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Fiets door Rotterdam en slaap een nachtje op een prachtig Cruise
schip in Rotterdam

Ontdek Rotterdam op de fiets en droom weg op een cruiseschip
Check-in met uw geliefde aan boord van dit unieke hotelschip en stap daarna direct op de fiets die voor u klaar staat op de kade. Maak een
prachtige fietstour en ontdek Rotterdam op een bijzondere manier met de ongekend mooie routes langs de oevers van de Maas. Zet uw fiets
langs de kant en geniet van al het moois dat Rotterdam te bieden heeft. Na de fietstour droomt u weg in 1 van de hutten aan boord. Stap hier
bijvoorbeeld in de geschiedenis met een van de rondleidingen of proef de grill gerechten in het Lido Grill (geopend vanaf 1 juni 2021). De
volgende ochtend staat er een uitgebreid a la carte ontbijt klaar voor een goed begin van de dag! Vergeet tijdens de fietsroute vooral deze
highlights van de stad niet: ‘Eiland van Brienenoord’, ‘Mallegatpark’ en het ‘Arboretum’.

Uniek hotel op het water in Rotterdam
Als voormalig vlaggenschip van de Holland-Amerika Lijn en cruiseschip heeft het ss Rotterdam vele wereldzeeën bevaren. Ontdek de vele
verhalen van "La Grande Dame" en beleef de authentieke sfeer terwijl u komt eten en drinken, overnachten en genieten. Het ss Rotterdam ligt
permanent aangemeerd in Rotterdam en is makkelijk bereikbaar.

Stap aan boord en in het avontuur!
Ontdek de rijke historie, alle weetjes en bijzondere verhalen uit ruim 40 jaar roemruchte stoomvaartgeschiedenis met één van de
rondleidingen. Of ervaar wat Rotterdam nog meer te bieden heeft met de aantrekkelijke combinatietickets. Niet vies van een beetje extra
spanning? Laat je dan opsluiten in onze Escape Room!
Heeft u zin om te shoppen? Bezoek dan de Lynbaan Shop.
Rondleiding aan boord?
U heeft keuze uit een rondleiding met een gids of een audiofoon. Of u kunt kiezen voor een combinatie. Er zijn verschillende mogelijkheden.
De rondleidingen vinden dagelijks plaats. De laatste vertrektijd van een 1 uur durende rondleiding is 16:00 uur en de laatste vertrektijd van een
2 uur durende rondleiding is 15:00 uur. Stap ook aan boord van dit fantastische schip en geniet van een ware belevenis!

Bijzondere hutten
Benieuwd hoe de gasten in 1959 de eerste overtocht naar New York beleefden? Wegdromen in Manhattan-stijl? Of ga je liever voor het
cruisegevoel? Stap aan boord van het voormalig vlaggenschip van de Holland-Amerika Lijn en ervaar het zelf.
Waar vroeger de hutten van het stoomschip waren, vind je nu de 254 kamers van ons 4-sterrenhotel. Kies één van de 6 kamertypes en
overnacht in een fifties decor naar keuze: Original, Manhattan of Bahamas. Elke kamer is uniek in vorm, inrichting en kleur en is gelegen op
het B Deck, A Deck, Main Deck, Lower Promenade Deck, Boat Deck en Sun Deck.
Standaard 2-persoonskamer
Ontwaak na een nacht vol maritieme dromen in deze moderne tweepersoonskamer in jaren ’50 stijl aan de rustige binnenzijde (zonder
patrijspoort) van het schip. Alles in deze kamer ademt historie en comfort, het twin bed, badkamer met douche, gratis wifi, klimaatbehandeling,
flatscreen TV, koelkastje inclusief 2 gratis flesjes water, espressomachine, (laptop)kluis en föhn. Beschikbaar in de thema’s Original,
Manhattan en Bahama’s. Extra: 2 gratis flesjes water.
Executive Kamer
Slaap in stijl in deze voormalige officierskamers. De moderne en ruime suites zijn van alle gemakken voorzien en bieden het beste uitzicht
door de authentieke patrijspoorten (die open kunnen) over de boeg en de haven van Rotterdam. De Executive Room is voorzien van een
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kingsize bed, badkamer met douche, minibar, gratis wifi, klimaatbehandeling, flatscreen TV, espressomachine, (laptop)kluis en een föhn. Bij
een Executive Room horen de volgende privileges: na check-in wordt u persoonlijk begeleid naar de kamer door één van onze collega’s,
maakt u gratis gebruik van de minibar én krijgt u gratis tickets voor de rondleiding Rotterdam Compleet. Beschikbaar in het thema Original.
Standaard 1-persoonskamer
Slaap als een schipper in deze complete eenpersoonskamer in jaren ’50 stijl. De Standard Single Rooms zijn gelegen aan de binnenzijde van
het schip en beschikken over een eenpersoonsbed, badkamer met douche, gratis wifi, klimaatbehandeling, flatscreen TV, koelkastje inclusief
2 gratis flesjes water, espresso-apparaat, (laptop)kluis en een föhn. Beschikbaar in de thema’s Original en Manhattan.
Deluxe kamer
Ontdek de grandeur uit de gouden tijden van cruises en wereldreizen. Een Deluxe Room is een moderne en ruime suite in jaren ’50 stijl met
authentieke patrijspoorten (ramen) geschikt voor 2 personen met een kingsize bed. De kamer is voorzien van een badkamer met douche,
zithoek, dressoir met grote spiegel, gratis wifi, klimaatbehandeling, flatscreen TV, koelkastje inclusief 2 gratis flesjes water, espressomachine,
(laptop)kluis en een föhn. Bij een Deluxe Room op het ss Rotterdam horen de volgende privileges: na check-in word je persoonlijk begeleid
naar de kamer door één van onze collega’s én krijg je gratis tickets voor de rondleiding Rotterdam Compleet. Beschikbaar in de thema’s
Original en Bahama’s.
Familiekamer
Genieten met het hele gezin! De Family Rooms zijn gelegen aan de binnenzijde van het schip en geschikt voor maximaal 2 volwassenen en 2
kinderen (tot 12 jaar). De Family Room is voorzien van een twin bed, stapelbed, badkamer met douche, gratis wifi, klimaatbehandeling,
flatscreen TV, koelkastje inclusief 2 gratis flesjes water, espressomachine, (laptop)kluis en een föhn. Beschikbaar in de thema’s Original en
Bahama’s.
Superior kamer
Waan je in de fifties in deze moderne ‘hut’ met originele patrijspoorten (ramen), twin bed, badkamer met douche, gratis wifi,
klimaatbehandeling, flatscreen TV, koelkastje inclusief 2 gratis flesjes water, espressomachine, (laptop)kluis en een föhn. De Superior Rooms
zijn geschikt voor 2-3 personen (twin bed + optioneel extra bed). Enkele kamers zijn rolstoeltoegankelijk. Beschikbaar in de thema’s Original,
Manhattan en Bahama’s.

Dit Fietsarrangement en nachtje op een cruiseschip in Rotterdam is inclusief:
1 Overnachting aan boord
1x uitgebreid Internationaal cruise ontbijt
1 dag fietshuur
Fietsroutes langs de natuur in de stad
Late check-out tot 14:00 uur

Prijs: vanaf € 79,00 p.p. op basis van een standaard 2-persoonskamer.
Stadsbelasting exclusief: 6,5% berekend over de kamerprijs.
De zaterdag toeslag bedraagt € 20,- per kamer.
Dit fietsarrangement in Rotterdam met een nachtje op een cruiseschip is te boeken met aankomst tot en met 31 augustus 2021.
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