrijf. Veel meer zelfs! Een groeiend aantal
bedrijven weet de weg naar deze eigentijdse vloot te vinden. Voor presentaties op een
unieke locatie, verrassende teambuildingactiviteiten een gezellige borrel of een bruisend
en verrassend feest is De Zilvermeeuw The Boat to Be.
Comfortabel of super-de-luxe?
De Zilvermeeuw beschikt over comfortabele schepen voor grote en kleine groepen, maar ook exclusieve
panoramadekken waar u in alle rust kunt presenteren of genieten van een goed verzorgde lunch of buffet.
Vaargebied
Tijdens een tocht met onze schepen trekt het prachtige landschap van Nationaal Park De Biesbosch aan u voorbij.
Uiteraard bestrijkt ons vaargebied meer dan alleen de Biesbosch. Blijft u aan boord, dan zorgt onze bediening dat het
u aan niets ontbreekt. De koks koken met plezier en onze kapiteins brengen u naar de mooiste plekjes, die vaak over
land niet bereikbaar zijn.
Ontspannen, inspannen en culinair verwennen
Liever even een frisse neus halen, samen met een echte Biesboschkenner een wandeling dwars door de ruige natuur?
Ook dat kan! Van roeien tot spannende gps tochten of lekker op de solex, step, fiets door de Biesbosch,.……..Steeds
heeft De Zilvermeeuw het juiste antwoord. Na al deze inspanning is het tijd voor ontspanning, varen en genieten
van de wuivende rietpluimen die langzaam aan u voorbijgaan. Gedurende de tocht verwennen onze koks u met
exclusieve amuses, smaakmomenten of met overheerlijke buffetten zodat het u en uw gasten aan niets ontbreekt.

Wat dacht u van een presentatie middenin
de prachtige natuur?

Presenteren op het water

Teambuilden op het water

Onze schepen passen zich naadloos aan uw wensen aan.

Halverwege uw vaartocht liggen de roeibootjes voor u klaar.
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Borrelen op het water

Feesten op het water

Verdient uw borrel net dat beetje meer? Zilvermeeuw legt graag
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De Catharinaplaat is het nieuwste schip
van onze vloot en uitermate geschikt
voor grotere feesten en evenementen.

Om aan al uw wensen te voldoen maken we graag persoonlijk kennis,
zodat u uw plannen en wensen op tafel kunt leggen en we doelgericht een
geslaagd evenement voor u kunnen uitwerken.
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