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Architectuur wandeling Rotterdam. DOEN

Met Edwin als gids een heel bijzondere
architectuur wandeling. Rotterdam is
natuurlijk erg bijzonder qua architectuur,
maar het is ook hoe het wordt gebracht.
Heel fijn om een gids te hebben die niet
standaard zijn verhaal afdraait maar zich
aanpast aan de behoefte van de groep.
Edwin is er zo één.

Marcel v | Review op TripAdvisor



STADSAMBASSADEURS

We voelen ons maatschappelijk

verbonden met de stad. Daarom

werken we graag samen met

lokale partners die we ook

bezoeken met onze tours.

ROTTERDAMS MAATWERK

Met een aanvraag voor een

privé tour is alles mogelijk!

Met een Rotterdamse portie

flexibiliteit wordt iedere

tour een toffe beleving!

SUPERDIVERS AANBOD

Een onvergetelijke ervaring

in Rotterdam! Van

rondleidingen door de

binnenstad tot steptours en

multiculturele food tours. 

WAAROM KIES JE VOOR IDTOURS ROTTERDAM?



HANS KOOLE

Eigenaar en

oprichter

OVER IDTOURS ROTTERDAM
Missie en doelen
idtours Rotterdam is opgericht in 2017 door historicus,
docent geschiedenis en journalist Hans Koole. Wat ooit op
een zaterdag begon als een hobby, is nu uitgegroeid tot een
fulltime onderneming waar we met professionele gidsen
diverse families, vriendengroepen, scholen en bedrijven
rondleiden.

Wij willen graag dat onze deelnemers ons mooie Rotterdam
als een ware reiziger ervaren en niet alleen als een
toerist. Wij onderscheiden ons doordat we veel lokale
partnerships hebben. Op deze manier kunnen onze deelnemers
ook het echte Rotterdam en haar bonte verzameling inwoners  
interactief ontmoeten.



ROTTERDAM
ARCHITECTUUR
RONDLEIDING

MARKTHAL, KUBUSWONINGEN, ERASMUSBRUG, KOP VAN ZUID EN NOG VEEL MEER!



DETAILS ROTTERDAM
ARCHITECTUUR TOUR

WAT MAG JE VERWACHTEN?

INCLUSIEF:

Ontdek met deze tour de

wederopbouwarchitectuur

en moderne architectuur

THEMA:

- Geschiedenis

- Architectuur

- Kunst

- Duurzaamheid

TE BOEKEN ALS:

- Stadswandeling

- i.c.m. Watertaxi



Introductie moderne

architectuur met

prachtig zicht op de Kop

van Zuid en de

gigantische nieuwe

Zalmhaventoren

Ontdek nieuwe

bijzondere

architectuur en leer

meer over duurzame

toepassingen

Leer alles over de

impact van het

bombardement en

begrijp waarom

Rotterdam er zo

modern uitziet

De gele bouwwerken

zorgen altijd voor

verbaasde blikken.

Stel al je vragen

hierover en krijg

alle antwoorden

De Markthal is

supermodern en de

Laurenskerk is

Middeleeuws. Een

groot contrast als

afsluiter

START 11.00
VERZAMELEN BIJ
DE ERASMUSBRUG

11.30
DEPOT MUSEUM
BOIJMANS VAN
BEUNINGEN

12.00
MONUMENT VAN

ZADKINE

12.30
KUBUSWONINGEN
VAN PIET BLOM

EINDE 13.30
MARKTHAL & ST.
LAURENSKERK

VOORBEELD STADSWANDELING TOUR HIGHLIGHTS



ARRANGEMENTEN
ETEN & DRINKEN

EEN PAUZE IS ALTIJD MOGELIJK

We begrijpen als geen ander dat je tijdens een tour lekkere trek kan

krijgen of zin hebt in een verkoelend drankje. We kunnen altijd een

pauze van 15 tot 30 minuten inplannen tijdens een tour. Door onze

lokale partnerships zorgen wij ervoor dat jullie bij een gezellige

Rotterdamse ondernemer kunnen genieten van een pauze.



Prijzen stadswandeling 2,5 uur

Grootte groep Aantal gidsen Prijs incl. BTW

1 tot 4 personen

5 tot 8 personen

9 tot 12 personen

13 tot 24 personen

25 tot 36 personen

37 tot 48 personen

49 tot 60 personen

1 gids

1 gids

1 gids

2 gidsen

3 gidsen

4 gidsen

5 gidsen

125 euro

175 euro

210 euro

350 euro

490 euro

630 euro

770 euro



Prijzen Watertaxi

Een enkele rit in het
centrumgebied kost 5 euro incl.
BTW per persoon. Voorbeeld: Van

Hotel New York naar de
Leuvehaven.

We kunnen een Watertaxi-rit bij
elke type rondleiding (fiets,
wandel of steptour) inpassen. 



Hoe kun
je boeken
of meer
info
opvragen?

BEL ONS

+31 6 28975044

+10 30 76 149

STUUR EEN WHATSAPP

+31 6 28975044

STUUR EEN E-MAIL

info@idtoursrotterdam.com


