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Van 12 tot en met 16 augustus 2020 vindt de 10e editie plaats van SAIL 

Amsterdam. De prestigieuze Tall Ships, het varend erfgoed en de marineschepen 

komen wederom naar Amsterdam voor het grootste maritieme festival van 

Europa. In samenwerking met SAIL Event Partners biedt Amsterdam Boats u 

diverse arrangementen aan om dit nautische evenement ultiem te beleven 

op één van onze boten! Als official partner hebben onze boten toegang tot de  

IJ-haven, het hart van het evenement.

SAIL 2020 beleven met Amsterdam Boats is de perfecte manier om te bouwen 

aan uw zakelijke relaties en een fantastische ervaring voor collega’s, vrienden  

of familie.

SAIL Amsterdam 
2020



Tientallen indrukwekkende Tall Ships varen op woensdag 12 augustus in 

vol ornaat richting Amsterdam tijdens de SAIL-in. Matrozen trotseren de 

wind hoog in de mast. Honderdduizenden fans staan enthousiast langs de 

oevers. Honderden zeilschepen, sloepen en motorboten vormen samen 

met de Tall Ships een bruisende en kolkende parade vanuit IJmuiden rich-

ting de Oranjehagen (IJ-haven). Met het ‘Verwelkom de Tall Ships arrange-

ment’ vaart u tússen de Tallships op het IJ en heten u en uw gasten deze 

imposante schepen van harte welkom in Amsterdam.

Verwelkom de Tall 
Ships arrangement

Ontvangst in de SAIL salonhaven 

Op de kade naast Nemo tegenover het Scheepvaartmuseum.

Aanvang vaartocht

Vaartocht van 3,5 uur op het IJ, tussen de indrukwekkende Tallships. Gedurende de vaartocht 

wordt u volledig verzorgd door de bemanning, kunt u gebruik maken van een open bar 

(bestaande uit bier, wijn, frisdranken en binnenlands gedistilleerde dranken) en serveren wij 

een uitgebreide luncht bestaande uit:

Brood

Desembrokjes, rijkelijk belegd met Pulled brisket met groente op zuur, Avocado puree met

geroosterde amandelen, rucola en granaatappel (V), lange repen gerookte zalm met roomkaas, sla en 

lente-ui

Saladebar in een glaasje

Een variëteit aan frisse, knapperige salades, bestaande uit een Aziatische noodle salade,

Groene couscoussalade met broccoli en fetta (V) en Ceasar salade met hoender en croutons

Soep

Thaise tom yam soep met zoete aardappel (V)

Zoetigheid van de plank

Kwarkbrok met geconfijte sinaasappel en rabarercrumble

Einde vaartocht – terugkomst in de salonhaven

Vanaf € 199,- exclusief BTW per persoon

Beschikbaar op woensdag 12 augustus 2020

12:30 uur

13:00 uur

16:30 uur



Wilt u ervaren hoe SAIL2020 ontwaakt? Geniet met dit ochtendarrange-

ment van een relatief rustige IJ-haven, waar de kades langzaam volstro-

men met publiek en de eerste activiteiten op het punt staan om te begin-

nen. Geniet onder het genot van een kop koffie van het geweldige uitzicht 

op de prachtige Tall Ships.

Ochtendgloren

Ontvangst in de SAIL salonhaven met koffie en thee. 

Het schip ligt klaar aan de kade en de bemanning heet u welkom aan boord. Vanuit de 

opstaplocatie vaart u direct het hart van het evenement binnen.

Geniet in alle rust kunt van al het moois dat SAIL te bieden heeft. Aan boord wordt er koffie 

en thee met diverse zoete heerlijkheden geserveerd.

De kapitein meert af bij de SAIL terminal en neemt afscheid van u en uw gezelschap.

Vanaf € 85,- exclusief BTW per persoon

Beschikbaar op donderdag 13 augustus, vrijdag 14 augustus, 

zaterdag 15 augustus en zondag 16 augustus 2020

09:00 uur

09:30 uur

10:00 uur

11.30 uur



Ontvangst in de SAIL salonhaven 

Op de kade naast Nemo tegenover het Scheepvaartmuseum.

Aanvang vaartocht

Gedurende 2,5 uur vaart u tussen de schitterende Tallships en het klassieke varende erfgoed.

Gedurende de tocht kunt u gebruik maken van een open bar (bestaande uit bier, wijn,

frisdranken en binnenlands gedistilleerde dranken) en wordt een heerlijke lunch geserveerd,

bestaande uit:

Brood & meer

Diverse luxe zachte mini broiche broodjes met beleg zoals gerookte kalkoen, runderrookvlees, gerookte 

kipfilet en Hollandse kazen | Puntje club sandwich van Viking bröd met spinazie en tonijnsalade | Wor-

teltortilla met linzen spread en geroosterde peen (V)

Saladebar in een glaasje

Een variëteit aan frisse, knapperige salades bestaande uit: Gado Gado (V) | Russische salade van zoete 

aardappel | Quinoa salade met amandelen en Edamame (V)

Hartig

Hartig mini taartje met bataat, roquefort en salie (V)

Zoete proeverij van de plank

Tumbler chocolademousse | Mini theeglas, koffie pannacotta | Rabarber crumble | 

Wortelkoek met vanille hangop | Fairtrade chocoladebrokken | Hartige bananenwafel met romige gei-

tenkaas en een frambozencrunch

Einde vaartocht – terugkomst in de salonhaven

12:00 uur

12:30 uur

15:00 uur

Lunch Cruise
Wilt u samen met uw gasten genieten van het nautisch 

spektakel op en rond het IJ, terwijl aan boord een uitgebreid lunch-

buffet wordt geserveerd? Kies dan voor de Lunch Cruise!

Vanaf € 165,- exclusief BTW 

per persoon

Beschikbaar op donderdag 13 augustus, 

vrijdag 14 augustus en zaterdag 

15 augustus 2020



Ontvangst in de SAIL salonhaven 

Op de kade naast Nemo tegenover het Scheepvaartmuseum.

Aanvang vaartocht

Gedurende 2 uur vaart u tussen de schitterende Tallships en het klassieke varende erfgoed. Geduren-

de de tocht kunt u gebruik maken van een open bar (bestaande uit bier, wijn, frisdranken en binnen-

lands gedistilleerde dranken) en worden de volgende hapjes geserveerd:

Tafel snacks

Huisgemaakte kaasstengels met oregano en Noord Hollandse kaas | Groentechips met yoghurtdip | 

Gemengde noten

Amsterdamse plank met seizoenskaas

Grillworst, ossenworst, leverworst, gekookte worst, verse metworst, Old Amsterdam en bieslookkaas

Houten plank met groentetortilla’s

Worteltorilla met linzenspread en geroosterde zoet aardappel (V) | Boerenkooltortilla met ricottapesto en 

gerookte zalm | Paprika & chili tortilla

Prikbord

Spiesje met mozzarella, pesto en Serranoham | Spiesje met kriel, gerookte zalm en muntcacik | Spiesje met 

een rolletje van courgette, gerookte kalkoen ricotta en wilde spinazie | Spiesje met Franse geitenkaas en 

vijgen | Spiesje met reuzengamba, gepaneerd met kruidencrunch en mangochutney

Einde vaartocht – terugkomst in de salonhaven

17:00 uur

17.30 uur

19.30 uur

Borrel & Bites
Een rijk aangeklede borrel tijdens Sail Amsterdam op uw eigen 

privé boot, dé manier om SAIL op informele wijze te beleven met 

uw relaties of collega’s. Geniet rond borreltijd van al het nautisch 

spektakel op- en rond het IJ.

Vanaf € 159,- exclusief BTW per persoon

Beschikbaar op woensdag 12 augustus, donderdag 13 augustus, 

vrijdag 14 augustus en zaterdag 15 augustus 2020



Ontvangst in de SAIL salonhaven 

Op de kade naast Nemo tegenover het Scheepvaartmuseum

Aanvang vaartocht

gedurende 3 uur vaart u tussen de schitterende Tallships en het klassieke varende erfgoed.

Gedurende de tocht kunt u gebruik maken van een open bar (bestaande uit bier, wijn,

frisdranken en binnenlands gedistilleerde dranken) en worden de volgende items geserveerd:

Tafel snacks

Bloemkoolpizza slices met groene asperges en geschaafde Parmezaanse kaas (V) | Bietenpesto met geroos-

terde peen en cres | Huisgeroosterde spicy amandelen

Mediteraanse hapjesplank

Bruchetta’s en rustieke desembroodjes | Mediterraanse dips: aioli, tapenade zwarte olijven en tapenade van 

gedroogde tomaten | Tapasprikkers met gemarineerde olijven | Gehaktballetjes met pittige huisgemaakte 

salsa | Gemarineerde gamba’s | Vers van het mes: mortadella, parmaham, spinata, Napoli kaas

Zomerse bites

Groene asperges gerold met Pancetta, Parmezaanse kaas en basilicum | Slow cooked brisket met groenten 

op zuur en een papadum krokant | Lolly van Tunnbröd met een kimchi van zomergroenten | Carbcake met 

vandouvan creme

Einde vaartocht – terugkomst in de salonhaven

20:00 uur

20:30 uur

23:30 uur

Sunset Cruise
SAIL wordt iedere dag traditioneel afgesloten met een schitterend 

vuurwerkspektakel. Tijdens dit populaire avondarrangement verblijft 

u 3 uur aan boord en maakt u dit spektakel van zeer dichtbij mee.

Vanaf € 179,- exclusief BTW 

per persoon

Beschikbaar op woensdag 12 augustus, 

donderdag 13 augustus, vrijdag 14 au-

gustus en zaterdag 15 augustus 2020



Ontvangst in de SAIL salonhaven met koffie en thee.

Het schip ligt klaar aan de kade en de schipper en zijn bemanning heten u en uw gasten van harte 

welkom aan boord. Gedurende de tocht kunt u gebruik maken van een open bar (bestaande uit 

bier, wijn, frisdranken en binnenlands gedistilleerde dranken) en worden happen geserveerd,

bestaande uit:

Brood & meer

Luxe zachte mini broodjes met Pulled Brisket | Desembroodes met gerookte zalm, roomkaas en lente ui| 

Worteltortilla met linzenspread en geroosterde peen (V)

Saladebar in een glaasje

Een variëteit aan frisse, knapperige salades bestaande uit: Gado Gado (V) | Russische salade van zoete 

aardappel | Quinoa salade met amandelen en Edamame (V)

Hartig

Hartig mini taartje met bataat, roquefort en salie (V)

Tijdens de tocht kunt u genieten van diverse borrelhapjes.

Wanneer de Tall Ships door de brug zijn, vertrekken zij in een parade richting IJmuiden.

De kapitein meert af bij de SAIL salonhaven en neemt afscheid van u en uw gezelschap.

13:00 uur

14:00 uur

17:00 uur

17:30 uur

Farewell Parade
Na een fantastische week verlaten de Tall Ships helaas ons 

land weer om te vertrekken naar allerlei verre bestemmingen. 

Zwaai de schepen uit met dit arrangement waarbij we alle 

Tall Ships net buiten de haven opwachten. Op de juiste plek 

om deze enorme schepen op spectaculaire wijze door de Jan 

Schaefferbrug te zien manoeuvreren. Uiteraard onder het 

genot van een heerlijk hapje en drankje!

Vanaf € 179,- exclusief BTW 

per persoon

Beschikbaar op zondag 16 augustus.



Anna Maria

Bota Fogo

HRH



Marie Zurlohe

Ondine



• De genoemde arrangementprijzen zijn inclu-

sief boothuur, schipper, host(s), catering en 

dranken; 

• De genoemde arrangementprijzen zijn exclusief 

BTW; 

• Arrangementen worden verkocht per minimale 

bezetting per schip:

 Marie Zurlohe: 8 personen

 Ondine: 25 personen

 HRH: 30 personen

 Anna Maria: 45 personen

 Bota Fogo: 65 personen 

• Arrangementen zijn onder voorbehoud van 

wijzigingen in het programma of aanwijzingen 

van het bevoegd gezag.

Kostenoverzicht

Marie Zurlohe

Ondine

HRH

Anna Maria

Bota Fogo

Sail in

€ 249,-

€ 229,-

€ 229,-

€ 199,-

€ 199,-

Borrel & 
Bites 

wo & za

€ 179,-

€ 169,-

€ 169,-

€ 159,-

€ 159,-

Borrel & 
Bites 

do & vr

€ 189,-

€ 179,-

€ 179,-

€ 169,-

€ 169,-

Sunset 
Cruise

wo & za 

€ 199,-

€ 189,-

€ 189,-

€ 179,-

€ 179,-

Sunset 
Cruise
do & vr

€ 209,-

€ 199,-

€ 199,-

€ 189,-

€ 189,-

Lunch 
Cruise

€ 185,-

€ 175,-

€ 175,-

€ 165,-

€ 165,-

Ochten
gloren

€ 105,-

€ 95,-

€ 95,-

€ 85,-

€ 85,-

Farewell
Parade

€ 199,-

€ 189,-

€ 189,-

€ 179,-

€ 179,-

Voorwaarden


