Best tips eve
TIME TO MOMO IN ROTTERDAM

r!

ALGEMEEN

Stap de trein uit en duik direct de nieuwste, hipste koffietent van de wijk in. Weet
waar je het lekkerste visje van de stad eet of een lokaal gebrouwen biertje tapt.
In time to momo delen lokale auteurs uit liefde voor hun stad alleen de échte
highlights met je. Zo sla je de drukke shopboulevards over en wandel je, terwijl je
onderweg een must see meepikt, op je gemak naar de leukste conceptstores.
Geniet van elke seconde en maak van je citytrip een feel good experience. 100%
GOOD TIME!
NAAR ROTTERDAM!
In de stoere havenstad Rotterdam geldt: what you see is what you get. Het
wordt niet mooier gemaakt dan het is en er wordt niets opgeleukt voor toeristen.
De metropool charmeert door zijn totaal eigen karakter en zijn nuchtere inwoners.
Naast de iconen, zoals de Euromast en de Kubuswoningen, zijn er veel andere
interessante bezienswaardigheden, mooie musea en verborgen plekjes. Ook kun
je er heerlijk shoppen: in de kleine straatjes van het centrum, maar ook in de
minder bekende wijken vind je leuke vintagewinkels en prachtige designboetieks.
En dan is er nog de foodcultuur. Goed eten staat hoog in het vaandel in Rotterdam, en leuke restaurantjes zijn er dan ook in overvloed. ’s Avonds is er altijd iets
te beleven. Van undergroundclub tot jazzconcert of een speciaalbiertje in de kroeg.

Harbour city

OVER TIME TO MOMO
time to momo laat je lekker wandelen, op je eigen tempo de stad ontdekken
en de local lifestyle beleven. Zonder dat je je hoeft voor te bereiden. We leiden
je met onze routes langs de favoriete restaurants, cafeetjes, musea, galeries,
winkels en bezienswaardigheden: langs de plekken in onze stad waar we zelf
graag komen en een leuke tijd hebben. Dus misschien kom je ons wel tegen.
Geen van de adressen die we beschrijven, heeft voor vermelding betaald, niet voor
de tekst en niet voor de foto’s. Alle teksten zijn geschreven door een onafhankelijke
redactie. En dat geldt niet alleen voor de adressen in deze gids, maar ook voor de
informatie in onze time to momo app en alle nieuwste tips, themaroutes, wijkinformatie, blogs en de selectie van de leukste hotels op www.timetomomo.com.

2

STAD

rotterdam
WERK & BEZIGHEDEN

Eigenaar van
The Ubiquist
LOCAL

Nina Swaep

Met de wind in haar haar
over de Erasmusbrug
fietsen, een drankje doen
bij de Aloha Bar of eten

bij Op het Dak. Als geboren Rotterdamse voelt
Nina zich in de Maasstad
als een vis in het water.
Een paar favorieten?
Dineren bij Dertien, koffie
bij het Lokaal, cultuur bij
Huis Sonneveld, de Van
Nelle Fabriek en het
ZoHo-kwartier... Heb je
nog even?

het beste van rotterdam in 4 routes
ROUTE

1 > CENTRUM & HET OUDE WESTEN p. 18
In het multiculturele Oude Westen barst het van de
speciaalzaken. Voor kunstliefhebbers is het Museumpark een must. In de Witte de Withstraat vind je terrasjes en exclusieve winkels.
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ROUTE
> STADSDRIEHOEK & KRALINGEN p. 38
In de Stadsdriehoek ontstond Rotterdam in de middeleeuwen. Tussen de
moderne architectuur herinnert alleen de Laurenskerk daar nog aan. De 19e-eeuwse wijk Kralingen
is rustig.

ROUTE

3 > RONDOM DE MAAS p. 58
De havens behoren tot de grootste van de wereld. Aan
de Maas liggen het Scheepvaartkwartier en de Kop van
Zuid. Havenbuurt Katendrecht is begonnen aan een
tweede jeugd.
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ROUTE
> NOORD p. 78
Het Rotterdam ten noorden van het Centraal Station heeft vele gezichten.
Shopaholics kunnen terecht in het gezellige Oude Noorden. Het ZOHOkwartier behoort tot de hipste stukjes van de stad.
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ROUTE 1
CENTRUM & HET OUDE WESTEN

CENTRUM &
HET OUDE WESTEN
ook een rosarium met een beeldentuin, waar je heerlijk kunt wandelen of
picknicken. Ook ’s avonds hoef je je er niet te vervelen, want in het hippe
Witte de Withkwartier vind je restaurants, barretjes en clubs in overvloed.

dE wijken
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weinig tijd? DIT ZIJN DE HOOGTEPUNTEN:
+ CENTRAAL STATION + BEELDENROUTE WESTERSINGEL + BUITEN
+ MUSEUM BOIJMANS VAN BEUNINGEN + HUIS SONNEVELD

Op het gebied van kunst en cultuur is er veel te beleven in de buurt rondom het
Museumpark. Hier en in de nabijgelegen Witte de Withstraat is keuze uit
meer dan tien culturele instellingen. Verder ligt er achter in het Museumpark
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Bij de binnenstad van Rotterdam denken veel mensen aan de Lijnbaan en de
Koopgoot. Gelukkig heeft het centrum meer te bieden dan dat. Hoewel het soms
niet zo aandoet, is het een wijk met een lange historie, die teruggaat naar de
begindagen van de stad. In mei 1940 werd het centrum grotendeels verwoest
bij een Duitse luchtaanval. Na het bombardement volgde in rap tempo de wederopbouw, met als resultaat het moderne stadsbeeld van vandaag de dag. Wanneer je uitstapt bij het vernieuwde Centraal Station, ligt de stad aan je voeten.
Ten westen van de Westersingel ligt het Oude Westen, een wijk die bekendstaat
om z’n multiculturele karakter. De West-Kruiskade wordt vaak Chinatown genoemd, maar naast Chinese zaakjes vind je hier ook veel ondernemers met een
andere achtergrond. Van de winkeleigenaren komt 70 procent oorspronkelijk uit
een ander land. De laatste jaren komen daar steeds meer nationaliteiten bij. De
lage huren en de grote leegstand hebben veel jonge ondernemers aangetrokken, waardoor de wijk tegenwoordig een prettige mengelmoes van exotische
winkels en exclusieve hippe shops biedt. Ook de Nieuwe Binnenweg zit van
voor naar achter vol met interessante zaken, cafés, restaurants en bakkerijtjes.
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OVER DE ROUTE
Op deze route maak je meteen kennis met de veelzijdigheid van Rotterdam.
Vanuit het Centraal Station verken je een gezellige multiculturele volksbuurt en
wandel je zo door naar het Museumpark met z’n vele bezienswaardigheden en
verder naar de bruisende en hippe Witte de Withstraat. Aan winkels en restaurants is er onderweg zeker geen gebrek.
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// Zeker doen als je voor
het eerst in Rotterdam bent
// Is met gemak over twee
dagen te verdelen
// Op maandag zijn veel
musea en winkels
gesloten
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Centraal Station
Groot Handelsgebouw
West-Kruiskade
Wijkpark Het Oude Westen
Ayla
Beeldenroute Westersingel
Pauluskerk
Rotterdamse Schouwburg
SHPPR
Nen Xavier
Susan Bijl
Rotown
Kino
Koekela
Demonfuzz Records
Buiten
Schorem
‘Bierhandel’ De Pijp
Lilith
Galerie Rianne Groen
Voorlopig
Stek
Laurensius
Museumpark
Huis Sonneveld
Museum Boijmans Van
Beuningen
Kunsthal
Russisch-Orthodoxe Kerk
Dearhunter Vintage
Yama
De Harmonie
TENT
Warung Mini
In de Ban van de Ring
Bar Z
Collectiv by Swan
Betsy Palmer
Danny de Cactus
Hopper
Dertien

ROUTE 1 > CENTRUM & HET OUDE WESTEN

Met diverse filmfestivals en bioscopen was Rotterdam altijd al een filmstad.
Toch miste er nog iets: een plek waar je naast de nieuwste releases ook een
13

fijne klassieker kunt kijken. Kino, gevestigd in het oude Lantaren/Venster, is
met zijn thema-programmering precies in dat gat gesprongen. De hippe bios
heeft ook een goed restaurant waar je voor of na de film een hapje kunt eten.

ROUTE 4

FINISH

gouvernestraat 129-133, kinorotterdam.nl, telefoon 0102681160, open ma-do 10.00-1.00,
vr 10.00-2.00, za 12.00-2.00, zo 12.00-1.00, prijs ticket € 10, tram 4 bloemkwekersstraat

Haarsnijder en barbier Schorem is een fenomeen. Zoals het bordje op de
deur al aangeeft, zijn alleen mannen hier welkom, want volgens de heren van
17

Schorem hebben ook zij een plek nodig om even tot zichzelf te kunnen komen.
Wie zich hier onder handen laat nemen kan rekenen op een uitgebreide nononsensebehandeling en een stoere nieuwe look.

START
M

nieuwe binnenweg 104, www.schorembarbier.nl, telefoon 0102410309, open di-vr

M

10.00-18.00, za 10.00-17.00, prijs knippen of scheren € 35, tram 4 bloemkwekersstraat

M
M

M

Net achter de Nieuwe Binnenweg vind je een paar rustige straatjes vol kleine
ondernemingen. De meeste van deze verborgen zaakjes hebben de deur voor
je open staan. Wandel bijvoorbeeld eens bij Galerie Rianne Groen naar binnen.
Rianne maakt elke zes weken een nieuwe expositie met werk van een of meer
beginnende kunstenaars en ze vertelt je er graag over. Op zoek naar een stuk
voor thuis? Alle werken zijn te koop!

ROUTE 2
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schietbaanstraat 21, www.riannegroen.com, telefoon 0683714212, open do-za 12.00-

ROUTE 1
M

18.00 of op afspraak, entree gratis, tram 4 bloemkwekersstraat
H

Het platform voor hedendaagse Rotterdamse kunst, TENT, is gevestigd in
een voormalig schoolgebouw van monumentale proporties. In sommige ruimtes,
zoals de gymzaal, kun je deze vroegere functie nog terugzien. Het gebouw wordt
gedeeld met het Witte de With Center for Contemporary Art. TENT richt zich
met z’n programmering op de verbinding tussen kunst en de actualiteit en realiteit van de stad. De ligging van de instelling is ideaal: in het hart van de Witte
de Withstraat, de culturele as van Rotterdam.
32
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legenda

ROUTE 3

>> BEZIENSWAARDIGHEDEN
>> ETEN & DRINKEN

M

>> SHOPPEN
>> LEUK OM TE DOEN

witte de withstraat 50, www.tentrotterdam.nl, telefoon 0104135498, open di-zo
11.00-18.00, entree € 5, metro a, b, c eendrachtsplein, tram 7, 8, 12, 20, 23, 25
museumpark

37
M

ROUTE 1 > CENTRUM & HET OUDE WESTEN

1

BEZIENSWAARDIGHEDEN
In maart 2014 werd het nieuwe Centraal Station geopend, gebouwd om
het toenemende aantal reizigers te kunnen verwerken. De nieuwe hal met de zil1

verkleurige overkapping wordt ook wel Station Kapsalon genoemd, naar de van
oorsprong Rotterdamse snack die wordt geserveerd in een bakje van aluminium.
stationsplein 1, telefoon 0800776745, open dagelijks, metro d, e, tram 4, 7, 8, 12, 20,
21, 23, 24, 25 centraal station

Wie het station uitloopt, ziet meteen het Groot Handelsgebouw; een trots
symbool van de Rotterdamse wederopbouw. Het opmerkelijke verzamelpand
2

uit 1953 werd ontworpen door local heroes Maaskant en Van Tijen. Wandel
even naar binnen voor een kijkje in de expeditiestraat of neem een drankje bij
Brasserie Engels of bij de verborgen Suicide Club (boven op het dak).
stationsplein 45, ghg.nl, telefoon 0102403434, open brasserie engels dagelijks 9.3022.00, metro d, e, tram 4, 7, 8, 12, 20, 21, 23, 24, 25 centraal station

Loop je van Kruisplein langs het water naar de Westzeedijk, dan kun je 17
sculpturen bekijken die deel uitmaken van de Beeldenroute Westersingel.
Beroemd zijn L’Homme qui Marche van de Franse kunstenaar Auguste Rodin
en Pablo Picasso’s Sylvette voor de deur van Museum Boijmans Van Beuningen.
De enorme Santa Claus van Paul McCarthy wordt door Rotterdammers vaak
gekscherend Kabouter Buttplug genoemd.
6

westersingel, www.sculptureinternationalrotterdam.nl, telefoon 0104360288, metro
a, b, c eendrachtsplein, tram 4, 7, 8, 12, 20, 23, 25 kruisplein

Een begrip in Rotterdam en omstreken: de Pauluskerk. In 1960 opende dit
gebedshuis in hartje centrum met op de gevel een uitspraak van de apostel
Paulus: ‘Overwin het kwade door het goede’. Dat motto proberen ze nog altijd
eer aan te doen. De organisatie biedt opvang aan drugsverslaafden, daklozen
en vluchtelingen. De kerk werd in 2007 gesloopt, maar in 2013 verrees een
nieuw, futuristisch gebouw aan de overkant van de singel.
7

mauritsweg 20, www.pauluskerkrotterdam.nl, telefoon 0104118132, open dagelijks 9.0021.00, entree gratis, metro d, e centraal station, tram 4, 7, 8, 12, 20, 23, 25 kruisplein
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ROUTE 1 > CENTRUM & HET OUDE WESTEN
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ontwerp van het Rotterdamse architectenbureau OMA, waar Rem Koolhaas de
scepter zwaait.
westzeedijk 341, www.kunsthal.nl, telefoon 0104400300, open di-za 10.00-17.00, zo
11.00-17.00, entree € 12, metro a, b, c dijkzigt, tram 8 kievitslaan

De Russisch-Orthodoxe Kerk, officieel de Kerk van de Heilige rechtgelovige
grootvorst Alexander Nevski, werd in 2004 geopend. Het is een vrij simpel ge28

bouw, dat door de grote gouden koepel toch veel aandacht trekt. De diensten
worden gehouden in het Kerkslavisch, de liturgische taal van oostelijke orthodoxe
kerken, maar de belangrijkste zaken worden in het Nederlands herhaald.
schiedamsesingel 220, www.ruskerk.nl, telefoon 0102132686, wisselende
openingstijden, entree gratis, metro d, e leuvehaven, tram 8, 12, 20, 23, 25 vasteland

ETEN & DRINKEN
Ayla is zo’n heerlijke plek waar je op een luie dag van ’s ochtends vroeg tot
’s avonds laat kunt blijven hangen. Ga voor een relaxed ontbijt op de loungetribune
achter in de zaak, plof neer op een bank met een kop koffie, of ga voor een diner
met cocktails aan een van de hoge tafels.
5

kruisplein 153, www.ayla.nl, telefoon 0102540005, open dagelijks 11.00-0.00, prijs
gerechtje € 10, metro d, e centraal station, tram 21, 23, 24 kruisplein

Bij Buiten aan de Nieuwe Binnenweg waan je je even in een landelijke huiskamer. De sfeer is er gemoedelijk, de bediening vrolijk en overal liggen verse pro
ducten die zo van het land lijken te komen. Buiten is de perfecte plek voor een
laat ontbijt, een uitgebreide lunch of een borrel. De met liefde belegde rustieke
boterhammen zijn ouderwets lekker.
16

nieuwe binnenweg 100, www.buiten010.nl, telefoon 0104360042, open di-za 10.0018.00, prijs ontbijt / lunch € 7,50, tram 4 bloemkwekersstraat

Bij restaurant ‘Bierhandel’ De Pijp kan het zijn dat je aan het einde van de
avond met heel andere mensen in gesprek bent dan aan het begin. Wie gaat
eten in dit etablissement krijgt namelijk geen eigen plekje, maar zit samen met
andere gasten aan een lange houten tafel. De Pijp begon in 1898 als bierhandel
18
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ROUTE 4 > NOORD
22

eens verstopt in een oude treinwagon en er wordt uitsluitend met biologische
en plantaardige ingrediënten gekookt.
anthoniestraat 2, www.restaurantgaredunord.nl, fb restaurantgaredunord, telefoon
0103106288, open wo-zo 12.00-23.00, prijs dinermenu € 32,50, tram 4 noordsingel

Eurotrash United is de grote droom van kunstenaarsduo Arno Coenen en
Iris Roskam, bekend van hun enorme plafondkunstwerk in de Markthal. Al jaren
26

wilden zij een eigen brouwerij slash Bierstube beginnen, en in de Hofbogen
vonden ze eindelijk een mooie plek. Met crowdfunding haalden ze het benodigde
geld op, waarna ze de ruimte voorzagen van een krankzinnige inrichting. Probeer
vooral een pint van hun eigen brouwlabel Kaiser Küttlipp.
vijverhofstraat 10, www.eurotrash-united.nl, telefoon 0103134970, open ma, wo-do &
zo 15.00-1.00, vr-za 15.00-2.00, prijs pils € 2,50, speciaalbier € 4,50, tram 4 heer
bokelweg

Jim de Jong is al lange tijd een begrip in culinair Rotterdam en ook zijn
Restaurant De Jong doet het goed bij zijn stadsgenoten. Jim werkt met groenten van het urban landbouwproject Uit Je Eigen Stad en met eetbare bloemen
van de DakAkker, de daktuin boven op het Schieblock. Je kunt kiezen tussen
twee viergangenmenu’s: vegetarisch, of met vis of vlees.
31

raampoortstraat 38, www.restaurantdejong.nl, telefoon 0104657955, open wo-zo
18.00-23.00, prijs menu € 45, metro d, e stadhuis, tram 4 heer bokelweg

SHOPPEN

Dat breien nog altijd hipper dan hip is, bewijst Saskia van het blog Sas knits
it again met haar leuke shop Ja, Wol. Hier vind je alles wat je nodig hebt om zelf
kleding, sjaals, tassen en allerhande accessoires te maken. Naast de basics kun
je er ook patronen aanschaffen en zelfs lessen in breien, haken en spinnen
volgen. Een goedkope hobby is het niet, Saskia’s biologische kwaliteitswol is
best prijzig. Maar maak je daarvan iets moois, dan heb je ook wel een item
dat járen meegaat.
5

zwaanshals 283-a, www.ja-wol.com, telefoon 0687520886, open wo-za 10.00-17.00,

Of je nou een liefhebber bent, een cadeautje zoekt of alleen maar even een
kijkje wilt nemen; bij Whiskybase ben je van harte welkom! Hier staan meer
dan 100 soorten whisky en bourbon op fles, van klassieke Schotse tot zachte
Japanse en zelfs wat experimentele Indiase varianten. De winkel is gespecialiseerd in kleine, onafhankelijke producenten en het personeel licht met liefde
elke fles toe, terwijl je mag ruiken en proeven.

di & do 20.00-22.00 op afspraak, tram 4, 8 zwaanshals

zwaanshals 530, shop.whiskybase.com, telefoon 0107531743, open di-vr 10.30-

zwaanshals 374, www.lilyscarlet.com, fb lilyscarletfashion, telefoon 0643469690,

18.00, za 10.30-17.00, tram 7 noorderbrug, tram 4, 8 zwaanshals

open wo-vr 10.00-17.30, za 10.00-17.00, tram 4, 8 zwaanshals

4
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Liefhebbers van klassieke forties en fifties mode kunnen hun hart ophalen bij
Lily Scarlet, de kleine boetiek van de ras-Rotterdamse Gerda Hoornweg. Naast
kleding van bekende internationale vintage-inspired merken en mooie accessoires, shop je er ook ontwerpen van retro-designer Gerda zelf.
6
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ROUTE 3 > RONDOM DE MAAS

Het mag dan een klein winkeltje zijn, ze hebben wel een uitstekende selectie
op het gebied van Rotterdam, reizen, koken, literatuur en poëzie.
veerlaan 19d, boschendejong.nl, telefoon 0628700281, open di-do 10.00-19.00, vr
10.00-20.00, za 10.00-18.00, zo 12.00-18.00, metro d, e rijnhaven

De Zeeuwse Meisjes weten hun eigen plek op de Kaap goed te omschrijven:
een winkelcafé. In het kleine zaakje verkopen ze vintage items, maar ook heden24

daagse designprints en sieraden. Er is een kleine expositieruimte en als klap op
de vuurpijl is het ook nog een koffiebar. Eigenlijk doen Zeeuwse meisjes Marlies
en Frederique alles wat ze leuk vinden, zolang er maar een goed verhaal achter
zit.
sumatraweg 13, www.dezeeuwsemeisjes.com, open vr-wo 10.00-17.00, metro d, e
rijnhaven

‘In Rotterdam kom je de wereld tegen’ is een devies dat zeker voor de
Afrikaandermarkt geldt. Rotterdammers van elk allooi komen naar de ‘marttt’
28
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om hun boodschappen te doen en vooral ook om gezellig met elkaar te socializen. Waag je door de mensenmassa, ontdek bijzondere producten en maak
een praatje met een kraamhouder.
afrikaanderplein, www.derotterdamsemarkt.nl, telefoon 0104847812, open wo & za
8.00-17.00, metro d, e rijnhaven

LEUK OM TE DOEN
De iconische Euromast werd in 1960 gebouwd door architect Maaskant ter
gelegenheid van de Floriade. Met z’n 185 meter torent de markante reus overal
bovenuit en bij helder weer heb je dan ook tot zo'n 30 kilometer zicht. De grootste attractie is de panoramalift waarmee je omhoog kunt cirkelen naar de top,
maar je kunt ook dineren in het restaurant of een nacht doorbrengen in een van
de hotelkamers. In de zomer kunnen waaghalzen van de toren abseilen of
tokkelen.
1

parkhaven 20, www.euromast.nl, telefoon 0104364811, open dagelijks apr-sep 9.3023.00, okt-mrt 10.00-23.00, entree € 9,75, metro a, b, c dijkzigt, tram 8 euromast /
erasmus mc
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TIJD OVER?
Als je de routes uit deze gids volgt, kom je vanzelf langs de belangrijkste highlights van de stad. Toch zijn er ook buiten de routes nog wel een aantal plekken
en bezienswaardigheden die zeker de moeite waard zijn om te bezoeken. Ze
staan hieronder kort toegelicht. Let wel: sommige zijn moeilijk te voet te bereiken vanuit het centrum, maar met het openbaar vervoer kun je er goed komen.
Het Oude Luxor Theater doet zijn naam eer aan, want behalve dat er tegenwoordig ook een Nieuwe Luxor is, stamt dit theater al uit 1917. Tijdens de
A

oorlog was het art-decopand in handen van de Duitsers, die er regelmatig films
vertoonden. Tegenwoordig kun je er terecht voor diverse voorstellingen, zoals
cabaret, musical, variété of dans.
kruiskade 10, www.luxortheater.nl, telefoon 0104843333, zie website voor het
programma, metro d, e, tram 20, 21, 23, 24 stadhuis

Aan de zuidkant van de Maas duik je lekker het groen in bij stadstuin de
Rotterdamse Munt. In deze urban oase groeien zo’n 100 soorten biologisch
geteelde kruiden en eetbare bloemen uit alle windstreken. Het is een initiatief
van lokale bewoners, dat mensen uit verschillende wijken samenbrengt. Theeliefhebbers, hobbykoks en restaurateurs zonder eigen buitenruimte komen hier
regelmatig plukken. Steek je handen uit de mouwen en knip zelf een bosje
munt of bloemen bij elkaar. Daarna kun je ontspannen in het zonnetje met een
kop thee en een puntje taart.
B

rosestraat, rotterdamsemunt.nl, telefoon 0625588455, open wo-do 10.00-17.00, vr-za
12.00-17.00, entree gratis, bosje zelfgeplukte munt € 1,45, bloemen plukken € 3,50,
metro d, e halte rijnhaven, tram 20, 23 en 25 halte vuurplaat

Diergaarde Blijdorp is een van de oudste en grootste dierentuinen van het
land. Al in 1855 was er een vogelpark bij de Kruiskade en niet veel later kwam
hier de Rotterdamsche Diergaarde uit voort. Het bombardement van 1940
raakte ook de dierentuin en verschillende dieren ontsnapten, en er zebra’s door
de straten liepen. Tegenwoordig zit Diergaarde Blijdorp op een andere locatie,
in de wijk Blijdorp, op loopafstand van het Centraal Station. Het is een prachtige,
moderne dierentuin, waar je kunt ronddwalen door verschillende werelddelen.
C
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Wie daarna trek krijgt, gaat naar een van de restaurantjes in de buurt. En wil je
later op de avond dansen, dan kan dat daar ook. Andere leuke buurten voor een
drankje zijn Katendrecht en het Hoogkwartier, maar ook rond de Luchtsingel
zit je goed. Mis zeker de Aloha Bar in het oude zwembad Tropicana niet.
De leukste actuele uitgaansadressen hebben we op onze website gezet. Van
fijne cocktailbarretjes en goede wijnbars tot bruine kroegen en hippe clubs.
Check www.timetomomo.com en trek je eigen plan voor je avond uit in Rotterdam.

HOTELS
Een fijn bed, een lekker ontbijt en een mooi interieur: het zijn allemaal ingrediënten voor een goed hotel. Maar de locatie vinden wij minstens zo belangrijk.
Een hotel is namelijk pas echt leuk als je vanuit de lobby zo een bruisende wijk
in stapt.
Slaap je in hartje Rotterdam, dan heb je ’s morgens de ontbijtbars voor het uitkiezen. Overnachten in het centrum hoeft niet duur te zijn. Zowel bij het Centraal
Station als in de Witte de Withstraat zitten, naast de chiquere hotels, ook hippe
hostels met privékamers. Wil je liever wat rustiger wakker worden, ga dan naar
een B&B op het Noordereiland of in Delfshaven. Daar zit je op fietsafstand van
het centrum en tussen de locals. Ga je voor een spectaculaire overnachting?
Boek dan een kamer in een Kubuswoning of zelfs boven in de Euromast.

www.timetomomo.com
WE HEBBEN ONZE FAVORIETE HOTELS IN DE
LEUKSTE WIJKEN VAN DE STAD BIJ ELKAAR
GEZET. KIJK ONLINE & BOEK DIRECT.
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Geniet elke seconde en
maak van je citytrip een
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En ga voor nog meer informatie, de
leukste wijken, de ﬁjnste hotels en de
laatste nieuwe tips over Rotterdam naar
www.timetomomo.com/rotterdam

