Activiteiten

Boten

Tickets

Nieuwe trends op en aan de waterkant!
Het wordt genieten voor de watersporter! Op HISWA te water staan dit jaar ruim 320 boten
van 85 exposanten, waarbij de focus ligt op vernieuwing. Maar wat gebeurt er naast de
exposities nog meer?
Alle nieuwtjes en faciliteiten van editie 2019 op een rijtje.

Voorverkoop gestart
Van spectaculaire shows in Theater aan het water tot meerdere Nederlandse- en
wereldprimeurs: er is ouderwets spektakel op alle vlakken. Er is nu nog €2,50 korting voor
vroege vogels. Kinderen krijgen zelfs €7,50 korting.
Bent u er bij? Bestellen kan via onze ticketshop.

NAAR TICKETSHOP

Locatie en parkeren
De 2019 editie vindt plaats in de Bataviahaven, Lelystad. Deze locatie is goed bereikbaar
voor heel Nederland en met ruim 5.000 parkeerplekken is er plek genoeg voor iedereen.
Een hele dag parkeren kost slechts €3.

Theater aan het water
Nieuw: Het theater is dit jaar twee keer zo groot!
Onder de bezielende leiding van Peter Rijenbrij wordt dagelijks, van vroeg tot laat, een
gevarieerd programma aangeboden. Er zijn presentaties, paneldiscussies, maar ook
fantastische live muziek en prijsuitreikingen.

10% EXTRA KORTING BIJ BATAVIA STAD FASHION OUTLET
Ook buiten de beurs is veel te beleven! Wat dacht u van een bezoek aan Batavia Stad
Fashion Outlet? U vindt hier ruim 250 modemerken, van Scotch & Soda tot Hugo Boss,
van Nike tot Michael Kors, van Fred de la Bretoniere tot Armani en van Le Creuset tot
Tommy Hilfiger, altijd met 30-70% korting. Het outlet centre ligt naast de haven.
Bezoekers van de HISWA te water krijgen 10% extra korting met een VIP Day Pass!
GRATIS VIP DAY PASS

En nog veel méér vaarplezier!

Proefvaren

Boot aan Stroom

Vele exposanten bieden de mogelijkheid voor

Laat u informeren over alle aspecten van

een proeftocht. Want laten we eerlijk zijn: om

duurzaam varen bij Boot aan Stroom! Er zijn

een boot te ervaren, moet je er mee varen.

maar liefst 7 elektrische boten beschikbaar
voor een proeftocht.

