
 

Dagje uit nr 
 

Een dagje uit naar 
een geweldige ervaring tussen boten en water. 

Het Maritiem museum Rotterdam ligt 

van Rotterdam. Toch is het eenvoudig en goed

vanaf ons clubhuis, ook met grote groepen. Veel groepen die 

onze accommodatie huren, kiezen

museum.  

Met de Fast Ferry, die een aanleg steiger heeft op ca 1000m 

vanaf ons clubhuis, ben je binnen 3

Nieuwe Maas in het centrum van

je de Van Brienoordbrug, Voetbalstadion De Kuip, 

Willemsbrug en de Erasmusbrug

heel anders uit vanaf het water. 

Erasmusbrug meert de Fast Ferry aan

wandelen naar het maritiem Museum

1 km. Bij slecht weer is er ook een directe verbinding met 

tram 8, 12, 23 of 25.  

Reis in het Maritiem Museum Rotterdam mee door ons 

maritiem heden en verleden. Luister naar verhalen van stoere 

zeemannen, dappere ontdekkingsreizigers, noeste 

havenarbeiders en chique cruisereizigers. Bewonder 

zeekaarten van meestercartograaf Joan Blaeu e

scheepsmodel van Europa. Het museum ligt in de oudste en 

grootste museumhaven van Nederland.

In het Maritiem Museum Rotterdam ontdek je de enorme 

invloed van de maritieme wereld

kunt op reis door het maritieme heden en verleden in 

eigentijdse tentoonstellingen voor grote 

avonturiers. Maar de kinderen zullen zich 

met professor Plons. Spelenderwijs maken ze kennis met 

verschillende schepen, het werk in de haven en hoe 

producten, zoals hun eigen speelgoed, per schip over de 

wereld vervoerd worden. Een actieve

kinderen zelf overal aan mogen zitten. 

Voor de liefhebbers : Vanaf het Maritiem M

en de Koopgoot. HET winkelhart 

 

Dagje uit nr 4  laatste update 03-06-201

Een dagje uit naar het Maritiem Museum is 
een geweldige ervaring tussen boten en water. 

Het Maritiem museum Rotterdam ligt midden in het Centrum 

eenvoudig en goed bereikbaar 

vanaf ons clubhuis, ook met grote groepen. Veel groepen die 

kiezen een dagje naar dit 

ast Ferry, die een aanleg steiger heeft op ca 1000m 

af ons clubhuis, ben je binnen 30 minuten varen over de 

het centrum van Rotterdam. Daarbij passeer 

brug, Voetbalstadion De Kuip, de 

en de Erasmusbrug. Sowieso ziet Rotterdam er 

heel anders uit vanaf het water. Aan de voet van de 

Erasmusbrug meert de Fast Ferry aan en dan kun je 

naar het maritiem Museum. De afstand is ongeveer 

echt weer is er ook een directe verbinding met 

Reis in het Maritiem Museum Rotterdam mee door ons 

maritiem heden en verleden. Luister naar verhalen van stoere 

zeemannen, dappere ontdekkingsreizigers, noeste 

havenarbeiders en chique cruisereizigers. Bewonder 

zeekaarten van meestercartograaf Joan Blaeu en het oudste 

scheepsmodel van Europa. Het museum ligt in de oudste en 

grootste museumhaven van Nederland. 

In het Maritiem Museum Rotterdam ontdek je de enorme 

maritieme wereld op ons dagelijks leven. Je 

maritieme heden en verleden in 

eigentijdse tentoonstellingen voor grote én kleine 

Maar de kinderen zullen zich vooral vermaken 

Spelenderwijs maken ze kennis met 

verschillende schepen, het werk in de haven en hoe 

producten, zoals hun eigen speelgoed, per schip over de 

actieve beleving waarbij 

kinderen zelf overal aan mogen zitten.  

r de liefhebbers : Vanaf het Maritiem Museum wandel je binnen 10 minuten naar de Lijnb

HET winkelhart van Rotterdam.  

 

2017 

is 
een geweldige ervaring tussen boten en water.  

binnen 10 minuten naar de Lijnbaan 



 

 

 NUTTIGE INFO 

 

De vanaf het clubhuis kun je wandelen naar de aanleg steiger van 

De afstand bedraagt ongeveer 980 m. Deze route loopt 

overtocht met de pont naar Rotterdam

is een route van ongeveer 1100m. Hier loop je over een trottoir langs een drukke 

kun je kiezen voor de tram.  

 

Voor de wandelroute naar de Fast Ferry

 

 

 

 

 

 

 

Voor de dienstregeling en de prijzen van het 

met je telefoon.  

 

 

 

 

 

 

Voor meer informatie over het maritiem museum

telefoon.  

 

 

 

Voor de wandelroute van de Fast Ferry

scannen met je telefoon 

 

 

De vanaf het clubhuis kun je wandelen naar de aanleg steiger van de Fast Ferry

De afstand bedraagt ongeveer 980 m. Deze route loopt helemaal over fietspaden. De 

Rotterdam duurt ongeveer 35 minuten. Tot aan het 

een route van ongeveer 1100m. Hier loop je over een trottoir langs een drukke 

de Fast Ferry kun je de QR code scannen met je telefoon. 

Voor de dienstregeling en de prijzen van het Fast Ferry kun je de QR code scannen 

het maritiem museum kun je de QR code scannen met je 

de Fast Ferry naar het mariiem museum kun je de QR

de Fast Ferry.  

over fietspaden. De 

Tot aan het maritiem Museum  

een route van ongeveer 1100m. Hier loop je over een trottoir langs een drukke weg. Eventueel 

code scannen met je telefoon.  

kun je de QR code scannen 

kun je de QR code scannen met je 

R code 



 

 

 


