
OP HET SS ROTTERDAM KUN JE NIET
ALLEEN HEERLIJK OVERNACHTEN 
EN DINEREN, MAAR HET IS OOK      
 EEN UITSTEKENDE LOCATIE OM TE
VERGADEREN!
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! Inmiddels liggen we alweer sinds 2010 vol trots
aan de kade van het 3e Katendrechtsehoofd.

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



VERGADERARRANGEMENTEN
Uniek en exclusief vergaderen op het ss Rotterdam. Een blik uit de patrijspoorten zorgt voor
nieuwe inspiratie. De 20 vergaderzalen ademen gastvrijheid en maritieme klasse.

Vergaderzalen, elk met nautische accenten en patrijspoorten om het scheepsgevoel te versterken.
ideaal voor bijeenkomsten tot ongeveer 30 gasten, afhankelijk van de gewenste opstelling. De
vergaderzalen zijn voorzien van gratis wifi, luchtbehandeling en uiteraard van moderne audiovisuele
(AV) apparatuur om presentaties optimaal visueel te ondersteunen. 

MAIN DECK VERGADERZALEN

De Executive Boardrooms zijn gelegen op het Sun Deck. Deze vergaderzalen zijn uitgerust met design
meubilair en moderne apparatuur. Door de exclusiviteit en de grootte van de vergaderzalen zijn deze
geschikt voor diverse zakelijke bijeenkomsten. De zalen hebben veelal een vaste opstelling geschikt
voor 10 tot 17 personen. Op het Sun Deck is tevens de Executive Lounge aanwezig waar de gasten
terecht kunne voor een heerlijke koffie met diverse versnaperingen tijdens ontvangst en pauzes. 

EXECUTIVE BOARDROOMS

4 uurs arrangement exclusief lunch  

4 uurs arrangement inclusief lunch

8 uurs arrangement inclusief lunch

TARIEVEN VERGADERARRANGEMENTEN
MAIN DECK

€32,50

€56,50

€72,00

4 uurs arrangement exclusief lunch  

4 uurs arrangement inclusief lunch

8 uurs arrangement inclusief lunch

TARIEVEN VERGADERARRANGEMENTEN
SUN DECK

€47,50

€66,50

€87,50

De prijzen van de vergaderarrangementen worden vanaf 6 personen gehanteerd. Bij minder
dan 6 personen wordt er een toeslag van €7,50 p.p. in rekening gebracht;
Voor elk extra uur wordt een toeslag van €10,00 p.p. in rekening gebracht;
Het is niet mogelijk om onderdelen uit het arrangement te vervangen of aan te passen;
Van toepassing op maandag tot en met vrijdag tussen 08:00 en 19:00 uur, nationale feestdagen
uitgesloten. Afwijkende dagen en tijden gaan op aanvraag;
Prijzen zijn exclusief BTW.

PRIJZEN ZIJN P.P. PER DAG



DE VERGADERARRANGEMENTEN ZIJN INCLUSIEF

De zaalhuur voor 4 of 8 uur, inclusief of exclusief lunch
Personele kosten - één aanspreekpunt
Onbeperkt gebruik van koffie en thee
Onbeperkt gebruik van mineraalwater
Gebruik van frisdranken
Mintjes, bloc notes en pennen
Presentatiescherm 46"
Flip-over inclusief papier en schriften
Uitgebreid lunch buffet*
Breaks **

WELCOME BREAK MORNING BREAK ENERGYBREAK

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. Het parkeerterrein beschikt ook over oplaadpunten voor elektrische voertuigen.

De beste manier om aan een
drukke vergaderdag te

beginnen is met een
Welcome Break! 

Tussen 10:00 en 11:00
uur staat er een heerlijke

Morning Break voor u
klaar.

De Energy Break tussen
15:00 en 16:00 uur geeft

u nog even een flinke
dosis extra energie.   

*De lunch is een uitgebreid lunchbuffet voor alle vergadergasten aan boord en wordt geserveerd in één van de

authentieke zalen op het schip. Er wordt voor uw gezelschap een eigen tafel gereserveerd. Indien het totaal aantal

vergadergasten op het schip minder dan 20 personen bedraagt, wordt de lunch op etagères aan tafel geserveerd.

**Voor 4 uurs arrangementen zijn niet alle breaks van toepassing

Na afloop van uw vergadering kunt u er ook voor kiezen om met uw gezelschap gebruik te maken
van een heerlijke borrel, diner of zelfs een overnachting> Vraag naar de verschillende
mogelijkheden.

DINEREN, OVERNACHTEN OF AFSLUITEN MET EEN BORREL?

Het metaal zucht en kraakt. U voelt 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. Het schip biedt 3 escape
rooms.

Ontdek de rijke historie, alle weetjes en bijzondere verhalen uit ruim 60 jaar roemruchte
stoomvaartgeschiedenis met één van de rondleidingen. Leuk en leerzaam. Wij vertellen u graag alle
mogelijkheden.

ESCAPE ROOMS & TOURS


