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Voor wie van kerstlampjes, kunst en de Amsterdamse grachten houdt 
is er vanaf 1 december 2016 t/m 22 januari 2017 het Amsterdam 
Light Festival. Stap aan boord voor een ontspannen Amsterdam 
Light Festival borrel, buffet, walking diner en after diner cruise 
terwijl u door de Amsterdamse grachten vaart. Geniet op een 
comfortabele boot terwijl u uitzicht hebt op de mooiste plekjes van 
de stad. Ondertussen vaart u ook langs meer dan 35 kunstwerken en 
installaties van internationale kunstenaars, designers en architecten 
die de binnenstad verlichten.

Een van de vaste partners van het Amsterdam Light Festival is Rederij 
’t Smidtje, een betrouwbare en vooruitstrevende partner voor diverse 
doelgroepen. Zowel voor de zakelijke groepsmarkt als voor gezellige 
en sfeervolle privé aangelegenheden. Met een uniek en bijzondere 
aanbod aan elektrische schepen, van luxe sloep, salonboot, klassiek 
tot modern schip; er is voor ieder wat wils. 

Kaartjes voor het Amsterdam Light Festival zijn vanaf nu te boeken op de 
evenementen pagina van smidtje.nl. Er is al een rondvaart met drankjes 
mogelijk vanaf slechts €22,50 per persoon. Gebruik de kortingscode 
‘ALFtelevizier2016’ en betaal nu maar €20,-  per persoon!

Verrassend mooi, sfeervol én leuk voor het hele gezin!
Een rondvaart met Rederij ‘t Smidtje:

Theater komt tot leven
DommelGraaf brengt elk seizoen 
vele voorstellingen naar het theater. 
Magische balletten, opera, odes aan 
muzieklegendes met bijvoorbeeld 
de theaterconcerten: I’ll Be Home 
For Christmas, Simon & Garfunkel 
- The Story en meer. Ook Purper, 
Hans Liberg en Karin Bloemen 
komen via DommelGraaf in de 
theaters. voorbeeld.nl 

Kasteel Kerckebosch
Ebisquam rem sinum sum quodis 
es sunti con corias nit aut recullaut 
reruptatur si ist fugiae quas nobis 
essi blaut ut lame nobitibus, tore, 
volenimus et exped maio cone 
dolene et volorum sitat qui atur, 
im faciae veriatu repudit mossus 
eturitiis que culparibusam quam 
doloriat.

Ucipsam que pa pos re nobis 
nonsed quiae deliqui ommolorro 
blatem et re dendam adi 
aperferferia arit aut lab ium ut 
in repe molor adic to optas mi, 
sent hit as ut ratiatist adiorio es 
int autasped minis re, quis nusam 
in conseri atenistest adis volut 
etur, eaque sed ellaccus aut ex ea 
comnitatatur am et que re sit ut 
perchil ignimi, sus. Eturitiis que cul. 
voorbeeld.nl
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voor u verzameld

25%
korting

Winterpaleis Het Loo
Ebisquam rem sinum sum quodis es sunti con corias nit aut recullaut 
reruptatur si ist fugiae quas nobis essi blaut ut lame nobitibus, tore, 
volenimus et exped maio cone dolene et volorum sitat qui atur, 
im faciae veriatu repudit mossus eturitiis que culparibusam quam 
doloriat.

Ucipsam que pa pos re nobis nonsed quiae deliqui ommolorro blatem 
et re dendam adi aperferferia arit aut lab ium ut in repe molor adic to 
optas mi, sent hit as ut ratiatist adiorio es int autasped minis re, quis 
nusam in conseri atenistest adis volut etur, eaque sed ellaccus aut ex 
ea comnitatatur am et que re sit ut perchil ignimi, sus. Eturitiis que cul. 
voorbeeld.nl


