EVENTS & MEETINGS OP BIJZONDERE LOCATIES

Winterland
Forteiland
Cultureel, interactief én
culinair:
Proef en beleef
Forteiland IJmuiden

www.forteiland-adventure.nl
0252 - 340885
info@forteiland-adventure.nl
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UNESCO Erfgoed

Forteiland IJmuiden
Schepen van over de hele wereld varen voorbij, de haven van IJmuiden draait op volle
toeren en de Noordpier van Wijk aan Zee blinkt in de zon. Een verbluffend uitzicht op
slechts een half uurtje rijden vanaf Amsterdam. Amsterdam is dus om de hoek. En dát heeft
een reden. Het Forteiland is namelijk onderdeel van De Stelling van Amsterdam. De stelling
is rond 1885 aangelegd om de hoofdstad te verdedigen. Ons fort is de grootste van de hele
stelling. Reusachtig bijna.
De Koepelzaal met muurschilderingen, de grote bunkers en het mysterieuze labyrint vormen
het decor van Fort Royale. We trekken ons niets aan van het Hollandse klimaat aangezien
het programma zich geheel binnen afspeelt en alle zalen heerlijk zijn verwarmd
www.forteiland-adventure.nl
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Fort Royale
Laat je onderdompelen in
bijzonder interactief
entertainment.
Doe mee aan de wijnproeverij,
speel monopoly XL met dertig
personen tegelijk, volg de gids
of sla zoveel mogelijk spijkers
in een blok hout.

Motiveer, Inspireer en Verbind

Tijdens Winterland Forteiland laten we je kennismaken met elkaar en
met het fort.
WIJNPROEVERIJ: Herken de druif en vermijd de culinaire uitdaging
MONOPOLY XL: Speel het bekendste bordspel op XL formaat
CULTUUR: Rondleiding door het fort
PUBQUIZ: Kennisspel onder hoogspanning. Hilariteit gegarandeerd!
CURLING: Eisstockschiessen in de droge gracht bij het kampvuur

www.forteiland-adventure.nl
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Feestbuffet tot 5-gangen diner
De vele zalen van het fort zijn perfect voor een afsluitende borrel,
een smakelijke BBQ of een chic 5-gangen diner. Na het diner met
de voetjes van de vloer? Ook dat kan en aangezien we met zijn
allen met de boot gaan, blijft het feest gezellig tot de late uurtjes.

"Waar hebben jullie die waanzinnige kok vandaan?!"

www.forteiland-adventure.nl
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BEREIKBAARHEID EN
OVERNACHTING

Bereikbaarheid
en overnachting
Het Forteiland ligt op slechts 5
minuten varen vanaf vaste wal. Voor
de overtocht beschikken we over 2
boten: "Koningin Emma" en de
"Fortwachter".
Op 10 minuten varen ligt het 4-sterren
Leonardo Hotel IJmuiden. Dit is een
ideale overnachtingsplek i.c.m. het
Forteiland.

www.forteiland-adventure.nl

Programma opzet
Hoe de avond eruit ziet, is aan jou. De indeling van het programma is flexibel en wordt in overleg
samengesteld. Meestal ziet het er ongeveer zo uit:

18:00
18:10

18:30
20:00

22:00
22:15

Ontvangst op de Kop van de Haven. We heten jullie welkom met een Ijmuidens
Piertje en varen met de "Koningin Emma" naar het Forteiland
Warm welkom in het fort. We serveren warme chocomelk, gluhwein, gevuld
speculaas en banket uit de oven.
De host introduceert de crew, licht het programma toe en vertelt in het kort iets
over de geschiednis van de bijzondere locatie.
Activiteiten in 2 ronden van 45 minuten: van curling tot pubquiz of rondleiding
Borrelen en diner in één of meerdere historische zalen van het Fort
Invulling is nader te bepalen. We gaan nu uit van ons Fort Royale buffet incl.
ijs dessert.
Afsluiting van de avond en vervolgens vaart de "Koningin Emma" jullie terug naar
vaste wal
Aankomst vaste wal
(eindtijd is nader te bepalen en kan verlengd worden met een feestavond)

Indien gewenst kam het programma bijvoorbeeld ook 1 of 2 uur naar voren geschoven worden, dus vanaf 16.00 / 17.00 uur

KOSTENOVERZICHT (40 - 200 PERSONEN)
Bij SPEV zijn er nooit financiële verrassingen achteraf, wij geven altijd een volledig overzicht

Product 40-200

ex. Btw

Aantal

Bootovertocht + bootsupport
p.p.
Fort ontvangst (gluhwein, warme chocomel, luxe koeken)p.p.
Entree eiland, dagdeel
p.p.
Fort Activiteiten
p.p.
Fort Royale buffet incl. dessert (vanaf 40 personen)
p.p.
Uitkoop consump. (bier, fris, wijn) 2 uren
p.p.
Bijdrage herstel Unesco monument
p.p.

€
€
€
€
€
€
€

9,50
8,50
17,50
35,00
44,50
18,00
3,50

€
€
€
€

52,50
64,50
9,00
-

€
€
€
€

-

gratis
€
165,00
€
10,00

€
€

-

€
€
€
€

170,00
150,00

Totaalprijs bij aantal personen
Totaalprijs per persoon bij min. aantal

40
40
40
40
40
40
40

Tot. ex. Btw

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

380,00
340,00
700,00
1.400,00
1.780,00
720,00
140,00
5.460,00
136,50

OPTIES

Fort Royale buffet de luxe incl. ijsbuffet (vanaf 40 pers.) p.p.
Shared dining 5-gangen
p.p.
Verlenging drankuitkoop per uur
p.p.
DJ op aanvraag
VERVOER

Parkeerkosten bij Kop vd Haven
Haventoeslag Seaport Marina (bij overnachting)
Parkeerkosten Seaport Marina (bij overnachting)

p.s.
p.s.

OVERNACHTING LEONARDO HOTEL SEAPORT BEACH (incl. ontbijt)

Donderdag t/m zaterdag 1 persoon per kamer
Donderdag t/m zaterdag 2 personen per kamer
Zondag t/m woensdag 1 persoon per kamer
Zondag t/m woensdag 2 personen per kamer

p.p.
p.p.
p.p.
p.p.

€
€
€
€

146,00
85,00 p.k.
128,00
75,00 p.k.

Prijzen zijn excl. BTW en toeristenbelasting
Factuur komt naderhand direct vanaf het hotel.
Wij nemen de kosten van het hotel continu mee in de offerte
en uiteindelijke factuur komt dus direct vanaf het Leonardo Hotel.

INCLUSIEF:

Voorbereiding en organisatie, locatiehuur, materiaal, begeleiding

EXCLUSIEF:

BTW, vervoer

