
Op het ss Rotterdam kunt u niet alleen heerlijk overnachten en dineren, maar het is ook een uitstekende 
locatie voor een verjaardag, feest of huwelijk.

ss Rotterdam is sinds 2013 onderdeel van WestCord Hotels. WestCord Hotels is een Nederlands familiebedrijf. 
Het ss Rotterdam heeft een lange en rijke geschiedenis. ‘La Grande Dame’ is gebouwd in Rotterdam en nu weer 
helemaal terug in Rotterdam! Dit jaar, in 2020 liggen we alweer 10 jaar vol trots aan het 3e Katendrechtsehoofd.

Het legendarische voormalige vlaggenschip van de Holland-Amerika Lijn is 228 meter lang, 28 meter breed en  
51 meter hoog. 

WELKOM AAN 
BOORD VAN HET
SS ROTTERDAM EVENTS PARTICULIER



Heeft u een bijzonder jubileum, een verjaardag die u niet zomaar voorbij mag laten gaan of gaat u aan 
elkaar het jawoord geven? Een huwelijk of feest is een  bijzondere dag. Aan boord van het ss Rotterdam 
zorgen we ervoor dat het uw dag wordt! We houden rekening met uw wensen en geven met al onze  
jarenlange ervaring u graag een goed advies. Daarom maken wij een offerte voor uw bijzondere dag op 
maat. We maken daarvoor een afspraak met u aan boord om uw wensen, het programma en andere  
mogelijkheden te bespreken. 

Heeft u nog geen idee hoe uw huwelijksdag, verjaardagsfeest of jubileum er uit gaat zien? Hoeveel gasten u  
ongeveer wilt uitnodigen, welke dag uw bijzondere dag wordt en hoe het programma er ongeveer uit moet zien? 
Maar bent u al wel benieuwd naar onze mogelijkheden?  Graag geven wij u alvast meer informatie. 

Het imposante, voormalige cruiseschip tovert een glimlach op uw gezicht als u aan boord stapt. Een prachtige  
historie, een decor vol luxe en authentieke details, Nederlands vakmanschap,  internationale grandeur en gast-
vrijheid met de hoofdletter G. Die gastvrijheid  is ook wat uw gasten ervaren als zij aan boord komen. Maak uw 
bijzondere dag tot een belevenis en ontdek de verhalen van “La Grande Dame”. Of het nu gaat om uw bruiloft,  
uw trouwjubileum of een speciale verjaardag,  het ss Rotterdam maakt het onvergetelijk!

FACTS & FIGURES
• Prachtige, historische zalen voor kleine en grote gezelschappen

• Uitgebreide culinaire keuze zoals een uitgeserveerd diner, walking dinner of shared dinner

• Mogelijkheid tot overnachten in één van onze 254 hotelkamers 

• Een ruime parkeerplaats voor 580 auto’s 

• Goede bereikbaarheid met het OV en zelfs over het water

• Extra activiteiten aan boord mogelijk zoals tours en escape rooms 

• Eén aanspreekpunt voor de gehele organisatie van uw bijzondere dag

HOE NU VERDER?
Weet u hoe uw bijzondere dag eruit moet gaan zien? Dan gaan we graag met u in gesprek.  Eén van onze ervaren 
collega’s van de afdeling Meetings & Events nodigt u uit voor een rondleiding aan boord. Samen bespreken wij 
uw wensen en stellen een passend programma samen. Ook de keuze van de juiste zalen voor uw bijzondere dag 
nemen we met u door. Hierna volgt een offerte op maat en bieden wij u een vrijblijvende optie van 2 weken op 
de zalen en eventuele hotelkamers.  

MAAK EEN AFSPRAAK MET ÉÉN VAN DE ACCOUNT MANAGERS

T + 31 10 - 206 65 46

E info@ssrotterdam-events.nl

UW FEEST OF HUWELIJK 
AAN BOORD



AUTHENTIEKE ZALEN

Elke authentieke zaal vertelt zijn eigen kleurrijke verhaal dat hoort bij de indrukwekkende geschiedenis van 
het cruiseschip. En elke zaal heeft specifieke eigenschappen die passen bij uw bijzondere dag.  Zelf komen 
kijken is een aanrader, passend advies krijgt u altijd! Graag nemen wij u alvast even mee naar: 

GRAND BALLROOM
Ziet u het al voor zich? Passagiers in smokings en cocktailjurken zwierden vroeger over de dansvloer. Deze 
feeste lijke zaal was bestemd voor de upper class en is nog steeds adembenemend! Een prachtige locatie om  
elkaar het jawoord of een groot feest te geven. De bijzondere trap in de ruimte geeft de bruid of het bruidspaar 
de mogelijkheid een grande entree te maken. Ook een receptie of een sfeervolle lunch komt hier prima tot zijn 
recht. Het adembenemende uitzicht op de skyline van Rotterdam, het grote buitenterras, het balkon en de  
indrukwekkende trap maken de Grand Ballroom tot één van onze meest geliefde zalen. Afbeelding 1 - 3 - 4

AMBASSADOR LOUNGE
Een club met klasse! Chic en feestelijk. Sfeervol en functioneel. Het karakter van de Ambassador Lounge deint 
moeiteloos mee op de vibe van uw gasten. De warme en stijlvolle inrichting geeft meteen aan dat dit de nacht-

club was uit het roemruchte verleden. En nog steeds “The Place To Be” voor een gezellig feestje, borrel of  
receptie. Het feest kan beginnen! Afbeelding 2 - 5

1 2

3 4 5



ETEN & SERVICE  

Tijdens de vele cruises werden de heerlijkste gerechten door een uitgebreide keukenbrigade aan boord 
vers bereid. Nu wordt er nog steeds aan boord zelf eten bereid. In een moderne cateringkeuken, door ons 
eigen keukenteam. Elke dag vers, elke dag voor onze gasten. De voordelen van onze eigen cateringkeuken?  
Flexibiliteit en de juiste omgang met allergenen. 

Wat maakt onze moderne cateringkeuken voor u? Krijg lekkere trek wanneer u het foodbook doorbladert.  
Uitgeserveerde diners, walking dinners maar ook shared dinners en buffet diners zijn mogelijk. Vergeet daarnaast 
niet de mogelijkheden die wij bieden voor een brunch, lunch en high tea. Met onze ervaring en adviezen kiest u 
een invulling passend bij uw gasten en uw programma. 

IMPRESSIE WALKING DINNER

Pokébowl
gemarineerde zalm met rijst, komkommer, edamame,  
limoensap en sojasaus

***
Duck springroll
met mangochutney

***
Black Angus hamburger  
op een briochebroodje met rode ui, bacon en saus geserveerd  
met zoete aardappelfrites

***
Noodlebox, gamba’s of vegetarisch

***
Apple cheese crumble 
met salted caramel

IMPRESSIE 3-GANGEN DINER

Vitello tonato

gemarineerde kalfsrosbief met crème van tonijn,  

appelkappertjes, gepofte tomaatjes en cress

***

Noord Ierse lamsrack

met broccoli puree, groenten uit het seizoen en een  

honing-tijmjus

***

Huisgemaakte tarte tatin 

met pure chocolade ijs, slagroom en kaneelsiroop

SERVICE 
Onze medewerkers maken het verschil. Wat uw wensen ook zijn, iedereen aan boord heeft maar één doel:  
uw bijzondere dag onvergetelijk te maken. Gastvrijheid en hoffelijkheid zit in het DNA van ons schip én haar  
‘bemanning’. Tijdens uw bijzondere dag heeft u één vast aanspreekpunt: de Party Manager. Dus bij vragen,  
wijzigingen en additionele wensen kunt u rekenen op de flexibiliteit van onze ervaren Party Managers.



FACILITEITEN

PARKEREN
Met 580 parkeerplaatsen op de kade heeft u bij het ss Rotterdam altijd een plek voor de deur. Parkeren  
kost € 3,00 per uur of € 15,00 per dag.  Met een dagkaart kunt u als gast onbeperkt in- en uitrijden. Gasten  
kunnen dit zelf betalen maar u kunt ook dagkaarten voor uw gasten bestellen. Het parkeerterrein beschikt ook 
over oplaadpunten voor elektrische voertuigen. Afbeelding 1

OVERNACHTEN
Het ss Rotterdam beschikt over maar liefst 254 comfortabele hotelkamers op vier sterren niveau. Geheel ingericht 
in jaren ’50 stijl maar voorzien van alle moderne gemakken. Groepsreserveringen zijn mogelijk, u kunt natuurlijk 
uw gasten ook zelf, met een extra korting, laten reserveren. En als u de volgende dag uitgerust wakker wordt, 
staat er een heerlijk uitgebreid ontbijtbuffet voor u klaar in het Lido Grill. Afbeelding 2 - 5

ESCAPE ROOMS & TOURS
Uw bijzondere dag afwisselen met leuke, interessante of spannende activiteiten? U voelt de historie en ruikt nog 
steeds de stoomturbines van het machtige schip. Afdalen in de buik van het ss Rotterdam is al een avontuur op zich, 
maar durft u dan ook nog in één van onze escape rooms te stappen? Of ervaar hoe de bemanning en cruise gasten 
vroeger aan boord verbleven. Een indrukwekkende rondleiding door de machine kamer van het schip geeft een 
prachtige kijk op ruim 60 jaar stoomvaartgeschiedenis. Met een rondleiding langs alle dekken en de brug beleeft  
u hoe gasten vroeger zich vermaakten op dit bijzondere schip.  Uitwaaien en zwaaien maar! Afbeelding 3 - 4 

1 2
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KOSTENINDICATIE

Behoefte aan een offerte? Of wenst u al een optie? Neem dan contact met ons op. Een persoonlijke  
afspraak aan boord geeft het beste resultaat voor een passende offerte op maat. Maar heeft u die tijd niet, 
dan bespreken wij graag met u het programma, zodat wij u een offerte of kostenindicatie kunnen geven. 

Wordt u al enthousiast en wilt u alvast inzicht krijgen in de kosten? Hieronder vindt u een indicatie van een 
stijl volle avond met uitgeserveerd 3-gangen diner, een feestavond met hapjes en een uitgebreide receptie met 
walking dinner!

STIJLVOLLE AVOND MET UITGESERVEERD 3-GANGEN DINER VAN 18:30 – 23:30 UUR 
• Ontvangst met een amusehapje blini met zalm en een feestelijk glas Prosecco

• Uitgeserveerd 3-gangen diner zoals genoemd op de menukaart 

• Onbeperkt bier, wijn, frisdranken, mineraalwater, koffie en thee

• Uw avond wordt volledig begeleid door een Party Manager

 Op basis van 60 gasten. *) Prijsindicatie € 109,00

FEESTAVOND MET HAPJES EN DRANKJES VAN 20:30 – 01:00 UUR 
• Ontvangst met nootjes, kaas, groentechips en zoutjes op tafel

• Warme borrelhapjes (5 stuks p.p.) op de avond 

• Midnight snack zoals puntzak met crispy frites later op de avond

• Onbeperkt bier, wijn, frisdranken en mineraalwater

• Uw avond wordt volledig begeleid door een Party Manager

 Op basis van 120 gasten. *) Prijsindicatie € 50,00

UITGEBREIDE RECEPTIE MET WALKING DINNER VAN 16:30 – 21:00 UUR 
• Ontvangst met een amuse zoals een bonbon van carpaccio

• Walking dinner zoals genoemd op de menukaart 

• Onbeperkt bier, wijn, frisdranken, mineraalwater, koffie en thee

• Uw avond wordt volledig begeleid door een Party Manager

 Op basis van 100 gasten. *) Prijsindicatie € 86,50

*) Genoemde prijzen zijn inclusief BTW en per persoon. Genoemde prijzen zijn inclusief personele kosten voor uw 
besloten evenement. De zaalhuur en techniek zijn niet inbegrepen.

VRAGEN?
Is het nog niet bekend wanneer uw bijzondere dag moet gaan plaatsvinden? Of zijn er nog andere vragen die u nu 
te binnen schieten? Neem gerust contact met ons op. We zijn bereikbaar via:

SS ROTTERDAM – AFDELING MEETINGS & EVENTS

T + 31 10 - 206 65 46

E info@ssrotterdam-events.nl


