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7 Locaties in uw favorieten 

 by Antonio Fassina   

Witte Huis 

"Plaats de lat hemelshoog"

Een beeld van de Europese geschiedenis: het Rotterdamse Witte Huis was

de eerste wolkenkrabber van het continent, gebouwd in 1898. Met zijn

tien verdiepingen en 43 meter hoogte is dit gebouw in Art Nouveau stijl,

nu een belangrijk element in de ontwikkelingsgeschiedenis van

Rotterdam. Zijn ongekende hoogte, geïnspireerd door de Amerikaanse

kantoorgebouwen, was een aansporing voor de industriële cultuur die

Rotterdam kenmerkte in het begin van de 20e eeuw.

 +31 10 790 0185 (Tourist Information)  Geldersekade 1, Rotterdam

 by bertknot   

Wereldmuseum 

"Het Wereldmuseum"

One of the most comprehensive museums in the Netherlands, The World

Museum in Rotterdam has over 2,000 artifacts on display from regions

around the world including Oceania, Asia, Africa, America and Islamic

countries. Unique to the museum is its spiritual theme as the artifacts

narrate the rituals of diverse cultures. Several other exhibitions are on

display on a rolling basis. Group and individual tours are available. The

historic building also houses a bar, restaurant, lounge, ballroom and

theater.

 +31 10 270 7172  www.wereldmuseum.nl  info@wereldmuseum.nl  Willemskade 25, Rotterdam

 by W. Bulach   

Euromast 

"Ongelooflijk uitzicht"

Tot voor een paar jaar was de Euromast het hoogste punt in Nederland.

De 606 meter hoge Euromast torent indrukwekkend over de stad. Binnen

in de Euromast vindt u een prachtige voorstelling van de beroemdste en

hoogste torens van de wereld, zoals de Eiffeltoren, de voormalige World

Trade Center Twin Torens, het Empire State Building, enz. Op de begane

grond is er ook een kleine geschenkenwinkel voor diegenen die

geïnteresseerd zijn in de aankoop van miniaturen van de torens. Het

volgende verdiep van de toren is toegankelijk met de lift. Hier vindt u een

uitstekend restaurant met één van de mooiste uitzichten van Rotterdam.

Als het donker is, is het uitzicht ongelooflijk. Op het hoogste niveau vindt

u een simulatie van een reis met een raket. De \"ruimtecabine\"

aangedreven door retroraketten stuwt u recht naar de top van de

Euromast: een geweldige aanvulling voor de kinderen (en vader en

moeder vinden het ook niet zo slecht).

 +31 10 436 4811  www.euromast.nl/  info@euromast.nl  Parkhaven 20, Rotterdam
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Kinderdijk 

"Nederlands Erfgoed"

Windmolens zijn een perfect beeld van de Nederlandse cultuur en

Kinderdijk is de ideale plaats om dit erfgoed te bezoeken. Met meer dan

1000 molens in Nederland, heeft de stad Kinderdijk met zijn 19 molens, de

grootste collectie. Gebouwd in 1740, zijn deze robuuste molens er

vandaag nog steeds en blijven ze een populaire toeristische attractie. Een

bezoek aan de molens kost u niets: u kunt gewoon wandelen of fietsen

langs de aangewezen paden met molens aan beide zijden. Als u wilt

weten hoe de binnenkant van een windmolen er uit ziet, ga dan naar de

molen voor de bezoekers: Molen 2 van de Nederwaard is open voor het

publiek. Tijdens het seizoen (april-oktober) zijn de openingstijden

dagelijks van 9.30-17.30 uur. Tijdens het laagseizoen (november-maart)

zijn de deuren alleen geopend in het weekend, als het weer het toelaat,

van 11.00-16.00 uur. De toegang is 3,50 EUR voor volwassenen en 2 EUR

voor kinderen. Voor een echt verrijkende tocht naar Kinderdijk kunt u

overwegen om een kanaalcruise te nemen. De boottocht duurt ongeveer

een half uur en reserveren is niet noodzakelijk. Hop gewoon op en geniet

van een ontspannende boottocht door de kanalen en van een uniek

uitzicht op de beroemde molens. De boottocht is alleen beschikbaar

tijdens het seizoen en vertrekt van de centrale parkeerplaats. De eerste

boot vertrekt om 10 uur, en de laatste om 17 uur. Check de website voor

meer details.

 +31 78 691 2830  www.kinderdijk.com/  info@kinderdijk.nl  Molenkade Nederwaard 1,

Kinderdijk
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Dordrechts Museum 

"Museum van Dordrecht"

Oorspronkelijk opgericht in 1842 om kunst over Dordrecht tentoon te

stellen, vindt men er nu kunst die niets te maken heeft met Dordrecht en

hedendaagse kunst in aanvulling van stukken die betrekking hebben op

Dordrecht. Vroeger was het de plaats van een weeshuis en psychiatrische

instelling, het museum heeft een prachtige tuin, met esdoorn, nothofagus

en kastanjebomen. De tentoonstellingen omvatten schilderijen,

tekeningen, prenten, foto\'s, beeldhouwwerken en keramiek.

 +31 78 770 8708  www.dordrechtsmuseum.nl  Museumstraat 40, Dordrecht

 by Ralf Roletschek   

Gouda 

"Dagexcursie van Rotterdam"

While this small market town is most famous for its cheeses, Gouda's rich

history and landmarks also make it a very popular day trip destination

from Rotterdam. In fact, the cheese is not even made in Gouda; it is made

in the surrounding region and is traded in Gouda's strict markets. Visit

these existing cheese markets, held every Thursday. Near the market

you'll find City Hall, built in the late 1440s, which is one of the oldest

Gothic city halls in the Netherlands. across from City Hall is the Waag, a

weigh house built in 1667, that is now a national monument. Don't miss

the stained glass on the largest cross-shaped church in the country, Saint

John Church. The town is easily reached by train and highway; take a day

and relish in the history. And pick up some cheese.

 www.holland.com/global/destinations/morecities/goud

a.jsp

 Gouda, Gouda
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De Grote- of Sint Janskerk 

"Basiliek van Gouda"

Gelegen in het prachtige historische Gouda, is de Sint Jans Kerk (of ook

soms Grote Kerk genoemd) het belangrijkste monument van de stad. Het

is wereldwijd beroemd om zijn 16de-eeuwse gebrandschilderde ramen, de

Goudse Glazen. De kerk bevat de helft van dit bijzondere

gebrandschilderd loodglas van heel Nederland. Bij de wederopbouw in

1593, werd kreeg ze haar huidige vorm van een basilicale kruiskerk

waardoor ze, met 123 meter, de langste kerk in Nederland is.

 +31 182 51 4119  www.sintjan.com/  info@sintjan.com  Achter de kerk 15, Gouda
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