
Het voormalige vlaggenschip van de Holland-
Amerika Lijn vervoerde decennialang passagiers 
met een American dream over de Atlantische  

oceaan. Nu aangemeerd in de hippe Rotterdamse wijk 
Katendrecht, doet het historische cruiseschip dienst als 
evenementen- en vergaderlocatie, kantoorruimte, hotel, 
museum en escape room.

Het bruist aan boord. Hotelgasten drinken een cocktail of 
biertje op het dek. Zakenrelaties arriveren met de water-
taxi en ontmoeten elkaar aan de bar. Ondernemers denken 
nieuwe concepten uit met uitzicht op het water. Vrijwilligers 
die vorige eeuw nog aan boord werkten, leiden bezoekers 

rond en vertellen de verhalen van weleer. En in de achter-
grond klinkt het soepele baritongeluid van Frank Sinatra, 
begeleid door de tijdloze swing van de Count Basie Big Band. 

Iedereen aan boord voelt het. Het avontuur dat dit schip heeft 
meegemaakt. En dat maakt het ss Rotterdam tot een unieke 
locatie voor vergaderingen en congressen. Het inspireert. Het 
prikkelt de verbeeldingskracht. Het is het tastbare bewijs van 
waar een goed idee toe kan leiden. De pioniersgeest van de 
eerste landverhuizers heeft het schip nooit verlaten.

Elke zaal aan boord heeft een eigen stijl met unieke elemen-
ten. Het Theatre, de Grand Ballroom, de klassieke Odyssee 
Room en de Queen’s Lounge bieden plaats voor 400 tot 500 
bezoekers, terwijl kleinere zalen zoals de multifunctionele 
Sky en Sun Room ideaal zijn voor vergaderingen of diners. 
De 254 authentieke en elegante hotelkamers bieden een luxu-
euze overnachting. In totaal kan het schip tot 3.500 gasten 
ontvangen die zich laten inspireren door de unieke sfeer aan 
boord. En zo begint elke dag een nieuw hoofdstuk van een 
verhaal zonder einde…

www.ssrotterdam.nl 

www.westcordhotels.nl

M EE T I N G M AG A Z I N E . N L

M E E T I N G  LO C AT I E

Je voelt het zodra je binnenstapt. Het zit in 
de lucht, onder het tapijt, in het staal. Het 
ss Rotterdam ademt grandeur en historie. 
Achter elk detail schuilt een hoofdstuk uit een 
veelbewogen geschiedenis. De retrokleuren van 
het meubilair, de glaswanden en wandkleden, 
de talloze art deco-versieringen, het chroom in 
de ooit stampende en sissende machinekamer... 
het schip is een verhaal op zich.

De kracht van een 
goed verhaal…
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