Gasten over de Inspiratieboot

Eric & Jorien
Een super gezellig en geslaagd feest gehad op de
Inspiratieboot! Mede door de goede organisatie van
de schipper, de relaxte kapitein, mooi weer, gezellige gasten, schitterende natuur rondom de Eem,
mooie vaartocht, stille motor van deze grote boot,
goede tapgasten (onze nichtjes en de zoon van de
schipper), neefjes als glazenhalers, een heerlijke
barbecue van Mercuur, de lekkerste ijsjes van San
Marco en een swingende DJ (onze neef) tot in de
kleine uurtjes. Alles kon worden afgestemd naar
eigen wensen met de schipper, echt super!

Laurens Olieman (Schipper)
Ik verwelkom u graag aan boord van
onze prachtige Inspiratieboot!

De inspiratieboot wordt geboekt als vergaderlocatie om te vergaderen in een inspirerende
ruimte, als bedrijfs- en teamuitje, bruiloften,
jubilea en spetterende dansfeesten.
Stilliggend, bijvoorbeeld in de Eemhaven bij de

Maak een afspraak voor een vrijblijvende
rondleiding op de Inspiratieboot!

Koppelpoort op loopafstand van de prachtige

Kleine Koppel 7

oude binnenstad van Amersfoort. Of een dagje
weg, varend over de rivier de Eem, door het

3812 PG Amersfoort

beschermde natuurgebied met haar unieke

06 497 59 175

landelijke vergezichten.
Er is veel mogelijk! Informeer vrijblijvend.
We denken graag met u mee.



info@deinspiratieboot.nl



deinspiratieboot.nl

De Inspiratieboot
Unieke vergader- en feestlocatie
in Amersfoort

VERGADEREN

VAREN & ETEN

DANSFEEST

De Inspiratie ligt in Amersfoort en heeft een

Ook varen en eten is mogelijk aan boord van de

De boot is te huren als feestlocatie in Amersfoort.

bijzonder scheepsruim geschikt als speciale

Inspiratieboot! Ideaal voor verjaardagen, jubileum-

Heeft u iets te vieren en heeft u weer eens zin om

vergaderruimte. De boot is te huren als vergader-

feesten, familiedagen en teamuitjes.

lekker gek te doen op de dansvloer, dan is deze

locatie waar u door de beslotenheid zeer effectief

party- en discoboot bij uitstek geschikt.

kunt vergaderen. Tijdens de lunch kunnen we een

Natuurbeleving

stuk gaan varen om de hoofden weer fris te maken.

We varen door het prachtige nationaal landschap

Ruimte voor grote groepen

Arkeheem-Eemland. Onderweg stoppen voor een

Het oude scheepsruim is ruim ingericht en biedt

natuurexcursie of een zwempartij is mogelijk.

ruimte voor een grote groep (max. 100 personen).

Bijzondere ervaring
Eén stap in het lichte en ruime scheepsruim is een

De combinatie van een meer dan honderd jaar

stap in een andere wereld, wat bijdraagt aan het

Heerlijk eten en drinken

oud schip met de moderne inrichting geeft de

creatieve proces! De combinatie van een historisch

Op dit prachtige schip serveren wij alleen 1ᵉ klas eten

locatie een unieke sfeer. Vanwege het feestgedruis

schip met een onconventioneel ingericht

verzorgd door Mercuurs Catering, ijssalon San Marco

gaan we een stukje varen waardoor uw feest nog

scheepsruim maakt het een bijzondere ervaring.

en horecaslagerij van der Klashorst. Denk hierbij aan

specialer wordt!

een high-tea, lunch, buffet of barbecue.
Centraal gelegen

De Inspiratieboot staat voor kwaliteit!

Veel mogelijkheden

De Inspiratie ligt centraal in Amersfoort en is goed

U heeft de mogelijkheid om het ruim zelf te

bereikbaar met auto en trein (12 minuten wandelen

versieren. Het schip biedt de beslotenheid om

vanaf het station). Echter, een schip is bewegelijk.

privé met uw eigen gezelschap onder begeleiding

Wilt u op een andere vergaderplek uw bijeenkomst

van een DJ een spetterend feest te geven.

houden, dan kan dit ook! Op tal van andere plekjes
langs de Eem.

