Rotterdam Partners
Official destination marketing organization & investment promotion agency of
Rotterdam

Welkom in Rotterdam
Wij zijn trots op Rotterdam en willen de stad graag vooruit brengen. Wij heten u van harte
welkom in onze stad en openen de deuren van Rotterdam graag voor u. Wij helpen u bij het
organiseren van een congres of zakelijk evenement in Rotterdam.
In deze PDF vindt u een selectie van de venues en services die wij aanbieden. Als u op deze
venues en services klikt, vindt u hierover meer informatie. Heeft u vragen over onze
dienstverlening? Stel ze gerust of bekijk het overzicht van onze diensten.
Voor een overzicht van onze venues verwijzen we u graag naar de Venue- en Service Finder.
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Hotels & hostels

ss Rotterdam
Overzicht
**** hotel
254 kamers
507 bedden

Adres & contact
3e Katendrechtsehoofd 25
3072 AM Rotterdam
ssrotterdam.nl
info@ssrotterdam.nl
010 297 3090

Over ss Rotterdam
Het Stoomschip Rotterdam is een viersterrenhotel en de grootste oceaanstomer ooit in Nederland
gebouwd. Als voormalig vlaggenschip van de Holland-Amerika Lijn en cruiseschip heeft het ss
Rotterdam sinds 1959 vele wereldzeeën bevaren. Nu ligt het schip permanent aangemeerd in de
Maashaven in Rotterdam, bij Katendrecht. Aan boord is de historie van het schip goed voelbaar.
Aan boord van het voormalig cruiseschip bevindt het hotel, met 254 hotelkamers in drie bijzondere
thema’s: ‘Original’, ‘Manhattan’ en ‘Bahamas’. Deze illustreren de reizen die het ss Rotterdam tussen de
jaren 1959-2000 maakte. De kamers zijn te herkennen aan de ontwerpstijl uit de vijftiger jaren, voorzien
van originele elementen. Ze beschikken over gratis Wifi. Ook in de publieke ruimtes van het hotel is er
gratis Wifi.
Gasten kunnen daarnaast vertoeven in restaurants Club Room en Lido en de bars Oceans Bar en
Captain Lounge. Verder zijn er 12 verschillende authentieke zalen en 29 meeting rooms voor
vergaderingen. Het ss Rotterdam is goed te bereiken met de auto of het openbaar vervoer. Vanaf metro
Rijnhaven doet buslijn 77 er zo’n 10 minuten over. Op de kade bevindt zich een ruime parkeerplaats
(betaald). Bij het ss Rotterdam kan je ook een (elektrische) fiets huren.

Algemene informatie

Wifi

Roelstoelvriendelijk

Eigen parkeerplaats

gratis

Ja

Ja
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Capaciteit parkeren
(eigen parkeerplaats)

583

Busparkeergelegenheid

Ja
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Extra informatie

Classificatie

Green Key

Totaal aantal bedden

Totaal aantal kamers

**** hotel

Nee

507

254

Aantal
eenpersoonskamers

Aantal
tweepersoonskamers

Aantal kamers met
twee bedden

Prijs inclusief of
exclusief ontijt

Capaciteit restaurant

Airconditioning

23

223

Exclusief

250

Ja

Fitnessruimte

Sauna

Wasservice

Nee

Nee

Ja

8

To view the full online record, please visit https://rotterdampartners.nl/venues/ss-rotterdam-nl-1/
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Over Rotterdam Partners
Wij zijn Rotterdam Partners. Wat ons drijft is Rotterdam. Wij zijn trots op Rotterdam. Trots op de
energie van de stad, op haar innovatieve en ondernemende karakter, haar haven, haar
ongepolijste charme en internationale allure. Rotterdam is altijd in beweging en daarom geloven
wij dat er nog zo veel mogelijk is. Lees hier meer over onze organisatie.

Blijf op de hoogte
Als official destination marketing organization & investment promotion agency of Rotterdam
bieden we u onafhankelijk, professioneel en kosteloos advies. We houden u graag op de hoogte
van de nieuwste ontwikkelingen in Rotterdam. Schrijf u in voor onze nieuwsbrief of volg ons via
social media.

Neem contact met ons op
Postbus 23514
3001 KM Rotterdam
T +31 (0) 10 790 01 40
contact@rotterdampartners.nl
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Rotterdam Partners Travel Trade &
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