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Hoge verwachtingen, meer dan waar gemaakt!

We genieten nog na van de culturele
foodtour door Rotterdam. Verrassende
plekken, inspirerende verhalen van de
ondernemers en een perfecte host Hans!
Aanrader voor iedereen! Dankjewel Hans!

Pura Vida | Review op TripAdvisor
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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?



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
MULTICULTURELE

FOOD TOUR

BEZOEK EEN MOSKEE, EET LEKKERE HAPJES EN ONTDEK HISTORISCH DELFSHAVEN!



DETAILS
MULTICULTURELE

FOOD TOUR
WAT MAG JE VERWACHTEN?

INCLUSIEF:

Bezoek aan moskee waar

iedereen vragen mag

stellen en eet

tussendoor exotische

hapjes

THEMA:

- Geschiedenis

- Cultuur

- Religie

- Eten & drinken

TE BOEKEN ALS:

- Fietstour



Introductie van de tour

met een Turks of

Indonesisch hapje om

gelijk de juiste sfeer

te proeven

Krijg uitleg over de

moskee en de islam

in het algemeen en

stel vragen aan de

vrijwilligers

Ontmoet de leukste

multiculturele

slager van Rotterdam

en proef heerlijke

Chinese cake

Bezoek het oude

Delfshaven en leer

meer over een groep

beroemde immigranten

die vanuit hier

vertrokken

Smikkel nog van de

lekkerste Syrische

baklava voordat we

teruggaan naar het

eindpunt van de tour

START 11.00
ROTTERDAM CS

11.30
BEZOEKEN VAN
MOSKEE IN

GEBEDSRUIMTE

12.30
DE KLEURRIJKE
WEST-KRUISKADE

BELEVEN

13.15
ONTDEKKEN VAN
HISTORISCH
DELFSHAVEN

EINDE 13.45
TERUGFIETSEN

NAAR ROTTERDAM
CS

VOORBEELD FIETSTOUR 3 UUR TOUR HIGHLIGHTS



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 optionele huurfiets en hapjes/drankjes



Optionele kosten
Huurfietsen kunnen via ons gehuurd worden. De

kosten bedragen 10 euro per fiets. Onze huurfietsen
zijn van het merk Giant met minimaal 3

versnellingen

We raden aan de tour te boeken met een arrangement
waar iedere deelnemer wat te eten en te drinken
krijgt om de beleving compleet te maken. Met het
basisarrangement van 5 euro extra per persoon

krijgt iedere deelnemer 2 drankjes (flesje water en
frisdrank/koffie/thee) + 4 exotische hapjes. 

Voor 12 euro extra per persoon krijgen de
deelnemers hetzelfde aangeboden + een Surinaams
belegd broodje naar wens en een extra drankje.

 



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


