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In het heden naar het verleden en weer
terug!

Met een Spaanse en Nederlandse groep
pubers van 14, 15, 16 jaar door Rotterdam
onder leiding van Hans. Hij weet het, mede
door zijn achtergrond, zo te brengen dat
de kinderen (en wij als begeleiding)
geboeid luisteren! Een mooie route door
het centrum van Rotterdam met het verhaal
van toen levendig gemaakt in het nu!

Dennis Westing | Dalton Het Groene Lyceum Naaldwijk |
Review op TripAdvisor

https://www.tripadvisor.nl/ShowUserReviews-g188632-d12232897-r790788662-Idtours_Rotterdam-Rotterdam_South_Holland_Province.html


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
HIGHLIGHTS
RONDLEIDING

MARKTHAL, KUBUSWONINGEN, ERASMUSBRUG, EUROMAST EN NOG VEEL MEER!



DETAILS ROTTERDAM
HIGHLIGHTS TOUR

WAT MAG JE VERWACHTEN?

INCLUSIEF:

Bezoek met deze tour

de belangrijkste

bezienswaardigheden

van de binnenstad.

THEMA:

- Geschiedenis

- Tweede Wereldoorlog

- Architectuur

- Kunst

TE BOEKEN ALS:

- Stadswandeling

- Fietstour

- Steptour

- i.c.m. Watertaxi



Informatie over

wederopbouwarchitectuur

Groothandelsgebouw

moderne architectuur

Rotterdam CS

Uitleg over impact

van bombardement en

Tweede Wereldoorlog

op Rotterdam met

diverse afbeeldingen

Zie de Coolsingel,

het klassieke

stadhuis en het

supermoderne

Timmerhuis

Hoor alles over de

beroemde Rotterdamse

filosoof Erasmus en

zie de middeleeuwse

Laurenskerk

Ontdek de gekke

scheve Kubuswoningen

en sluit af bij de

beroemde kleurrijke

Markthal

START 11.00
VERZAMELEN BIJ
ROTTERDAM CS

11.30
BRANDGRENS
ROTTERDAM

12.00
STADHUIS EN
TIMMERHUIS

12.30
ERASMUS EN ST.
LAURENSKERK

EINDE 13.00
KUBUSWONINGEN
EN MARKTHAL

VOORBEELD STADSWANDELING TOUR HIGHLIGHTS



Informatie over

wederopbouwarchitectuur

Groothandelsgebouw

moderne architectuur

Rotterdam CS

Zie het klassieke

Hotel New York en

ontdek het hippe

Katendrecht met de

Fenix Food Factory

Ontdek de gekke

scheve Kubuswoningen

en bezoek de

beroemde kleurrijke

Markthal

Uitleg over impact

van bombardement en

Tweede Wereldoorlog

op Rotterdam

Fiets via de

Coolsingel terug

naar de

fietsverhuurder

START 11.00
VERZAMELEN BIJ
ROTTERDAM CS

11.45
KOP VAN ZUID EN

KATENDRECHT

12.45
MARKTHAL EN

KUBUSWONINGEN

13.30
MONUMENT DE

VERWOESTE STAD

EINDE 14.00
TERUG NAAR

ROTTERDAM CS

VOORBEELD FIETSTOUR TOUR HIGHLIGHTS



STEPPEN

Laat de wind door je haren

waaien en laat het kind in je

los! Een steptour zorgt

altijd voor een luchtige en

gezellige sfeer.

STADSWANDELING

We de highlights tour

aanbieden als een

traditionele stadswandeling.

Onderweg is er altijd genoeg

ruimte om vragen te stellen.

HUURFIETSEN

Ontdek de stad op de fiets.

Onze fietspartner is Zwaan

Bikes en zij verhuren A-

klasse fietsen van het merk

Giant met versnellingen.

ARRANGEMENTEN VERVOER 1



WATERTAXI

Elke tour kan gecombineerd

worden met een spectaculaire

rit met de Watertaxi. Vaar

over de Maas en zie de

prachtige skyline.

TUKTUK

Verken de stad op een geinige

manier met een tuktuk. Er

kunnen max. 6 personen in een

tuktuk en meerdere tuktuks

zijn beschikbaar.

E-SCOOTER

Rij op een stoere en unieke

e-scooter door Rotterdam! De

e-scooters kunnen max. 25 km

per uur. Rijbewijs (scooter

of auto) is verplicht. 

ARRANGEMENTEN VERVOER 2



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.



Scholen: prijzen stadswandeling 2 uur

Grootte groep Aantal gidsen Prijs incl. BTW

1 tot 15 personen

16 tot 30 personen

31 tot 45 personen

46 tot 60 personen

61 tot 75 personen

76 tot 90 personen

91 tot 100 personen

1 gids

2 gidsen

3 gidsen

4 gidsen

5 gidsen

6 gidsen

7 gidsen

150 euro

250 euro

350 euro

450 euro

550 euro

625 euro

700 euro



Scholen: prijzen Fietstour 2 uur
Grootte groep Aantal gidsen Prijs incl. BTW

1 tot 15 personen

16 tot 30 personen

31 tot 45 personen

46 tot 60 personen

61 tot 75 personen

76 tot 90 personen

91 tot 100 personen

1 gids

2 gidsen

3 gidsen

4 gidsen

5 gidsen

6 gidsen

7 gidsen

150 euro

250 euro

350 euro

450 euro

550 euro

625 euro

700 euro

*Prijs is exclusief 10 euro per optionele huurfiets met versnellingen



Scholen: prijzen Fietstour 3 uur
Grootte groep Aantal gidsen Prijs incl. BTW

1 tot 15 personen

 16 tot 30 personen

31 tot 45 personen

46 tot 60 personen

61 tot 75 personen

76 tot 90 personen

91 tot 100 personen

1 gids

2 gidsen

3 gidsen

4 gidsen

5 gidsen

6 gidsen

7 gidsen

220 euro

340 euro

460 euro

580 euro

700 euro

800 euro

900 euro

*Prijs is exclusief 10 euro per optionele huurfiets met versnellingen



Prijzen Steptour 2 uur
Grootte groep Aantal gidsen Prijs incl. BTW

1 tot 15 personen

16 tot 30 personen

31 tot 45 personen

46 tot 60 personen

61 tot 75 personen

76 tot 90 personen

91 tot 100 personen

1 gids

2 gidsen

3 gidsen

4 gidsen

5 gidsen

6 gidsen

7 gidsen

350 euro

575 euro

775 euro

1000 euro

1225 euro

1450 euro

1675 euro

*Prijs is inclusief verplichte step voor iedere deelnemer



Prijzen en mogelijkheden 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


