
Ontdek samen met ons Rotterdam. Het verhaal van de stad, het bombarde-
ment en de wederopbouw en de vernieuwingsdrift waarmee de inwoners tot 
op de dag van vandaag vorm geven aan hun stad, maken van het supermo-
derne Rotterdam een waanzinnig interessante plek. Een plek waar alles lijkt 
te kunnen en waar nog heel veel te ontdekken valt. Rotterdam is als haven-
stad onlosmakelijk verbonden met de Maas. Er zijn allerlei manieren om de 
rivier en de haven te ontdekken en te beleven. Rotterdam is ook de ‘City of 
Architecture’ van Nederland: architectuurliefhebbers komen van heinde en 
verre om Rotterdam te bewonderen. Dit alles en nog veel meer, maakt een 
bezoek aan Rotterdam zo razend interessant.

hotel•info 
 
Als voormalig vlaggenschip van de Holland-Amerika Lijn en cruiseschip heeft het hotelschip ss Rotterdam vele we-
reldzeeën bevaren. Beleef de authentieke sfeer terwijl u eet, drinkt of overnacht aan boord. Het hotelschip ss Rotterdam 
ligt permanent aangemeerd in Rotterdam. Alle hotelkamers zijn smaakvol ingericht en beschikken over een eigen bad-
kamer met douche en toilet, TV, kluis, koffie- en theevoorzieningen. ’s Morgens geniet u van een lekker ontbijtbuffet. Het 
‘laatste avondmaal’ gebruiken we aan boord in de stijlvolle Club Room. 
Logies: 11A: standaard éénpersoonskamer; 22A: standaard tweepersoonskamer (max. 2 volw.). 

NEDERLAND

DAG 1 | Vertrek ’s morgens vanuit Hasselt en 
Mol via Breda en Dordrecht naar Rotter- 
dam.We komen binnen via de Erasmusbrug 
tot aan de nieuwe Maas. Hier ligt reeds de 
Spido voor ons klaar voor een eerste kennis-
making met deze machtige stad: een boei-
ende rondvaart door de Rotterdamse havens. 
Vervolgens rijden we richting het moderne 
Centraal Station vanwaar we een korte wan-
deling maken tot aan de winkelstraat: de Lijn-
baan. Facultatief middagmaal. Aansluitend 
zetten we de stadsverkenning verder door-
heen de Koopgoot, langs de gotische St.Lau-
renskerk nabij het beeld van Erasmus, de 
grote humanist. Verder naar de beroemde ku-
buswoningen van de architect Blom en de 
Markthal. In de late namiddag checken we in 
in het legendarische voormalige vlaggenschip 
van de Holland-Amerika Lijn, het ss Rotter-
dam. Ondanks dat het schip niet gaat varen, 
stapt u in een compleet andere wereld. Ons 
eerste avondmaal wordt geserveerd in een na-
bijgelegen restaurant. Vrije avond en over-
nachting aan boord. 
DAG 2 | Na het ontbijt vertrekken we naar 
Delfshaven vanwaar de ‘Pilgrim fathers’ des-
tijds vertrokken om hun kolonie te stichten in 
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EEN WAANZINNIG INTE-
RESSANTE BESTEMMING!

AFREISDATA PRIJS PER PERSOON 
IN TYPE 22A VOL PENSION 

 
28/06/2020 € 390 
11/10/2020 € 390 
25/10/2020 € 390 
01/11/2020 € 390 

 TOESLAG: 
11A: + € 137.  
INBEGREPEN:  
vervoer heen en terug met luxe autocar;  
hoteldiensten basis vol-pension vanaf avondmaal 1e dag 
t/m middagmaal 3e dag; uitstappen ter plaatse; inkomgel-
den: rondvaart Spido, bezoek kaasboerderij, Euromast; 
audioguide systeem; begeleiding.  
NIET INBEGREPEN:  
tafeldrank; persoonlijke uitgaven; reisverzekering.  
REISFORMALITEITEN:  
geldige identiteitskaart volstaat.  
Kinderen Kids-ID.      
VERZEKERINGSTARIEF:  
globale reisverzekering: € 4,95/dag/pers. 
enkel annuleringsverzekering: € 4,35/dag/pers. 

extra info > carolus.be

3-DAAGSE BEGELEIDE STEDENREIS 
PER LUXE AUTOCAR

 
Programma onder voorbehoud van wijziging.

BEGELEIDE STEDENREIS  3 DAGEN — AFSTAND MOL-HASSELT-ROTTERDAM: CA. 170 KM

ROTTERDAM

de verre Verenigde Staten van Amerika. We 
rijden verder naar het kleine typische boeren-
dorpje Oudekerk aan de IJssel. Na een warm 
onthaal in de kaasboerderij Hoogerwaard 
maken we op informatieve wijze kennis met 
deze 17e-eeuwse boerderij en met het kaas-
maakproces van de Goudse kaas. We sluiten 
dit bezoek af met het proeven van diverse 
soorten kaas en schuiven nog aan voor een 
heerlijke boerenkoffietafel. We rijden verder 
naar de kaasstad Gouda voor een korte stads-
wandeling. Terug naar ons hotelschip in Rot-
terdam voor een lekker diner aan boord. Vrije 
avond en overnachting op het schip. 
DAG 3 | Na een rustig ontbijt aan boord ver-
laten we ons hotelschip en rijden tot aan de 
Veerhaven. Langs de oevers van de Nieuwe 
Maas en door Het Park bereiken we de Euro-
mast. Deze is 185 m hoog en daarmee de 
hoogste toren van Nederland. Op de 2e ver-
dieping van het kraaiennest bevindt zich het 
platform, waar we bij helder weer van een 
prachtig uitzicht genieten tot in Den Haag, 
Moerdijk of Antwerpen. Bij minder mooi weer 
is Rotterdam in al zijn glorie natuurlijk ook al 
prachtig.  We verlaten Rotterdam en bereiken 
via Willemstad en Zierikzee het Zeeuwse Wol-

phaartsdijk. In de buurt van het Veerse Meer 
nuttigen we een heerlijk middagmaal. We 
maken nog een korte stop bij de Vlaamse 
loodsen in Vlissingen om uit te waaien aan zee 
voor we terugkeren naar onze afstapplaatsen.  


