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THON HOTEL ROTTERDAM 

Thon Hotel Rotterdam ligt in hartje Rotterdam, 

aan de voet van de Erasmusbrug. Door de centrale 

ligging van het hotel zijn musea, theaters en        

attracties gemakkelijk te bereiken. Daarmee is 

Thon Hotel Rotterdam de ideale uitvalsbasis voor 

zowel zakenreizigers als toeristen.  

HOTELKAMERS  

Thon Hotel Rotterdam beschikt over 92 moderne 

kamers. De kamers zijn volledig gerenoveerd en 

voorzien van alle comfort die de hedendaagse gast 

mag verwachten. Denk hierbij aan  

airconditioning, gratis Wi-Fi en een badkamer 

met toilet, douche en/of bad.  

VERGADERACCOMODATIES  

Het hotel beschikt over twee volledig uitgeruste 

vergaderzalen: de Bakboardroom en de  

Stuurboardroom. De zalen bieden flexibele  

opstellingen en er is een ruime keuze aan  

uitbreidingsmogelijkheden Uiteraard wordt iedere 

offerte op maat gemaakt.  

BEREIKBAARHEID  

Met een parkeergarage tegenover het hotel en met 

de tram die voor de deur stopt is het hotel voor  

iedereen uitstekend te bereiken. Thon Hotel      

Rotterdam is gelegen op vijf minuten afstand van de 

Ringweg van Rotterdam en tram 7 zorgt voor een 

directe verbinding tussen Rotterdam Centraal     

Station en het hotel. Daarnaast is het hotel bereik-

baar met de Watertaxi.  

 

 



 

 

 

vergaderopstellingen 



 

 

B A K B O A R D r o o m       S t u u r b o a r d r o o m &   

Afmetingen  : 5.9m x 6.1m (36 m2)  

 

 Theater  : 30 personen 

 Receptie  : 30 personen 

 Cabaret  : 24 personen 

 School  : 18 personen 

 Carré  : 16 personen  

 U-vorm  : 14 personen 

 Blok  : 12 personen 

 

Afmetingen  : 18m x 5.6m (100 m2)  

 

 Theater  : 70 personen 

 Receptie  : 70 personen 

 Cabaret  : 40 personen 

 School  : 30 personen 

 Carré  : 28 personen   

 U-vorm  : 24 personen 

 Blok  : 24 personen 

 Fauteuils  :   5 personen 
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Meeting 

U ontvangt een passende zaa lru imte en een ruime keuze in cater ing fac i l i te i ten.  Scherm, beamer,  f l ip -over met st i f ten,       

meet ing bestek en Wi -F i  z i jn  inbegrepen.  



 

 

Mix and match 

VROEG AANWEZIG €  9 ,50  P.P.  

De mogelijkheid bestaat om voorafgaand aan de bijeenkomst te ontbijten. 

U kunt genieten van het ontbijtbuffet van Thon Hotel Rotterdam in het 

restaurant. Het uitgebreid ontbijt bestaat uit verschillende: diverse brood-

soorten, verse croissants, kazen, diverse vleeswaren, zoet beleg, warme 

ontbijtgerechten en onbeperkt koffie, thee, melk en vruchtensappen.  

 

UITGEBREID LUNCHBUFFET IN HET  

RESTAURANT €  21,50  P.P.  

In het restaurant kan er een uitgebreid lunchbuffet  

worden geserveerd. Denk hierbij aan verschillende  

soep van de  dag, diverse broodsoorten, diverse kazen en vleeswaren, 

gerookte zalm en zoet beleg, warme snack, Koffie, thee, melk, water en 

fruitsappen zijn inbegrepen.  

 

LOSSE LUNCH BROODJES €  12,50  P.P.  

Luxe broodjes met gerookte zalm, Franse brie, oude Hollandse kaas en 

boerenham kunnen in de zaal geserveerd worden. Koffie, thee, melk en 

fruitsappen zijn inclusief.  

 

SNACKS  €  6 ,50  P.P.   

Gezonde break: fruitspies en verse smoothie  

Energie break: candybars en Red Bull    

Hartige break: saucijzenbroodje en flesje frisdrank  

    

AFTER MEETING BORREL IN DE SWAAN   

€  12,50  P.P. /PER UUR  

Na de meeting kunt u ervoor kiezen om te borrelen in de Swaan. Uw 

gasten en u kunnen voor één uur drankjes naar keuze bestellen (bier, 

wijn, fris, thee en koffie).  

Uiteraard hoort hier ook een heerlijke bittergarnituur bij (tot 30 perso-

nen).  

 

 

3-GANGEN KEUZEMENU €  27,50 P.P.  

Spinaziesoep met gerookte zalm of salade met gerookte kip, tomaat en pijn-

boompitten 

    ~ 

Zalmfilet met pestosaus of twee gebakken biefstukjes van varkenshaas met 

portsaus 

    ~ 

Citroen– en cassis-ijs 

  
4-UUR KOFFIE OF THEE MET IETS LEKKERS  

€  6 ,50  P.P.  

Onbeperkt 4 uur lang genieten van koffie of thee met robuuste koeken en 

chocolade rotsen 

 

8-UUR KOFFIE OF THEE MET IETS LEKKERS  

€  9 ,75  P.P.  

Onbeperkt 8 uur lang genieten van koffie of thee met robuuste koeken en 

chocolade rotsen 

 

FRISDRANKEN €  2 ,75  PER FLESJE  

Keuze uit diverse soorten frisdranken o.a.: Cola, Cola light, Fanta etc. 

 

SMOOTHIES €  3 ,00 PER GLAS 

Keuze diverse smaken. Vraag naar de mogelijkheden 

 

EARTH BRONWATER €  6 ,50  PER FLES (0 ,75 ltr)  

Keuze uit met of zonder bubbels 
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Prijzen 

Alle genoemde prijzen in deze brochure zijn onder voorbehoud van wijzigingen en typefouten. 

De weergegeven prijzen zijn in deze brochure zijn inclusief BTW. 

 

Uniforme Voorwaarden Horeca 

Op al onze diensten zijn de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH) van toepassing. Wanneer gewenst zenden wij u een kopie van UVH toe. 

 

Annuleren 

Bij annuleringen van definitieve reserveringen gelden de volgende annuleringsvoorwaarden: 

  Bij annulering meer dan 6 maanden voor aanvang is de annulering kosteloos. 

  Bij annulering meer dan 3 maanden voor aanvang is de klant gehouden 10% van de 

 reserveringswaarde aan het horecabedrijf te betalen. 

  Bij annulering meer dan 2 maanden voor aanvang is de klant gehouden 15% van de 

 reserveringswaarde aan het horecabedrijf te betalen. 

  Bij annulering meer dan 1 maand voor aanvang is de klant gehouden 35% van de 

 reserveringswaarde aan het horecabedrijf te betalen. 

  Bij annulering meer dan 14 dagen voor aanvang is de klant gehouden 60% van de  

 reserveringswaarde aan het horecabedrijf te betalen. 

  Bij annulering meer dan 7 dagen voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 85% van de 

 reserveringswaarde aan het horecabedrijf te betalen. 

  Bij annulering 7 dagen of minder voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 100% van de 

 reserveringswaarde aan het horecabedrijf te betalen. 

 

Definitief aantal personen 

Bij een definitieve zaalreservering kunt u het definitieve aantal personen met een marge van 10 procent tot uiterlijk 7 dagen voor aanvang van het 

evenement aan ons doorgeven. Hierna verwachten en berekenen wij op basis van het laatst doorgegeven aantal.  

ALGEMENE VOORWAARDEN  



 

 

 

Met de auto vanuit Dordrecht  

Volg de A16 richting Rotterdam. Direct na de "Van Brienenoordbrug" neemt u de eerste afslag richting Rotterdam Centrum. U rijdt de  

rotonde 3/4. Volg de Maasboulevard (langs de Maas) tot aan het kruispunt voor de Erasmusbrug. Bij dit kruispunt gaat u rechtdoor. Bij de eerst-

volgende stoplichten slaat u linksaf. U bent nu op de Scheepstimmermanslaan. U rijdt rechtdoor tot aan het water en aan het einde gaat u linksaf. 

Als u deze weg volgt ziet u het Thon Hotel Rotterdam aan uw linkerhand. 

 

Met de auto vanuit Den Haag  

Volg de A13 richting Rotterdam Centrum. Blijf de weg volgen tot aan het Hofplein. Neem de rotonde 2/4 richting de Coolsingel. Volg de weg tot 

het kruispunt voor de Erasmusbrug. Sla vóór de Erasmusbrug rechtsaf het Vasteland op. Bij de eerstvolgende stoplichten slaat u linksaf. U bent nu 

op de Scheepstimmermanslaan. U rijdt rechtdoor tot aan het water en aan het einde gaat u linksaf. Als u deze weg volgt ziet u het Thon Hotel 

Rotterdam aan uw linkerhand. 

 

Met de auto vanuit Utrecht  

Volg de A20 richting Rotterdam, en vervolgens de A16 richting Europoort/ Dordrecht. U neemt de afslag Rotterdam Centrum. Onder aan de af-

slag gaat u naar rechts. Volg de Maasboulevard (langs de Maas) tot aan het kruispunt voor de Erasmusbrug. Bij dit kruispunt gaat u rechtdoor. Bij 

de eerstvolgende stoplichten slaat u linksaf. U bent nu op de Scheepstimmermanslaan. U rijdt rechtdoor tot aan het water en aan het einde gaat u 

linksaf. Als u deze weg volgt ziet u het Thon Hotel Rotterdam aan uw linkerhand. 

 

Met de trein/tram  

Vanaf Rotterdam Centraal Station neemt u tramlijn nummer 7 richting het Willemsplein. De eindhalte van deze lijn is voor het hotel. 

 

Met de metro  

Van Rotterdam Centraal Station neemt u de metro richting Spijkenisse of Slinge. U stapt uit bij station Leuvehaven. U volgt de weg richting de 

Erasmusbrug. U ziet dan vanzelf het Thon Hotel Rotterdam aan uw rechterhand. 

 

Contact  

Voor zaalreserveringen, feesten, diners, prijsafspraken en overige informatie kunt u contact opnemen met Jamilla van der Graa f 

en/of Sylvia Hurkmans. 

T: +31 10 413 47 90  

E: conference@thonhotels.nl  

BEREIKBAARHEID EN CONTACT 



 

 


