VIER DE ZOMER IN HOORN!
In het hart van West-Friesland - nog geen half uur boven Amsterdam - ligt de oude VOCstad Hoorn. Een bijzondere plek waar zee, historie en cultuur samenkomen, je heerlijk
kunt winkelen, of kunt genieten van bijzondere restaurants in de binnenstad of aan de
haven. Een weekend even helemaal weg was nog nooit zo dichtbij!
Dit jaar valt er tijdens een bezoek aan Hoorn nog veel meer te beleven dan anders.
Hoorn viert dit jaar namelijk dat het 400 jaar geleden is dat een ontdekkingsreis begon
en Kaap Hoorn werd ontdekt. Heel de zomer staan diverse evenementen in het teken
van dit gedenkwaardige moment, restaurants bieden speciale menu’s aan en overal in
Hoorn bruist het van de initiatieven. Er is zelfs heerlijk zomers Kaap Hoorn 400 bier op
de tap, een spelt-biertje met een heel eigen smaak. Deze is verkrijgbaar in verschillende
restaurants, bijvoorbeeld in de multimediale standskantine ‘Loft der Zotheid’. En
vergeet de Kaap-Hoorntjes van IJssalon Vivaldi niet te proeven.
NachtKapers
Op zaterdag 13 juni vanaf 19.30u openen ruim 20 locaties gratis hun deuren tijdens de
museumnacht NachtKapers. Elke locatie heeft een verrassende programmering en er is
van alles te doen en te beleven. Kom virtueel de Kaap Ronden, geniet in het Julianapark
van de heerlijkste smoothies en Street Food, kom kijken naar de korte fashion-show van
Sepehr Maghsoudi en dans daarna mee in de Oosterkerk. Het programma biedt ook
genoeg voor kinderen om te beleven, waaronder de Museum Stoomtram waar je zelf op
een tram mag rijden of luistert naar verhalen over andere tijden. En blijf vooral hangen
voor de Sail-off. Om middernacht eindigen we NachtKapers met een spannend spektakel
in de haven. Vanaf Oostereiland of het Julianapark beleven we op een moderne manier
nogmaals de uittocht van de expeditie, geregisseerd door Wouter Hakhoff. Bekijk het
programma op www.nachtkapers.nl
Verwennen
Jezelf eens echt goed verwennen? Blijf dan wat langer in Hoorn en geniet van alles wat
deze intieme stad te bieden heeft. Er zijn genoeg overnachtingsmogelijk in en rondom
Hoorn. Kies uit de leukste B&B’s of boek een speciaal arrangement bij van der Valk
Hoorn.
-----------------------------Noot voor de redactie
De beste tips voor een heerlijke zomer in Hoorn:
- Chef-kok Lucas Rive van restaurant Lucas Rive (Michelin-ster) laat je de zilte
smaken van Hoorn proeven tijdens NachtKapers. Kom ook proeven!
- Mode-icoon Sepehr Maghsoudi geeft een kleine show in de Oosterkerk tijdens
NachtKapers. Zaterdag 13 juni om 20.00u
- Wereldprimeur: Virtueel de Kaap Ronden met de Oculus Rift in het Westfries Museum
- Bijzondere, hippe plekken in Hoorn: Bezoek de multimediale stadskantine Loft der
Zotheid of het Hotel zonder kamers, de Zwarte Olifant. Je kunt er ook heerlijk en

betaalbaar eten.
Fantastisch winkelaanbod en heerlijk eten
Steeds meer toeristen ontdekken Hoorn: de stad is van 30 steden de grootste
toeristische stijger als het gaat om bezoekers uit eigen land. Daarnaast ontvangt Hoorn
jaarlijks 60.000 riviercruisegasten uit alle delen van de wereld. Wat zij vooral
waarderen aan Hoorn is de gezellige sfeer, het winkelaanbod (vooral op modegebied) en
de musea. Daarnaast barst Hoorn van de heerlijkste restaurantjes, zowel in de
binnenstad als aan de haven. Denk eens aan: Lucas Rive, de Hoofdtoren of Hendrickje
Stoffels.
Virtual Reality: Kaap varen (vanaf 13 juni 2015)
We gaan terug naar het jaar 1616...In het Westfries Museum kun je nu virtueel Kaap
Hoorn ronden aan boord het schip de Eendracht. Dankzij het gebruik van de Oculus Rift,
een virtual reality bril met twee beeldschermen vlak voor je ogen, is het net alsof je echt
op het schip bent. het Westfries Museum is één van de eerste musea ter wereld die het
verleden op deze ultramoderne manier tot leven brengt. Meer info:
www.kaaphoorn400.nl
Uniek voor Nederland:
De Halve Maen, een 17e-eeuws zeilend VOC-museumschip (vanaf 30 mei 2015)
De Halve Maen is de nieuwste aanwinst voor de prachtige historische haven van VOCstad Hoorn. Op 23 mei is de Halve Maen feestelijk onthaald, waarmee het de landelijke
en internationale pers bereikte. Voor meer info over een bezoek aan dit bijzondere
museumschip: www.halvemaen.nl
Meer weten?
Neem dan even contact op met ZORRO via Stella van Lieshout op 0299-621623 of
stella@productieburo-zorro.nl Ook voor meer fotomateriaal e.a.

