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Enthousiaste gids en leuke wist-je-datjes

Wij hadden met gids Marco het enthousiasme  
aan onze kant. Hij liet ons de mooiste en
leukste plekjes van Rotterdam zien met de
nodige historische wist-je-datjes. Er was
ook plaats voor onze eigen inbreng en met
zijn insider-tips gingen wij ook de
volgende dag nog aan de slag! Kortom: een
geslaagde namiddag.

Liesbeth | 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
STEPTOUR

BESPREEK SAMEN MET ONS WAT JE WIL ZIEN VOOR EEN TOUR OP MAAT!



DETAILS ROTTERDAM
STEPTOUR

WAT MAG JE VERWACHTEN?

INCLUSIEF:

Privégids waarmee je

kunt afstemmen wat je

wil zien.

THEMA:

- Geschiedenis

- Architectuur

- Kunst & street art

- Luchtig & gezellig

TE BOEKEN ALS:

- Steptour



Verzamelen bij de gids,

de steps pakken en

introductie door de gids

Hoor de roerige

geschiedenis van het

voormalig red light

district en zie de

nieuwe architectuur

Beklim de de

befaamde brug op de

steps en rol lekker

naar beneden op de

step

Zie enkele

herkenbare

highlights van de

stad en krijg hier

uitleg over.

Step over de

Willemsbrug en via

het Noordereiland

weer terug naar

Hotel New York.

START 11.00
VERZAMELEN BIJ
HOTEL NEW YORK

11.15
KATENDRECHT:
NIEUW EN OUD

12.00
OVER DE

ERASMUSBRUG 

12.30
KUBUSWONINGEN
EN MARKTHAL

EINDE 14.00
TERUG NAAR

HOTEL NEW YORK

VOORBEELD STEPTOUR 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.



FAQ ROTTERDAM STEPTOUR
Zijn de steps elektrisch? Nee, je dient "ouderwets" zelf te steppen.

Moeten we altijd bij Rotterdam
CS, Hotel New York of de
Markthal beginnen en eindigen
met de tour?

Nee, dat hoeft niet. Voor een extra 20 euro (incl.
BTW) mag op een andere plek gestart of geëindigd
worden. Voor 40 euro (incl. BTW) extra mag er op
twee verschillende plekken gestart en gefinished
worden anders dan de Markthal, Hotel New York of
Rotterdam CS.

Kunnen we een pauze inlassen om
te drinken/borrelen?

Ja, dit is altijd van tevoren bespreekbaar.



Tot 10 personen:250 euro (1 gids)
11 personen: 273 euro (1 gids)
12 personen: 296 euro (1 gids)
13 personen: 319 euro (1 gids)
14 personen: 342 euro (1 gids)
15 personen: 365 euro (1 gids)
16 personen: 388 euro (1 gids)
17 personen: 411 euro (1 gids)
18 personen: 434 euro (1 gids)
19 personen: 457 euro (1 gids)
20 personen: 480 euro (1 gids)

21 personen: 600 euro (2 gidsen)
22 personen: 615 euro (2 gidsen)
23 personen: 630 euro (2 gidsen)
24 personen: 645 euro (2 gidsen)
25 personen: 660 euro (2 gidsen)
26 personen: 675 euro (2 gidsen)
27 personen: 690 euro (2 gidsen)
28 personen: 705 euro (2 gidsen)
29 personen: 720 euro (2 gidsen)
30 personen: 735 euro (2 gidsen)
31 personen: 750 euro (2 gidsen)
32 personen: 765 euro (2 gidsen)
33 personen: 780 euro (2 gidsen)
34 personen: 795 euro (2 gidsen)

Prijzen inclusief steps (incl. BTW)



35 personen: 810 euro (2 gidsen)
36 personen: 825 euro (2 gidsen)
37 personen: 840 euro (2 gidsen)
38 personen: 855 euro (2 gidsen)
39 personen: 870 euro (2 gidsen)
40 personen: 885 euro (2 gidsen)
41 personen: 1000 euro (3 gidsen)
42 personen: 1015 euro (3 gidsen)
43 personen: 1030 euro (3 gidsen)
44 personen: 1045 euro (3 gidsen)
45 personen: 1060 euro (3 gidsen)
46 personen: 1075 euro (3 gidsen)

 

47 personen: 1090 euro (3 gidsen)
48 personen: 1105 euro (3 gidsen)
49 personen: 1120 euro (3 gidsen)
50 personen: 1135 euro (3 gidsen)
51 personen: 1150 euro (3 gidsen)
52 personen: 1165 euro (3 gidsen)
53 personen: 1180 euro (3 gidsen)
54 personen: 1195 euro (3 gidsen)
55 personen: 1210 euro (3 gidsen)
56 personen: 1225 euro (3 gidsen)
57 personen: 1240 euro (3 gidsen)
58 personen: 1255 euro (3 gidsen)
59 personen: 1270 euro (3 gidsen)
60 personen: 1285 euro (3 gidsen)

 

Vervolg prijzen



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


