Ga de diepte in…
met een rondleiding
Zonder de zee en de scheepvaart had Nederland er heel anders uit gezien. In Het Scheepvaartmuseum ontdek je waarom!
Pakkende tentoonstellingen over 500 jaar maritieme geschiedenis leren je meer over het land waarin je woont en over jezelf.
Wil je op een spannende manier de diepte in? Boek dan één van onze enthousiaste gidsen. Een rondleiding maakt een bezoek aan Het
Scheepvaartmuseum extra bijzonder. Of je nu komt met je gezin of je familie, met vrienden of collega’s: met een rondleiding ontdek je
altijd méér. Bekijk de topstukken, duik in het ruim van het VOC-schip Amsterdam of verken je favoriete tentoonstelling...
We hebben vast de rondleiding die bij jullie past.

WAT KOST HET?

Een museumgids kost 75 euro per uur, per groep van maximaal
15 deelnemers. Daarnaast betaal je de entree voor het museum:
• Volwassenen
€ 15,00
• Kinderen
€ 7,50
• Groepen vanaf 15 betalende personen	€ 12,00 per volwassene
€ 6,00 per kind
(5 t/m 17 jaar)
• Museumkaart
Gratis

MAAK JE DAG COMPLEET

Maak je dag compleet met een koffie-, lunch- of borrelarrangement
in restaurant Stalpaert.

Arrangementen Restaurant Stalpaert
Te boeken vanaf 15 personen (prijzen zijn p.p.)
Ahoy

€ 3,75
Koffie/thee uit kannen met koekjes

Sailor

€ 4,00
Muffin of brownie met limonade

First Mate
€ 5,50
	Koffie/thee uit kannen of limonade met
appeltaart
Captain Cream € 5,75
	Koffie/thee uit kannen of limonade met
slagroomtaart inclusief versiering
Captain Choco € 5,75
	Koffie/thee uit kannen met chocolade taart
inclusief versiering
Harbour Lunch € 13,50
	Assortiment broodjes (vis, vlees en vega),met
jus d’orange, water, koffie en thee uit kannen
Clipper Lunch

€ 18,50
Harbour lunch inclusief soep

Voyage

€ 5,25
Drankje naar keuze met 2 borrelhapjes

Alle patisserie, lunch- en borrelhapjes komen uit de eigen keuken
van het museum en worden dagelijks vers gemaakt.

RONDLEIDINGEN

HET VERHAAL VAN DE WALVIS

Je kunt kiezen uit 8 verschillende rondleidingen. Elke rondleiding
duurt 60 minuten. De tour van het VOC-schip Amsterdam kan, indien
gecombineerd met een andere rondleiding, ook in 30 minuten.

Door deze fascinerende expositie over de walvisvaart kijk je zeker
met andere ogen naar dit slimme zoogdier.

HET GEBOUW

Mensen uit de Gouden Eeuw vertellen hun verhaal. Een ding is zeker:
zonder de zee en de scheepvaart had Nederland geen Gouden Eeuw
beleefd.

Beleef de geschiedenis van ons prachtige Gouden Eeuw-gebouw.

GRAND TOUR
Een Grand Tour langs de verschillende tentoonstellingen en de
highlights van ons gebouw, ’s Lands Zeemagazijn.

TOPSTUKKEN
Hoor de verhalen achter de mooiste objecten van Het Scheepvaartmuseum in een rondgang langs verschillende tentoonstellingen.

VOC-SCHIP AMSTERDAM

ZIE JE IN DE GOUDEN EEUW

HAVEN 24/7
Zie de Haven Amsterdam vanuit de lucht en in het klein en ontdek
hoe belangrijk de haven voor ons is.

DE SCHILDERIJEN
Een wandeling door een maritiem landschap vol Hollandse meesters.

Kom aan boord van het VOC-schip Amsterdam! Ontdek hoe de
zeelieden leefden en werkten in de Gouden Eeuw.

Bij de tijdelijke tentoonstellingen kunnen wij ook een rondleiding
verzorgen. Onze medewerkers vertellen je graag meer over de
mogelijkheden.

Contact
Onze afdeling Events helpt je graag met je reservering, bij voorkeur 2
weken voor je komst naar het museum.
Meer informatie vind je op onze website:
www.hetscheepvaartmuseum.nl

Kattenburgerplein 1
1018 KK Amsterdam
T+31 (0)20 523 22 46
events@hetscheepvaartmuseum.nl
www.hetscheepvaartmuseum.nl

