BELEEF DE RIJKE HISTORIE OP DE SS ROTTERDAM
op zondag 18 november 2018
08.45 uur:

Verzamelen parkeerterrein Rijn en Lek

09.00 uur:

Vertrek parkeerterrein Rijn en Lek ( eigen auto’s, nog
samen te stellen afhankelijk van aantal inschrijvingen ) naar
Rotterdam

10.00 uur:

Aankomst parkeerterrein SS Rotterdam
3e Katendrechtsehoofd 25 3072 AM Rotterdam

10.15 uur:

Ontvangst Captain’s Lounge op het Main Deck voor een
kopje koffie of thee met taart naar keuze

11.15 uur:

Tour Uitwaaien & Zwaaien, waarbij wij een kijkje gaan
nemen op de boeg en de brug. Een echte
fotospot! Daarnaast bezoeken wij het stuurhuis en de
kaartenkamer, kapiteinsvertrek en stuurhut.
Deze tour laat zien wat een groot cruiseschip allemaal in
huis heeft en hoe het leven aan boord er vroeger uitzag.
Tevens gaan we de machinekamers op C,D,E en F deck
bezoeken. Dieper in het hart van het schip kun je niet
komen.
OPMERKING: voor mensen met beperkingen is het bezoek
aan de machinekamers niet mogelijk, daar deze uitsluitend
middels diverse trappen te bereiken zijn
In totaal duurt deze rondleiding 1 ½ uur

13.00 uur:

Sandwichlunch inclusief onbeperkt melk en jus d’orange en
twee sandwiches per persoon. Heerlijke sandwiches met
o.a. ambachtelijke beenham, gerookt kalkoenfilet,
Rotterdamse oude kaas, huisgemaakte tonijnsalade en
handgesneden carpaccio

14.15 uur:

Vertrek naar Wijk bij Duurstede

15.30 uur

Aankomst parkeerterrein Rijn en Lek

Het is een van de bekendste naoorlogse Nederlandse passagiersschepen. Het
maakte tussen 1959 en eind 2000 het laatste decennium mee van de transAtlantische lijnvaart en was daarna een succesvol cruiseschip. Nu ligt het schip
als drijvende attractie aan het Derde Katendrechtse Hoofd in de Maashaven in
Rotterdam.
Vroeger werden passagiers uitbundig uitgezwaaid en feestelijk
onthaalt in Rotterdam en New York. Herbeleef deze sensatie
tijdens de rondleiding. Er wordt beschreven wat een groot
cruiseschip allemaal in huis heeft en hoe het leven aan boord er
vroeger uitzag,

Bezoek de hooggelegen dekken, verken de boeg
en de brug, neem een kijkje in het stuurhuis en
spiek in de achterliggende ruimten.
Ruim veertig jaar bevoer La Grande Dame de wereldzeeën. Nu is
het in de machinekamer koud en stil, maar is het nog steeds een
machtig gezicht om al die imposante machines bij elkaar te zien.

In de prijs pp is inbegrepen:






ontvangst met koffie/gebak
tour inclusief machinekamer met
gids
lunch (inclusief melk en/of jus
d'orange)
parkeerkosten
brandstofkosten

Additionele kosten zijn: de overige
drankjes.

Leer je meer over het ingenieuze systeem van verdampers, ketels, turbines en
generatoren die zorgden voor alle stoom, stroom en PK’’s aan boord.
Minimum aantal deelnemers: 15 

 Inschrijving sluit op 4 november 2018

 Inschrijven: Pak een formulier uit de ark of
ga naar de website

