
Rotterdam









Accommodatie



Hotel Mainport 5*

Het meest luxe en moderne hotel van
Rotterdam is niet zomaar een hotel. Het is een
lifestyle. Het 5-sterren Mainport is uniek

gelegen aan de oevers van de Maas, met
adembenemend uitzicht over het water en de
skyline van Rotterdam.
Mainport inspireert met een atmosfeer van
wereldformaat en exceptioneel design. Stap in

een wereld die aanmoedigt eigen verhalen en
ontdekkingen te beleven. Iedere kamer en
suite brengt een nieuwe ervaring en is
voorzien van een sauna en/of whirlpool. De
invloeden vanuit de hele wereld maakt

Mainport een ware smeltkroes van
continenten en culturen.
Mainport is de ultieme uitvalsbasis voor
eenieder die de havenstad wenst te ontdekken
en tegelijkertijd van enorme luxe wil kunnen

genieten. Werkelijk alle highlights zijn
binnen handbereik. Bovendien is er niets zo
heerlijk als een dag afsluiten met een bezoek
aan Spa Heaven.



Citizen M hotel 4*

it gloednieuwe citizenM Rotterdam in de
Oude Haven van Rotterdam is een stijlvol,
modern hotel, midden in het stadscentrum,

met uitzicht over grote delen van de stad. Het
biedt gratis WiFi en gratis films op aanvraag.
De moderne, trendy kamers hebben
sfeerverlichting en een touchscreen-tablet
waarmee u de verlichting, de led-tv, het

muzieksysteem, de jaloezieën en de
temperatuur kunt regelen. Uw eigen badkamer
is uitgerust met een regendouche.





Programma



Dag 1

VM 09h45: Aankomst met eigen vervoer bij het hotel. 
10h00: Vertrek van de gidstocht door het 
prachtige Rotterdam, waarbij de stad volledig
verkend wordt. 

0

Lunch 3- gangen lunch in restaurant Mooii.

NM RIB boat adventure door de sluizen van 
Rotterdam.

Check in en tijd om zich op te frissen.

Diner 4-gangen diner in restaurant De Matroos en
Het Meisje.
Alternatief: Vaartocht met showdinner.



Algemene wandeling Rotterdam

Rotterdam: stad van de haven, unieke
architectuur en natuurlijk de Rotterdammers.
Maar waar begin je met kijken? Onze

Rotterdamse gidsen leiden je graag rond in hun
stad! Zij kennen de geschiedenis, de verhalen
over bijzondere stadsfiguren en onontdekte
parels. Niks zal je ontgaan! Deze gezellige
wandeling is een uitstekende manier om een

grotere groep kennis te laten maken met de
Maasstad. Na deze fantastische rondleiding
ben je gegarandeerd verliefd op Rotterdam!



Lunch in restaurant MOOII

MOOII is een modern, stijlvol restaurant
met een warme uitstraling. Gelegen in een
van de best bewaarde gebieden van

Rotterdam, de Oude Haven. In een
nostalgisch pand dat naar verluid vroeger
dienst deed als wijn pakhuis.



RIB Boat adventure!

Voor iedereen die Rotterdam vanaf het
water wil ontdekken. Deze tocht is de
leukste manier. Tijdens de tocht ervaar je

de snelheid op het water. Spectaculair over
de Maas. Met regelmaat vaart de schipper
de oude havens in waar je uitleg krijgt
over de historie, het heden en de toekomst
van Rotterdam



Diner in restaurant   
De Matroos en Het Meisje

De Matroos en het Meisje heeft een
schattige naam en is dan ook een schattige
table d’hôte waar je eet wat de pot schaft.

Je kunt kiezen tussen drie tot zes gangen,
maar wat je precies krijgt blijft geheim tot
het onder je neus staat. Aan het populaire
Deliplein op Katendrecht zit dit kleine
restaurant waar je alleen al voor de naam

naartoe wilt.



Uw gastheer en gastvrouw Michèl & Ann 
Sterren serveren met hun klasse, 
vriendelijkheid en doldwaze acties, 

muzikale gerechten om uw diner een extra 
dimensie te geven terwijl zij deze locatie 
onderzoeken op sterallures die mogelijk 
sterwaardig zijn. U maakt zelf een keuze
uit een muzikaal mee zangendiner, 

aangevuld met interactieve bijgerechten. 
Daarnaast vindt u dagspecialiteiten op de 
menukaart die speciaal voor u enkel op 
deze bijzondere avond worden geserveerd. 
Naar eigen smaak kan zo elke tafel hun 

favoriete muzikale gerecht kiezen. Deze 
gerechten zullen geheel in stijl van het 
menu, geserveerd worden uit onze
muzikale sterrenkeuken.
Dus help, doe, zing en dans mee op een 

muzikaal menu naar úw keuze, kies 
smaakvolle gerechten die u wilt horen en 
verdien een ster. 

Alternatief: Dinnershow aan
boord!



Dag 2:

VM Ontbijt in het hotel gevolgd door check-out.

Trabant Rally om de stad op een leuke manier te
ontdekken!

Lunch Sandwich lunch in restaurant De Machinist

NM Vertrek naar huis met eigen vervoer.



Trabant Rally 

Ontdek het fascinerende landschap van
Rotterdam via deze leuke Oldschool
Trabant Rally.

Na een korte uitleg over de Trabants gaan
jullie op weg voor een fantastische
ervaring!



Restaurant De Machinist

In hun prachtige zaal “Sociëteit genieten
we van een heerlijke broodjes lunch met
verschillende salades alvorens we terug

huiswaarts keren.



Prijsindicatie
Prijzen zijn steeds afhankelijk van verschillende factoren zoals grootte van de 
groep en de periode van de reis.

Als indicatie voor dit programma kan u uitgaan van +/- 650 euro per persoon.
Dit is inclusief: 
- Activiteiten en maaltijden (incl. beperkte afnamen dranken) opgenomen in 

het voorgaande programma.
- Op basis van verblijf in Hotel Mainport 5*
- DLIT Tourleader tijdens de gehele reis
- Management fee 
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