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.

Rotterdam Venues 2022

1/3

Uitgaan

Theater Zuidplein
Adres & contact
Gooilandsingel 95
3083 DP Rotterdam
theaterzuidplein.nl
info@theaterzuidplein.nl
010 203 0203
Social media
twitter.com/TheaterZ
facebook.com/theaterzuidpleinrotterd
am
instagram.com/theaterzuidplein

Over Theater Zuidplein
In het nieuwe pand zijn naast twee nieuwe zalen, ook een café-restaurant en Bibliotheek Rotterdam
gevestigd.

To view the full online record, please visit https://rotterdampartners.nl/venues/theater-zuidplein-nl/
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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

Rotterdam Venues 2022

Rotterdam Partners Convention
Rotterdam Partners Travel Trade &
Bureau
Tourism
T +31 (0) 10 790 01 40
T +31 (0) 10 790 01 40
conventions@rotterdampartners.nl leisure@rotterdampartners.nl

3/3

