
Met onze gezellige, enthousiaste stadsgids,  
die een enorme kennis heeft van alles wat er  
in zijn Rotterdam gebeurt, ga je op pad om  
op een unieke manier “Rotterdam te beleven”. 

In deze stadstoer benadrukken we het 
zien, het proeven en het ruiken van 
Rotterdam. Door de perfecte combinatie 
van een stadsgids én een gebarentolk is 
deze toer geschikt voor zowel de doven 
en/of slechthorenden als hun familie, 
vrienden en collega’s.

De stadsgids wisselt persoonlijke 
verhalen af met leuke facts & figures  
over de hotspots van Rotterdam.  
Dit is écht de leukste manier om 
verrassend Rotterdam te ontdekken,  
te ervaren en te beleven!

Maak kennis met Rotterdam Centraal  
en staar naar het grootste led scherm 
van Europa. 

CNN Style: “Rotterdam CS #3 of the 
world’s most amazing train stations”

De Markthal is natuurlijk niet te 
missen! We kunnen proeven van de 
vele producten en ruiken de heerlijke 
geuren uit verre oorden. Wij nemen 
je mee voor een rondgang langs de 
vele heerlijkheden en laten je alle 
bijzonderheden van dit fascinerende 
gebouw zien.

New York Times: “The Markthal is a state 
of the art market hall you can call home”

Bij de Erasmusbrug ervaar je de groots
heid van Rotterdam door de skyline, de 
drukke Maas en de brugpylonen die 
hoog boven je uit de hemel in schieten.

Naast het hóógste gebouw van 
Nederland, ontbreekt ook het gróótste 
gebouw niet tijdens deze stadstoer. 
Hoe groot de gebouwen zijn en wat 
er allemaal in te doen is, vertelt de 
stadsgids graag zelf aan jullie.

We komen langs veel meer leuke 
plekken; de Reus van Rotterdam, het 
Stadhuis, De Oude Haven, mooie 
winkelstraten en de brandgrens zijn 
slechts enkele bijzondere plekken die 
aangedaan kunnen worden. 
We vergeten het verleden van de stad 
niet, maar leggen de nadruk op de 
positieve veranderingen die Rotterdam 
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heeft ondergaan om te zijn wat het 
nu is; een gastvrije moderne stad mét 
een hart. Klaar om iedereen hartelijk te 
begroeten.

“Beleef Rotterdam!” voor doven 
en/of slechthorenden is inclusief:

Quiz time!
Aan de hand van beeldmateriaal 
worden 10 leuke vragen gesteld over 
Rotterdam. De winnaar krijgt een typisch 
Rotterdamse hoofdprijs!

Proost!
Onderweg bieden wij een glaasje 
Rotterdamsche Port aan om te proosten 

op “ons aller” Rotterdam! (tevens   
nonalcoholisch beschikbaar)

I scream!
Bij Marc’s favoriete ijszaak mag elke 
deelnemer zélf zijn/haar favoriete ijsbol 
scheppen. Lekker en leuk!

Ooggetuige van het 
bombardement op Rotterdam
Ansje Boer (81 jaar) doet haar verhaal 
over de dag dat de bommen vielen  

(14 mei 1940) en geeft aan een ieder een 
wijze levensles mee. Actueler dan ooit.

Stadsgedicht 
Op een verrassende plek wordt een ode 
aan Rotterdam voorgedragen door een 
talentvolle Rotterdamse stadsdichter.  
Té leuk!

Erasmusexperience
In de bibliotheek van Rotterdam kijken 
we naar de wereld zoals Erasmus dat ook 
deed. En ook al leefde Erasmus 500 jaar 
geleden, z’n ideeën zijn voor ons nog 
steeds waardevol. 

Proef!
In De Markthal proeven wij van heerlijke 
tapas, incl. 1 consumptie naar keuze.

Gedurende de 3,5 uur durende stadstoer 
geven de stadsgids en de gebarentolk 
uitleg over de bijzondere en persoonlijke 
facts & figures van Rotterdam. Uiteraard 
wordt er ook een (digitale) groepsfoto 
gemaakt!

Deze stadstoer is ontwikkeld 
in samenwerking met doven, 
slechthorenden en hun familie, 
vrienden en collega’s om 
met elkaar een fantastische 
stadstoer te kunnen beleven!

“Beleef Rotterdam!” de doven en 
slechthorende editie,
kan op elke dag en op elk gewenst tijdstip plaatsvinden. 
De prijs is afhankelijk van het aantal personen. Wij 
maken graag een voorstel op maat!

Optioneel:
• City bike
• Walking lunch/diner in De Markthal
• Vervoer per watertaxi, segway, Tender schip of touringcar
• Bezoek aan stadsbrouwerij of koffiebranderij
• Uurtje bowlen
• Teambuilding activiteit

Deze stadstoer is op elke dag en tijdstip te boeken vanaf 15 personen. Minder personen? Dan maken wij graag een voorstel op maat.
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