Iedereen durft zo langzamerhand weer over de horizon heen te kijken en maakt nieuwe
plannen voor de toekomst. Zo zien wij dat er nieuwe data geprikt worden om alsnog dat
huwelijksfeest of die 50e verjaardag te vieren. Ook bedrijven zijn zich aan het
oriënteren zodat zij hun relaties en medewerkers met een mooi event kunnen bedanken
voor het afgelopen jaar.

Een goed event organiseren kan een enorme uitdaging zijn waar ons eventteam u graag
bij helpt. U bent van harte welkom voor een kopje koffie en een vrijblijvend gesprek, waarin
we met u van gedachten kunnen wisselen over de mogelijkheden bij ons aan boord.

Lees meer

Wereldhavendagen - 3 t/m 5 sept
Tijdens de Wereldhavendagen
presenteert de Rotterdamse haven zich
aan het publiek en zijn er talloze
mogelijkheden om de haven te ontdekken.
De vorm waarin het dit jaar plaats gaat
vinden is afhankelijk van de geldende
beperkingen rondom Covid-19. Vast staat
wel dat bezoekers op verschillende
locaties in de stad en haven de
Wereldhavendagen kunnen beleven. Hoe
het er precies uit gaat zien wordt op een
later moment bekend gemaakt.

Wilt u in een veilige omgeving uw gasten (goed verzorgd) laten genieten van al het moois
dat de Rotterdamse haven tijdens deze dagen te bieden heeft? Laat uw gegevens achter
en wij nemen contact met u op zodra het programma bekend is.

Informatie aanvragen

Veiligheid aan boord
De eerste helft van mei stond voor veel
van onze collega’s in het kader van
veiligheid. Iedereen heeft de trainingen
weer succesvol afgerond. Reanimatie, het
aanbrengen van pleisters en verbanden,
brandjes blussen en communiceren met
112. Dit en veel meer is aan bod gekomen
en zit weer vers in ons geheugen.

Dit is kennis die wij hopelijk nooit nodig hebben. Helaas weten we uit de praktijk dat ook
aan boord onze hulp wel eens gewenst is en dan willen wij zo goed mogelijk voor onze
gasten zorgen. Daarom krijgen al onze collega’s de mogelijkheid om mee te doen aan
deze trainingen en is het percentage van collega’s met een diploma Eerst Hulp Verlener
(EHV) zo hoog.

Nieuw in ons aanbod
U kent ons als unieke eventlocatie in Rotterdam, maar wij organiseren ook rondvaarten,
dagtochten en themacruises. Het afgelopen jaar hebben wij gebruikt om een aantal
vernieuwingen door te voeren.

Cadeauvaart
Een cadeaubon voor een rondvaart met
koffie en appelgebak of een rondvaart met
een lunch. Ook leuk als cadeau om uw
personeel te bedanken voor de inzet van
het afgelopen jaar!

Zomeravond Cruise
In juli en augustus varen we iedere
zaterdagavond 2,5 uur door de havens
van Rotterdam.

Uitgebreide havenrondvaarten op zaterdag
Dit jaar voeren we het schema voor de uitgebreide havenrondvaart van 2,5 uur op
zaterdagochtend en zaterdagmiddag flink op.

Nieuwe menukaart
Onze chef-kok en het horeca team hebben hard gewerkt om het aanbod aan dranken en
versnaperingen tijdens de rondvaarten te vernieuwen. In onze eigen kombuis worden
verse friet van Frietboutique en gefrituurde snacks gebakken. Daarnaast bieden we o.a.
borrelplanken, luxe broodjes en gezonde maaltijdsalades aan.

Meer info over onze cruises

Zin in een wandeling met een goed doel?
Veel mensen willen er in deze tijd even lekker op uit. Hoe fijn is het dat u dat kunt doen
terwijl u ook een goed doel steunt. Het Ronald McDonald Huis Sophia Rotterdam heeft
namelijk een leuke wandeling uitgezet door het hart van Rotterdam: '[t]Huis in Rotterdam'.

Tijdens deze wandelling kunt u gebruikmaken van diverse vouchers die u een heerlijke
dag in Rotterdam zullen bezorgen. Zodra wij weer mogen varen doen wij ook mee met
deze actie. Als u tickets koopt voor de rondvaart van 75 minuten ontvangt u aan boord
tegen de inlevering van deze voucher een gratis bak koffie of thee.
Doet u mee? Voor €30,- schaft u het tasje met de wandeling, de vouchers en wat lekkers
voor onderweg aan. Stuur een email naar rotterdam@ronaldmcdonaldhuis.nl, o.v.v. [t]Huis
in Rotterdam. De opbrengsten komen geheel ten goede aan het Ronald McDonald Huis
Sophia.

Captain's log
Onze Corporate Captain Lieuwe schrijft maandelijks een
blog over updates uit de Rotterdamse haven en
bijzonderheden binnen ons bedrijf.

Lees via de volgende link de laatste blog over onze
dagtochten.

Lees meer
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