
Eenmaal aan boord waant u zich in 
een luxueuze jaren ’50 stijl. Door 
de combinatie van het viersterren-

hotel, 12 prachtige authentieke zalen, 29 
moderne meeting rooms, eigen catering, 
goede bereikbaarheid en de beste nieuwe 
techniek, maakt dit het ss Rotterdam een 
aantrekkelijke en unieke evenementenlo-
catie voor tien tot meer dan drieduizend 
personen. Een vergadering, congres of 
feest aan boord van het ss Rotterdam, 
betekent dat u volledig wordt ontzorgd 
en in de watten wordt gelegd. Door de 
vele ruimtes te combineren met diverse 
break-out rooms biedt het ss Rotterdam 

veel mogelijkheden en kan deze locatie 
hierdoor echt een totaalpakket aanbie-
den. Laat uw vergadering plaatsvinden 
in één van de bijzondere zalen zoals de 
hemelse Sky Room, authentieke Li-
brary Room of exclusieve Executive 
Boardrooms gelegen rondom de Busi-
ness Lounge. De grote Grand Ballroom, 
schitterende La Fontaine Room en het 
multifunctionele Theatre zijn onder an-
dere geschikt voor grotere evenementen 
zoals een meerdaags congres. Het au-
thentieke Theatre beschikt plenair zelfs 
over 500 zitplaatsen verdeeld over de 
zaal en balkons. 

Daarnaast is er een ruim aanbod aan 
arrangementen en workshops. Hierdoor 
kunt u uw evenement ook afwisselen 
met unieke en exclusieve breaks. Wilt u 
uw gasten met een unieke teambuilding 
activiteit verrassen? Dan is Orchestrate! 
van onze samenwerkingspartner Event 
Masters een ingrijpende muzikale erva-
ring die uw gasten transformeert en 
samenbrengt zoals nooit tevoren. Tijdens 
deze teambuilding activiteit is het moge-
lijk om een groep mensen zonder muzi-
kale achtergrond te veranderen in een 
heus symfonisch orkest. Een dergelijke 
bijzondere ervaring aan boord van het ss 
Rotterdam betekent automatisch ‘The start 
of new memories’.

www.ssrotterdam.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

Met een hoge snelheid varend over de Maas doemt in de verte het ss Rotterdam 
op aan de kop van het schiereiland Katendrecht. Stap aan boord terug in de tijd 
van het 228 meter lange imposante voormalig vlaggenschip van de Holland-
Amerika Lijn. De grandeur die dit schip van nature heeft is nog steeds te 
ervaren in de hele beleving. Bij aankomst wordt u vrolijk begroet door een 
boarding steward, elegant gekleed in een witte marine jas en kapiteinspet, 
terwijl de stem van Frank Sinatra op de achtergrond te horen is. 

Ontvang uw gasten aan boord 
in een stad van wereldformaat
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