
Brochure bedrijfs evenementen 2015 

Unieke outdoor evenementen en tours  
in de achtertuin van Amsterdam 



Over ons 

Experiencewaterland organiseert sinds 2014 unieke outdoor tours en 
evenementen in Amsterdam Noord en Waterland.  We dagen de status quo uit 
en zorgen voor vernieuwende concepten voor bedrijven die het anders willen. Dit 
anders is voor ons;  “de kwaliteit” , de kwaliteit van eten, de kwaliteit van de 
locaties, de kwaliteit van het evenement en het genieten in een prachtige 
omgeving. 
 
We zoeken dagelijks naar ondernemers met passie voor hun producten en 
zorgen dat we samen bedrijfsevenementen ontwikkelen waarin dit uitstraalt. 
 
Dit doen wij samen met u, uw management of sales team, uw personeel  en uw 
klanten.  
 
Hoogachtend, 
Apostolis Noutsis 
Founder Experiencewaterland 
 



Boergondische dag 
	  

Vuurtoren eiland bezoeken 

 
 

 
 

 
Duration   

                   

 
2 uur 

Varen met historiche ijveer	   Biologisch 3-gangen 
Diner 

 
Duration   

                   

 
4 uur 

Biologisch	  3-‐gangen	  diner	  in	  boeren	  hooischuur	  
	  
-‐  Biologisch	  big	  op	  het	  spit	  
-‐  Biologisch	  lam	  op	  het	  spit	  
-‐  Hele	  Noorse	  Zalm	  uit	  de	  houtoven	  
-‐  Terras	  met	  uitzicht	  over	  het	  landschap	  
-‐  Kampvuur	  
-‐  Teambuilding	  element	  “create	  your	  space”	  	  
	  	  	  	  	  	  	  Creeer	  je	  eigen	  loungebar	  	  

Een	  historische	  Amsterdamse	  boot	  
	  
-‐  PresentaEes	  binnen	  
-‐  Catering	  aan	  boord	  
-‐  Zonne	  dek	  	  
-‐  Varen	  op	  het	  IJ	  
-‐  Varen	  op	  het	  markermeer	  
-‐  Bezoek	  vuurtoreneiland	  
-‐  Bezoek	  IJpolder	  
	  

 
2 uur varen 

Aanmeren	  op	  Vuurtoreneiland	  
	  
-‐  Historie	  stelling	  van	  Amsterdam	  	  
-‐  Historie	  Pampus	  eiland	  
-‐  20	  min	  wandeling	  voor	  Ijpolder	  met	  
-‐  Natuurmonumenten	  
-‐  Boeren	  trekker	  tocht	  van	  Durgerdam	  
-‐  Naar	  Ransdorp	  
 

 
Tijd/Duration:  8 hours 
Aantal personen:  maximaal 100 
Prijs/Price :                 € 100,- p.p     

  

 
Duration:                    



Speurtocht voor –en 
nagerecht	  

U	  vaart	  op	  zoek	  naar	  het	  voorgercht.	  	  
Een	  lokale	  palingrookboot	  ligt	  klaar	  	  
Een	  lokale	  roker	  rookt	  verse	  paling	  voor	  u.	  	  
	  
U	  vaart	  verder	  naar	  Uitdam	  voor	  het	  
hoofdgeecht	  naar	  uitdam	  voor	  een	  heerlijke	  
BBQ	  op	  het	  terras	  aan	  het	  water.	  
 
 
 

Culinaire speurtocht met fluisterboten	  

 
 

 
Tijd/Duration:  7 hours 
Groepsgrootte:  maximaal 70 
Prijs/Price :                 € 85,- p.p     

  

 
3 hours 

U	  vaart	  na	  de	  BBQ	  verder	  naar	  Broek	  in	  
Waterland.	  Langs	  de	  route	  staat	  een	  Franse	  
Crêperie	  bus	  van	  Annelieke	  klaar	  die	  in	  een	  
handomdraai	  heerlijk	  verse	  Franse	  crêpes	  
naar	  keuze	  voor	  u	  klaar	  maakt	  

Nagerecht: 

 
Duration   

                   

 
1,5 hours 

Varen met Fluisterboten	  

Aan	  boord	  
	  
-‐  Kaasplateau	  
-‐  Prosecco	  
-‐  Fris	  
-‐  Water	  
-‐  bier	  

 
1 hours 



Varen	  en	  culinair	  genieten	  in	  waterland	  
	  
-‐  Wijnproeverij	  	  
-‐  Kaasplankje	  
-‐  theetuin	  
-‐  Gerookte	  paling	  vers	  uit	  de	  ton	  
-‐  Franse	  crepes	  en	  galeIes	  
-‐  Varen	  tussen	  het	  rietland	  

4. Scootertocht langs oude dorpen in Waterland + lunch/ Diner	  

Biologisch 3 gangen diner 

	  
-‐  Een	  bijzondere	  locaJe	  
-‐	  	  	  	  	  Onderdeel	  van	  de	  stelling	  
-‐  Wandelen	  door	  de	  ijpolder	  
-‐  Bezoek	  aan	  het	  fort	  
-‐  Presenteren	  in	  de	  buitenlucht	  

Oud Hollandse dorpen tocht 

 
 

 
Duration   

                   

 
Duration   

                   

 
 

 
Duration   

                   

Een	  tocht	  langs	  piIoreske	  dorpjes	  
	  
-‐  Broek	  in	  waterland	  
-‐  Monnickendam	  
-‐  Marken	  
-‐  Uitdam	  
-‐  Zuiderwoude	  
-‐  Ransdorp	  	  

 
Tijd/Duration:  6 hours 
Aantal personen:  maximaal 50 
Prijs/Price :                 € 90,- p.p     

  

Durgerdam op de scooter 



IndusEreel	   Vergaderen	  op	  een	  boot	  	  

 
 

Boerderij	  
	  

Modern	  frans	  
	  

Harbour	  seQngs	  
	  

Landelijk	  mediterraan	  
	  

VERGADERLOCATIES IN WATERLAND 
	  



Workhop	  worsten	  maken	  

Bijzonder culinair in Waterland	  

mediterraan	   
 
Bourgondisch	  	  
	  

Gerookte	  delicatesse	   Uitgebreide	  High	  tea	  
	  

Puur	  en	  eerlijk	  
	  



Zonsondergang	  in	  waterland	  

Waterland in de avond	  

Iets	  te	  vieren	  in	  Waterland	   
 
Kampvuur	  in	  Waterland	  
	  

RomanEsch	  in	  Waterland	  
	  

Samen	  in	  Waterland	  
	  

Apostolis	  Noutsis:	  Founder	  
experiencewaterland	  

	  

“Geniet 
 in 

 Waterland”  
	  

 
  



Experiencewaterland locaties	  

www.Experiencewa[erland.nl	  
Uitdammerdorpstraat	  41a	  
Info@experiencewaterland.nl	  
+	  31	  6	  83	  5339	  42	  
0	  
	  


