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Een aanrader, leerzaam en gezellig!!

Wij zijn met ons gezin met Hans op pad
geweest door Rotterdam en zijn helemaal
enthousiast over de manier waarop hij de
tour gaf. Hij vertelde op een mooie,
boeiende manier over Rotterdam tijdens de
oorlog en wat daar nog van terug te zien
is. Je gaat hierdoor op een andere manier
naar de stad kijken. Hij is gezellig en
makkelijk in de omgang.
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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?



ROTTERDAM
OORLOG

RONDLEIDING

HET BOMBARDEMENT, DE BRANDGRENS, MONUMENT ZADKINE EN NOG VEEL MEER!



DETAILS ROTTERDAM
OORLOG TOUR

WAT MAG JE VERWACHTEN?

INCLUSIEF:

Onder leiding van

een deskundige gids

Rotterdam & de

Tweede Wereldoorlog

leren kennen.

THEMA:

- Geschiedenis

- Tweede Wereldoorlog

- Jodenvervolging

- Architectuur

- Kunst

TE BOEKEN ALS:

- Stadswandeling

- i.c.m. Watertaxi



Introductie van de

oorlogsdagen het

bombardement van 14 mei

1940

Uitleg over impact

van bombardement en

laten zien waar de

nieuwe en

vooroorlogse

gebouwen staan 

Zie het

belangrijkste

moorlogsmonument van

Rotterdam en krijg

uitleg over de

symboliek

Bekijk foto's van de

verwoeste

Laurenskerk en hoor

hoe op bijzondere

wijze het beeld van

Erasmus de oorlog

overleefde

Kom meer te weten

over de

wederopbouwperiode

en hoe de moderne

architectuur

verbonden is met het

oorlogsverleden

START 11.00
VERZAMELEN BIJ
ROTTERDAM CS

11.30
BRANDGRENS
ROTTERDAM

12.00
MONUMENT VAN

ZADKINE

12.30
ERASMUS EN ST.
LAURENSKERK

EINDE 13.00
KUBUSWONINGEN
VAN PIET BLOM

VOORBEELD STADSWANDELING TOUR HIGHLIGHTS



Prijzen stadswandeling 2 uur incl. BTW

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

120 euro

160 euro

180 euro

300 euro

400 euro

500 euro

600 euro



WATERTAXI

Combineer de Oorlog

Rondleiding met een ritje van

de Watertaxi. Extra kosten: 5

euro per persoon.

KUBUSWONING BEZOEKEN

Met het bezoeken van de Kijk-

Kubus kun je ervaren hoe een

Kubuswoning van binnen eruit

ziet. Tickets kosten 3 euro

per persoon. 

PAUZE TUSSENDOOR

Als je onderweg wil stoppen

om wat te drinken, dan is dat

geen probleem. Wij kunnen

daar een geschikte horecazaak

voor reserveren.

OPTIONELE ARRANGEMENTEN



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


