
Zaandam door de ogen van 
de impressionist Claude Monet 
zien? Ga met een gids van 
stichting Monet in Zaandam 
mee op Monetsafari door het 
Zaanse stadshart en ontdek 
wat de schilder inspireerde. 
Eventueel in combinatie met 
een tochtje per Zaanboot 
vanaf Amsterdam CS.

‘IN HET 
 SPOOR 
VAN MONET’

ZAANSTREEK.NL

MONETSAFARI
Elke vrijdag, zaterdag & zondag

juli - september 2016



DATA EN TIJDEN
Elke vrijdag, zaterdag en zondag
Van juli tot en met september 2016
Monetsafari van 11.45 tot circa 13.15 uur
Informatie over vertrek- en aankomsttijden 
op Zaanboot.nl.

TICKETS 
Online tickets via www.zaantheater.nl/voorstelling/monetsafari/ 
Monetsafari 3 15,50 
Monetsafari met Zaanboot 3 3 22,- Kindertickets (3 t/m 11 jaar) halve prijs.  
Kinderen t/m 2 jaar gratis. Prijzen zijn inclusief een kopje koffie of thee bij TOOST, 
excl. 3 2,50 ticketkosten Zaantheater.

MEER MONET
Vaar na de Monetsafari door naar de Zaanse Schans en breng een bezoek aan verf-
molen de Kat en het Zaans Museum, waar Monet’s Zaanse werk De Voorzaan en de Wes-
terhem in het echt kan worden bewonderd. ‘Meer Monet’ is als extra optie bij te boeken.

De safari door het oude centrum van Zaandam 
volgt het spoor van Monet en start bij het unieke 
Czaar Peterhuisje, waar een replica van Monet’s 
tekening van het huisje hangt. De rondleiding 
gaat daarna verder langs het wereldberoemde 
en in originele kleur geschilderde Blauwe Huis van Monet en het Monet Atelier, 
waar onder andere replica’s van de 25 Zaanse Monet-schilderijen hangen. 

De gids laat onderweg afbeeldingen zien en heeft allerlei leuke anekdotes.  
Via de oude sluis van Zaandam komt het eindpunt in zicht. Bij TOOST op de 
Dam wordt de Monetsafari afgesloten met een kop koffie en de mogelijkheid  
tot een Monet-hapje of lekkere lunch.

LEES MEER OP ZAANSTREEK.NL/BEZOEKEN

Claude Monet verbleef in 1871 vier maan-
den in Zaandam. In een paar maanden 
tijd maakte hij daar 25 doeken en negen 
tekeningen. Het was een belangrijke 
periode in zijn ontwikkeling als schilder. 
‘Zaandam is wel bijzonder opmerkelijk 
en er is genoeg te schilderen voor een 
heel leven,’ schreef Monet aan vriend en 
kunstenaar Camille Pissarro.


