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                                           2 daagse stedenreis Rotterdam  

                         van dinsdag 4 t/m woensdag 5 april 2023  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Rotterdam staat bekend om zijn moderne architectuur met blikvangers als de 

kubuswoningen, de Markthal, de Erasmusbrug en de vele wolkenkrabbers. Daarnaast is er 

een bruisend nachtleven, met talloze bars, cafés en nachtclubs. En de stad is natuurlijk 

beroemd om zijn haven, de grootste van Europa en de op 2 na de grootste haven van de 

wereld. Rotterdam heeft immens populaire bezienswaardigheden, zoals de Euromast, de 

vele musea en vooral tripjes door de haven zoals de Spido zijn bij de toeristen heel erg 

populair. 

Reisprogramma: (wijzigingen voorbehouden)                

 

2 dagen Rotterdam 

 

Dag 1: dinsdag 4 april: 

's Morgens vertrek, vanuit diverse opstapplaatsen rijden wij, via een koffiestop, naar 

Rotterdam waar wij een haven rondvaart maken. Aansluitend naar de Markthal voor een 

vrije lunchpauze. Hierna weer in de touringcar voor een rondrit door Rotterdam o.l.v. 

stadsgids langs tal van bijzondere architectonische gebouwen. 

De rit eindigt bij de ss Rotterdam hier checken wij in en krijgen een rondleiding over het 

schip. 's Avonds is het diner aan boord. 
 

Dag 2: woensdag 5 april: 

Na het ontbijtbuffet een bezoek en rondleiding aan de Van Nelle Fabriek, een uniek 

werelderfgoed gebouw. Hierna krijgen wij in het nieuwe Centraal Station van Rotterdam een 

rondleiding. Aansluitend lunchpauze en vrije tijd in Witte de Withstraat. Daarna vertrek uit 

Rotterdam en besluiten de reis op de terugreis met een diner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ss Rotterdam 



 

 

Prijs is inclusief: 
 

overnachting op de ss Rotterdam 

superior room 

ontbijtbuffet aan boord 

diner aan boord 

koffie en gebak op de heenreis 

stadsrondrit met gids 

rondleiding ss Rotterdam 

havenrondvaart Spido 

bezoek Markthal 

rondleiding Werelderfgoed Van Nelle fabriek 

rondleiding CS Rotterdam 

diner op de terugreis                                                 

Fooien 

 

Exclusief lunch 

 

https://ssrotterdam.nl/ 
 
Reissom € 368,- toeslag 1pk € 55,- bij 

min. 25 personen. 

 

 

Let op! Opgave voor 15 januari 2023! 

CS Rotterdam 

Markthal 

https://ssrotterdam.nl/

