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Rotterdam XL
Rotterdam, de stad ontstaan aan de Rotte die uitgroeide tot
een wereldhaven, heeft heel wat in zijn mars. Van het water
aan de oude haven ben je maar enkele stappen verwijderd
van de vernieuwde en vooruitstrevende architectuur, met
als uitblinkers een bos vol kubuswoningen en de recent
gebouwde Markthal. We bezoeken de mooiste en iconische
gebouwen en musea, bevaren de uitbreiding van de haven
met zijn ‘Future Land’ en nemen de watertaxi naar Katen
drecht. Kortom: een verrassende stadsverkenning!
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PROGRAMMA
Dag 1 Aankomst op de camping. Geniet
’s avonds van de kennismaking, briefing
en welkomstdrink.
Dag 2 Een Rotterdammer gidst ons langs
de vele moderne maar ook enkele overgebleven oudere huizen en gebouwen. We
wandelen langs iconen als het beeld van
Zadkine, de Blaaktoren (het potlood),
de stadsbibliotheek, de brandgrens, de
Laurenskerk en de nieuwe Markthal. We
nemen ook een kijkje in een kubushuis.
Dag 3 Een rondvaart in de haven te midden van de grootste schepen ter wereld.
Daarna per fiets naar het einde van
de waterweg voor een bezoek aan het
‘Futureland’: de uitbreiding van de haven
ofte “het land van de toekomst.”
Dag 4 Vandaag naar Euromast om
vanop 100 meter hoogte Rotterdam te
bewonderen! Eens weer op de begane
grond, nemen we de watertaxi naar
Katendrecht voor een geleide wandeling in deze nieuw ontwikkelde wijk die
een andere kant van Rotterdam toont.
Afsluiten doen we met een bezoek aan

ʻSS Rotterdam’, een stoomschip van de
legendarische Holland-Amerika-Lijn dat
nu aan wal ligt.
Dag 5 We ontvluchten de stad en fietsen naar de landelijke omgeving van
Rotterdam. Door de polders is dit een
vlakke rit langs grachten en kreken. We
nemen een kijkje in het streekmuseum,
dat ons een beeld geeft wat een ommekeer het was van landbouwgebied naar
industriële haven. Een bezoek aan een
kaasboerderij als smakelijke afsluiter.
Dag 6 Een opmerkelijke dag met een
bezoek aan het Maritiem Museum
Rotterdam en een proefje van het echte
zeemansleven. Tussen de schepen,
sloepen, aken, trossen en boeien kan
je hier ongeveer alles wat vaart van
zeer nabij bewonderen. De namiddag
is vrij voor bv. een bezoek aan het
Museum Boijmans Van Beuningen
of het Fotomuseum. ’s Avonds
komen we samen voor een lekker en
gezellig afscheidsetentje.
Dag 7 Einde en individuele terugreis. △

per persoon (basis: 2 pers./eenheid): 
€ 334
per bijkomende pers. (vanaf 3de pers.): € 225
alleenreizende: 
€ 437
supplement hond: 
t.p. betalen

IN DE PRIJS INBEGREPEN
Alle kampgelden incl. elektriciteit en toeris
tenbelasting • Rotterdam Welcome Card 3
dagen • Fast Ferry H/T • watertaxi Katendrecht
• Spido havenrondvaart • geleide wandelingen
Rotterdam en Katendrecht • geleide bezoeken
incl. toegang Futureland, SS Rotterdam,
Maritiem Museum en Streekmuseum
Krimpenerwaard • toegansgelden kijkkubus,
Euromast • welkomstdrink en extra drink •
afscheidsetentje • reisbrochure.

VLAAMSE REISBEGELEIDING
Mic Van Roey

UITERSTE INSCHRIJVINGSDATUM
1 april 2019

RESERVEREN
Via het inschrijvingsformulier op p. 33
of www.vkt.be/reizen
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