
Culinaire ontdekkingen, Captain’s Cocktails, Cultuur, Muziek 
Kom naar het nieuwste en gratis toegankelijke festival in dit 
upcoming hippe maritieme gebied van Rotterdam! 
Ontdek tijdens een wandeling langs de kades de prachtige 
architectuur, de oude schepen en de lange historie van dit 
prachtige gebied. Ontdek de vele nieuwe hippe horeca 
gelegenheden. Geniet op de kades van o.a. van heerlijke 
hapjes, Captain’s Cocktails, een wijnproeverij, muziek & 
verhalen, zeemanskaraoke, de quiz "Hoeveel zeebonk ben jij". 
Ook voor de kinderen zijn er veel leuke activiteiten.

Hop-on-hop-off wandel- & vaarroute
Neem deel aan een hop-on-hop-off wandel- & vaarroute 
waarin je door een gids wordt meegenomen in de rijke 
historie van dit gebied en zie op foto's op & langs de kade's 
zowel het verleden als de mogelijke toekomst van dit gebied.

Niet te missen! Licht-& dansvoorstelling 'Merge'
Om 21.30 uur vindt de bijzondere licht-& dansvoorstelling 
'Merge' plaats. Deze mag je écht niet missen! 

Win een stripboek of een gratis drankje
Neem je deel aan de activiteit van de betreffende locatie, 
vraag dan om een stempeltje te laten zetten bij die activiteit.
Zie pagina rechts. Op vertoon van minimaal 6 geplaatste 
stempeltjes kunt je kiezen voor:
• een gratis stripalbum ophalen bij het Stripmuseum
• een gratis drankje bij Grillrestaurant Encore

Maak kans op een gratis overnachting in het Ibis Hotel
Vul je naam en e-mailadres hiernaast op de ankerkaart in 
en lever deze flyer in op een van de locaties. Maak daarmee 
kans op een gratis overnachting in het Ibis-hotel aan de 
Wijnhaven! Om 21.30u wordt de prijswinnaar bekend-
gemaakt op Plein1940, dus wees daarbij!

NIEUW! 
Wijnhaven Festival in het 
hippe Maritiem District

hartje Rotterdam.

Stempelkaart

1 Mariniersmuseum Pak je kans en bezoek gratis het 
museum en klim naar het dak van het Witte Huis

2 Kade The Red Apple
Maak zelf een flessenboot en laat hem varen!

3 Wĳnhaven 69 – Pop-up kade activiteiten zoals 
“Altijd al een zeemanstattoo willen hebben?!”

4 Hangar 85  
Proef de sfeer en geniet van een ijsje of glaasje wijn

5 Encore grill
Kom kleuren! Op levensgrote kleurplaten op de ramen

6 Alan en Pim's
Als een ruwe zeebonk lekker kipkluiven!

7 Selfies Place - Tijd voor een verfrissing? Kom voor een 
drankje met of zonder alcoholische twist

8 Vessel11 -  Beklim de Vuurtoren of vaar in de Hottug 
door het Maritiem District

9 Plein 1940  Pink yoga (by yoga-fit) voor Pink Ribbon
en Licht- & dansvoorstelling Merge

10 Maritiem Museum - Stap aan boord van een Waterbus 
en duik in de Maritieme wereld van de Wijnhaven

11 Aboriginal Art Gallery   
Gratis Didgeridoo workshop

12 H2otel - Kom varen en geniet van hapje en drankje of 
laat je schminken als een zeebonk!

13 Stripmuseum 
Kinderprogramma Opleiding tot piraat

14 Ibis Hotel - Hoe shake jij de beste cocktail van 
Rotterdam? Kom proeven!

15 Passage The Red Apple - Foto workshop: 
Leg het Maritem District professioneel vast!

16 The Red Apple Marina – Stap aan boord en een gids 
neemt je mee in de rijke historie en toekomst van het 
Maritiem District.

Naam:

E-mail:
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Voor een compleet overzicht en tĳden: 
www.wĳnhavenfestival.nl. 1

W I J N
HAVEN
F S T V L

ZATERDAG 18 JUNI 2016
12.00 uur -23.00 uur Rib-Experience, Rondvaart Wijnhaven op banaan 

en City Tours
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