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Dagtocht Rotterdam Top in uw Regio

Bijgaand de mogelijkheden, bijzonderheden en prijzen voor onze dagtocht.

Marit Poelstra

mailto:marit@thetravelclub.nl
http://www.thetravelclub.nl/marit


Vrijdag 21 juni 

vrijdag 21 juni 2019 08:00 uur: vertrek uit Renkum

Bestemming : Rotterdam 

Programma : Renkum - de Rotterdam - Spido - Markthal - Miniworld - Renkum.

Tour de Rotterdam, aanvang 10:00 uur onder begeleiding van een gids

Vervolgens lopen we naar de Wilhelminakade voor de Spido rondvaart om 11:45 uur

Om 13:00 uur worden we weer opgehaald voor een kort bezoek (circa 30 minuten) aan de Markthal.

Je kunt ervoor kiezen om hier wat langer rond te lopen en niet mee te gaan naar Miniworld. Dit horen we graag 

vooraf.

Om 14:15 uur gaan we vervolgens naar Miniworld. Hier kun je zelf rondlopen of je kunt er voor kiezen om een 

rondleiding onder begeleiding van een gids te maken. Dan krijg je ook een kijkje achter de schermen.

Vervolgens stappen we rond 16:00 uur weer in de bus terug naar Renkum waar we lekker kunnen aanschuiven bij de 

BBQ.



Vrijdag 21 juni 

Het programma met rondleiding bij Miniworld kost € 83,00 per persoon.

Dit is dan inclusief bus, rondleiding de Rotterdam, Spido boottocht, korte stop bij de Markthal en Miniworld, 

gebaseerd op 30 personen. Prijs is exclusief lunch.

Als we geen rondleiding doen bij Miniworld dan scheelt dit € 4,00 per persoon.
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De rondleiding in De Rotterdam.

Een architectuur-tour door De Rotterdam duurt ongeveer een uur en wordt begeleid door een deskundige en 

hartelijke tourguide. Hij of zij voert u langs diverse openbare- en niet openbare ruimtes. De tourguide vertelt 

onderweg over de stedenbouwkundige context, het ontwerp, de multifunctionaliteit, de constructie, ingenieuze 

technieken, etc. Tijdens de tour door De Rotterdam ziet u onder meer het atrium, de Centrale Hal, de lobby’s. Een 

van Europa’s snelste liften brengt u naar de 31e verdieping in de oostelijke toren met uitzicht op meer dan 100 meter 

hoogte!

Havenrondvaart
Ervaar één van de grootste havens ter wereld!

Middenin het drukke verkeer van binnenvaart- en zeeschepen beleeft u een bijzondere rondvaart door één van de 

grootste zeehavens ter wereld. U ziet de indrukwekkende skyline met imposante gebouwen aan u voorbij glijden, 

gevolgd door een uniek uitzicht op werven, dokken en de hypermoderne overslag van duizenden containers. Tot slot 

vaart u langs het stoomschip Rotterdam, het voormalig vlaggenschip van de Holland Amerika Lijn. 

Miniworld:

Sprinter arrangement: in dit arrangement is inbegrepen entree, een rondleiding achter de schermen van 45 minuten, 

en een welkomstdrankje. Rondleiding: De rondleiding neemt u mee achter de schermen, inclusief een kijkje bij het 

modelatelier en de commandocentrale, waar alles aangestuurd wordt. Duur: 45 minuten. De groepsgrootte is max. 

10 à 12 personen per rondleiding. Met twee rondleiders kunnen wij twee groepen tegelijk starten.
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De Rotterdam
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Havenrondvaart
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Miniworld:


