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Te Land, ter zee en in de lucht in Rotterdam
Een titel die in het kort vertelt wat we vandaag gaan doen. U gaat op
verschillende manieren kennismaken met Rotterdam. Nadat wij u hebben
opgehaald, rijden we naar het koffieadres in of voor Rotterdam voor een
kopje koffie met gebak. Daarna vervolgen we de route in of naar Rotterdam.
Hier brengen we eerst een bezoek aan de Euromast, het symbool van
Rotterdam. Met supersnelle liften wordt u naar de platforms gebracht en
heeft u een prachtig uitzicht over Rotterdam en haar omgeving. Vanaf hier
kunt u nog hoger, want wanneer u in de Space Adventure stapt gaat u met
een raketvaart naar het hoogste punt, 185 meter hoog. Na dit bezoek
gebruiken we de lunch in Rotterdam, in de buurt van de Maas en de
Erasmusbrug. Hier krijgt u een goed verzorgde koffietafel met kroket
aangeboden. Vervolgens loopt u naar de aanlegsteiger van Rederij Spido
voor een havenrondvaart. In slechts 75 minuten verkent u Rotterdam met
alles wat op en om het water leeft. Het is een enorme belevenis de werven,
dokken en kades van zo nabij te zien en deelnemer te zijn aan het drukke
verkeer van zee- en binnenschepen op een rivier, die Rotterdam tot glorie
bracht. Teruggekeerd aan wal heeft u nog vrijaf in het centrum.
LET OP! Deze reis is alleen te boeken voor gezelschappen vanaf 20
personen. Bent u een individuele reiziger? Kijk dan onder de rubriek
individuele
dagtochten.
PROGRAMMA

•

vertrek

om

08.30

uur,

terugkomst

per

luxe

om

18.00

uur

INCLUSIEF

• koffie met gebak
• entree Euromast
• koffietafel met kroket
• havenrondvaart
•
vervoer

Touringcar

EXCLUSIEF

• fooien
•

persoonlijke

GROEPSPRIJZEN
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uitgaven

30 - 34 personen - 72,75
35 - 39 personen - 69,75
40 - 44 personen - 66,75
> 45 personen - 63,75
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