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Rotterdam is een jonge, dynamische 
wereldstad die zichzelf in hoog tempo blijft 
vernieuwen. Fonkelende wolkenkrabbers, een 
indrukwekkende haven, hippe restaurants en 
food markets, gerenommeerde musea, 
bijzondere attracties en geweldige festivals 
zijn het directe resultaat van de can-do 
mentaliteit van de Rotterdammers. Rotterdam 
geldt als de meest moderne stad van 
Nederland. Atypisch in eigen land, 
internationaal befaamd om haar 
vernieuwingsdrift en ongepolijste charme. 



Recent geopend
CityHub
Het innovatieve hotelconcept CityHub op de populaire Witte de 
Withstraat biedt geen kamers, maar slaapunits aan. Elke Hub is uit-
gerust met een king size bed,  te personaliseren licht en Bluetooth 
muziek boxen. CityHub richt zich op travel-savvy millennials, de 
lobby en bar is digital first, gasten kunnen met hun persoonlijke 
polsbandje afrekenen. Daarnaast krijgen de reizigers exclusief toe-
gang tot de CityHub app met stads informatie en de mogelijkheid 
om met andere gasten te connecten. 

The James
Het nieuwe The James is een 3* design hotel in het centrum van 
Rotterdam. Het hotel heeft 144 kamers met een stijlvolle inrichting 
en de front desk medewerkers geven je de beste tips om de stad te 
ontdekken. De selfservice food market in de gezamenlijke lounge is 
24/7 geopend. 

Room Mate Bruno
In Pakhuismeesteren, een voormalig theepakhuis op de Wilhelmi-
napier, is het luxe boetiekhotel Room Mate Bruno geopend. Het 
hotel heeft een restaurant waar alleen ontbijt wordt geserveerd, een 
ruime loungebar maar ook verschillende vergaderzalen en 450 m² 
aan multifunctionele evenementenruimtes.

 

 
Verwacht
The Slaak Rotterdam – opening januari 2019
In het monumentale Slaakhuys, een voormalig dagbladdrukkerij, 
opent in het najaar van 2018 The Slaak Rotterdam. Een luxe bouti-
que hotel onder het label Tribute Portfolio van Marriott International. 
The Slaak Rotterdam biedt 74 hotelkamers, een restaurant en een 
cocktail bar. 

Hotel Chicago – start bouw eind 2019
Op de Wilhelminapier komt het nieuwe hotel Chicago, onderdeel van 
WestCord Hotels. Hotel Chicago zal bestaan uit twee gebouwen van 
vijf en acht verdiepingen die met elkaar zijn verbonden door middel 
van een ‘zwevend’ zwembad. Het hotel krijgt 182 kamers waaron-
der 18 longstay appartementen. Daarnaast komt er een dakterras, 
wellness en een bakkerij. 
 
Ahoy hotel - opening 2020
In 2020 opent het nieuwe Rotterdam Ahoy Convention Centre en 
de concertzaal RTM stage haar deuren. Met deze nieuwbouw komt 
er ook een hotel bij de venue. Met 250 kamers biedt het hotel slaap-
plek voor congres deelnemers, VIP’s, speakers en bezoekers. 

Sofitel Rijnhaven Rotterdam – verwachte opening eind 2020
Naast het nieuwe appartementencomplex Bay House in de Rotter-
damse Rijnhaven wordt een luxury lifestyle hotel  van Accor gereali-
seerd. Het high-end hotel is onderdeel van Sofitel, een wereldwijde 
keten bestaande uit vier- en vijfsterren hotels. Sofitel Rotterdam zal 
beschikken over 200 hotelkamers en diverse horecagelegenheden. 
Van een rooftop en finger food bar tot een signature restaurant en 
een coffee & bakery corner.  

The Sax MVRDV - opening eind 2022
De nieuwste toren op de Wilhelminapier wordt De Sax, ontworpen 
door het Rotterdamse architectenbureau MVRDV, bekend van onder 
andere De Markthal. De Sax bestaat uit twee woontorens, van 70 en 
150 meter hoog, die wordt verbonden door een verticale luchtbrug. 
Hierin opent een hotel met 150 kamers en een restaurant. Bovenop 
de luchtbrug, op 80 meter hoogte, komt een terras. 

De Rotterdamse hotelmarkt heeft veel te bieden. Van luxe hotelsuites en long-stay 
appartementen tot knusse hostel dorms. In totaal telt het stadscentrum 5.780 kamers en de 
regio 8.360 slaapplekken. Rotterdam heeft vier 5*-hotels, waarvan het nieuwe Tribute 
Portfolio The Slaak in november 2018 opent. Onder de 22 vier sterren accommodaties vallen 
onder andere nhow Rotterdam, citizenM en Inntel Hotels Rotterdam Centre. Maar ook de 
unieke boetiek hotels zoals Stroom, Quartier du Port en Suitehotel Pincoffs. Het aanbod van 
3 sterren telt 18 hotels, bijvoorbeeld The James en The Student Hotel. Voor de budget 
reiziger heeft Rotterdam 11 accommodaties, waaronder de hostels ROOM, Ani & Haakien en 
King Kong. 

Unieke slaapplekken

Overnachten op het water of juist in de hoogte, Rotterdam heeft 

bijzondere slaapplaatsen. De Wikkelboat is een bed & breakfast in 

een drijvende tiny house gemaakt van karton in de Wijnhaven. 

Wakker worden op 100 meter hoogte is mogelijk in een van de 

suites bovenop de uitkijktoren de Euromast. Ook bijzondere 

locaties zoals de Kubuswoningen, het ss Rotterdam en Hotel New 

York bieden een unieke slaap ervaring. 


