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Huwelijksboot De Inspiratie

De Inspiratie is een historisch schip met een sfeervol ingericht scheepsruim. Deze huwelijksboot biedt ruimte voor feestelijke bijeenkomsten in Amersfoort en omgeving Utrecht. De boot
is zowel varend over de Eem als niet-varend af te huren. Het leukste is natuurlijk met De
Inspiratie het ruime sop kiezen (de Eem).
Vanuit Amersfoort varen we met de boot eerst de Eemhaven uit. Er gaan twee grote bruggen
voor ons open. Leuk om een keer aan de andere kant van de slagbomen te zijn! Na een
stukje Grebbeliniedijk en oude woonschepen belanden we in het Nationaal Landschap
Arkemheen - Eempolder. Deze huwelijksboot biedt ruimte aan maximaal 100 feestgangers.
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Bijzondere Trouwlocatie

Jullie bruiloftsfeest vraagt om speciale aandacht. De Inspiratie is een unieke officiële
trouwlocatie in Amersfoort. Na een uurtje varen vanaf Amersfoort kunnen jullie zelfs midden in
de natuur trouwen!
Voor de receptie en het huwelijksfeest is het schip uitstekend geschikt. Wij zetten ons
maximaal in om de belangrijkste dag van uw leven nog specialer te maken. U geniet tijdens het
varen van de prachtige natuur langs de Eem. Stelt u zich voor, deze belangrijke dag met de
belangrijkste mensen in uw leven op een prachtige besloten locatie midden in de natuur. Het is
allemaal mogelijk met dit fantastisch grote schip!
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Heerlijk genieten

Wij doen zaken met diverse cateraars in Amersfoort. Zo kunnen we elk soort maaltijd leveren
voor een goede prijs. U mag natuurlijk ook zelf uw eten verzorgen. Voor de drankjes zorgen
wij. Het is mogelijk om de boot nog meer naar uw wensen aan te kleden. Uiteraard kunnen wij
u hierbij helpen of adviseren. Voor extra feestelijkheid biedt het schip de mogelijkheid voor een
dansfeest met live-muziek.
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Omgeving en ligging

De opstapplek van de Inspiratie is Amersfoort, locatie Eemhaven. We kunnen tijdens uw dag
stilliggen bijvoorbeeld in de Eemhaven bij de Koppelpoort op loopafstand van de prachtige oude
binnenstad van Amersfoort. Ook kunnen we al varend over de rivier de Eem, door het
beschermde natuurgebied met haar unieke landelijke vergezichten.
De Inspiratie ligt op slechts 10 minuten lopen van het treinstation van Amersfoort. Ook is De
Inspiratie goed bereikbaar met de auto. Het centrum van Amersfoort ligt op slechts enkele
minuten loopafstand. In het centrum en nabij het station zijn er diverse overnachtingslocaties.
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Prijzen

Voor een groep van 40 personen vaart u al mee voor € 7,50 per persoon!
- Varend (minimaal 2 uur) € 150,- per uur.
- Niet-varend € 75,- per uur. Vanaf 3 uur huur krijgt u al korting!
Voor groepen vanaf 25 personen zal er in overleg extra bedienend personeel ingehuurd moeten
worden:
- Extra bemanningslid € 20,- per uur.
Alle prijzen zijn inclusief btw.

T

Tot slot

Voor kinderen is een speelhoekje ingericht en er is ruimte om te rennen.
Deze partyboot in Amersfoort is comfortabel ingericht en zorgt ook voor de ouderen onder ons
voor
een fijn verblijf.
Voor een plezierige vaartocht voldoet de motor aan strenge EU-normen: vrijwel geluidloos en
met
de minste uitstoot aan broeikasgassen.
Er zijn genoeg reddingsvesten aan boord.
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