
Meet the (real) Experts ! 



Algemeen 

In het bruisende hart van ‘de beste stad van Europa’ 24 uur op 
pad om met de besten in hun vak te sparren, te luisteren, te 
bewonderen of gewoon van hen te genieten?! 
 
Het kan in Rotterdam! Loco Enzo heeft een intensief maar 
indrukwekkend programma ontwikkeld in deze Nederlandse 
metropool dat tot de verbeelding spreekt.  
 
Ontmoet de architect van de Markthal. Laat je leiden door de 
bekendste vis-meester van Nederland bij Schmidt Zeevis. 
Ontmoet Herman den Blijker in levende lijve.  
Ga met ons mee naar de 42e etage van ‘De Rotterdam’, enjoy the 
view en luister naar de architect. Slaap in het kunstwerk van Rem 
Koolhaas, het Nhow hotel aan de Erasmusbrug.  
 
Kortom, het ideale programma voor management of directie 
uitje.  Lees snel verder hoe deze dag ingevuld kan worden.  

 

Meet the Experts ! 



Programma 
Dag 1 Activiteit  

10.00  Ontvangst gasten bij Hotel New York  
 

10.15  Koffie met world famous appeltaart bij 
Hotel New York 
 

11.00 TukTuk challenge door Rotterdam 

11.45 Rondleiding 42e etage ‘De Rotterdam’ 

12.30 Per TukTuk naar Schmidt Zeevis  

12.45 Verse vis-lunch bij Schmidt Zeevis  
(verser kan niet)  

13.45 Rondleiding door vismeester achter de 
schermen bij Schmidt Zeevis 
 

15.00 Per watertaxi naar de Markthal 

Variatie 



Programma 

Dag 1 Activiteit 

15.30 Rondleiding Markthal door 
hoofdarchitect  en kijkje achter de 
schermen. 

17.30  Borrel in wijnbar Pinchos IN de Markthal 

18.30 Per watertaxi (of busje) naar hotel Nhow 

18.45 Gelegenheid om op te frissen in suite 
van hotel Nhow 

20.15 Lopend naar Restaurant Las Palmas voor 
diner. Meet and Greet met Herman den 
Blijker 

 

23.00 Einde diner, nightlife in Rotterdam?  
Overnachting in hotel Nhow  

Variatie vervolg 



Dag 2 

10.30 Ontbijt in hotel 

12.00 Check out, einde programma  

Aansl. Shoppen in Rotterdam (optioneel) 

Gezond weer op  



Koffie en appeltaart @ New York 



TukTuk challenge door Rotterdam 



Champagne op hoog niveau 



Kakelverse Vis-lunch 



Aan de hand van de Vis-meester…… 

 



…. achter schermen van grootste vishandel van NL 

 



Spectaculaire transfer naar……. 



 

De parel van Rotterdam, de Markthal 



Meet the real expert! 

Op pad met de hoofdarchitect  



En klim mee op het dak (penthouse) 

 



Borrel op niveau en …. 



 

Enjoy the room with a view @ Nhow 



Woww @ Nhow 

 



Diner: alweer een expert 



 

Smakelijk! 



Welterusten 



Goedemorgen 



Breakfast @ Nhow 



Goede thuisreis 



Samenvattend 

• Dynamisch programma  

• Van 6 tot 25 personen  

• Tailormade te maken  

• Variabel in tijd / duur  

• Extra items in te bouwen 

• Etc.  

 

• Bel Roger voor meer info 06-18818235 

 



Inspiratie opgedaan? 


