het scheepvaart
national maritime
museum

water verbindt
werelden

De collectie van Het
Scheepvaartmuseum is één
van de grootste en meest
vooraanstaande maritieme
collecties ter wereld met circa
400.000 objecten, waaronder
schilderijen, scheepsmodellen,
navigatie-instrumenten en
wereldkaarten. Ontdek 500
jaar Nederlandse maritieme
geschiedenis en ervaar hoe
sterk deze verbonden is met de
samenleving van vandaag en van
de toekomst.

groepsbezoek

tip

Reserveer nu uw groepsbezoek eenvoudig online:
www.hetscheepvaartmuseum.nl/bezoek/groepen

rondleiding

kinderfeestje

tarieven

Het Scheepvaartmuseum heeft
rondleidingen en activiteiten
voor alle leeftijden. Een
enthousiaste museumgids
kan je alles vertellen over het
gebouw, de tentoonstellingen of
bijvoorbeeld de schepen. Ontdek
de interactieve verbeeldingen
van de scheepvaart in de vorige
eeuwen, de verdiepende objecttentoonstellingen, of bezoek het
VOC-schip ‘Amsterdam’, waar je
kunt ervaren hoe het leven aan
boord was. Een museumbezoek
in spelvorm of workshop is ook
mogelijk, wij kijken graag met u
naar de mogelijkheden.

Vier je verjaardag in Het
Scheepvaartmuseum met een
spannende rondleiding in het
museum en versier je eigen
muffins of vier het met een
piratentaart! ‘Het verhaal van
de Walvis’ is een fascinerende
tentoonstelling over de
walvisvaart en laat kinderen
met steeds andere ogen naar dit
slimme zoogdier kijken. Is het
een monster, een lekker stuk
vlees of een dier dat we moeten
beschermen? Ze ontmoeten een
levensgrote walvis en ontdekken
hoe hij ruikt en voelt en hoe zijn
hartslag klinkt. Of kom aan boord
van het VOC-schip ‘Amsterdam’
en neem een kijkje in de
schippershut, de kombuis en
de ruimtes voor de bemanning.
Ontdek hoe de zeelieden leefden
en werkten in de 17e eeuw. Waar
moest je slapen? Wat kreeg je
te eten? Hoe kon je met zo veel
mensen, zo lang, aan boord van
zo’n schip samenleven?

De kosten voor een rondleiding
bedragen € 75,00 per
museumgids per uur, exclusief
toegangskaarten en met een
maximum van 15 personen per
museumgids.

tarieven

museumbezoek
tot 15 personen
• € 8,00 per kind 4 t/m 17 jaar
• € 16,50 per volwassene
(Museumjaarkaart geeft vrij
toegang tot het museum)
museumbezoek
vanaf 15 personen
• € 6,50 per kind 4 t/m 17 jaar
• € 13,50 per volwassene
(Museumjaarkaart geeft vrij
toegang tot het museum)

culinair

arrangementen

Voor groepen vanaf 15
personen is het mogelijk om
arrangementen in ons caférestaurant te reserveren. Wij
zorgen ervoor dat u zo kunt
aanschuiven met de hele groep.
De koekjes, muffins, appeltaart
en slagroomtaart worden elke
dag vers gemaakt door onze
eigen patissier. Alles komt
dagvers uit eigen keuken! Onze
chef-kok legt de nadruk op Dutch
Cuisine: mooie streek- en seizoen
producten met als inspiratiebron
onze eigen Nederlandse keuken
en eetcultuur. Café-Restaurant
Het Scheepvaartmuseum
heeft diverse arrangementen
samengesteld voor jouw bezoek.
Tijdens schoolvakanties,
feestdagen en in het weekend
zijn de arrangementen in ons
café-restaurant te boeken tot
11:00 uur.

Ahoy
koffie en thee met huisgemaakte koekjes

€ 4,95 p.p.

Sailor
limonade met muffin of brownie			

€ 4,25 p.p.

First Mate
koffie, thee of limonade met appeltaart

€ 5,95 p.p.

Harbour Lunch
assortiment broodjes (vis, vlees en vegetarisch),
met jus d’orange, water, koffie en thee		

€ 14,95 p.p.

Clipper Lunch
Harbour Lunch met soep van de dag			

€ 17,95 p.p.

Voyage		
consumptie naar keuze met twee borrelhapjes		

€ 5,95 p.p.

wij denken met u mee
Wij denken graag met u mee over de invulling
van uw museumbezoek. Van rondleiding en
kinderfeestje tot aan ontvangst met taart en
lunch. Indien gewenst kunnen wij u volledig
ontzorgen. Graag gaan wij met u in gesprek
over de mogelijkheden.

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