GROEPSUITJES
2022

Even voorstellen
Hartelijk dank voor je interesse in Zwarte Zwaan Events! Leuk dat je aan ons
denkt. Met veel plezier sturen we je de informatie toe voor jouw groepsuitje. Van
bedrijfsfeesten tot vrijgezellenfeestjes en van een enkele belevenis tot een
compleet arrangement: Zwarte Zwaan Events verzorgt de leukste uitjes in
Rotterdam!
Uit ervaring weten we dat geen enkel uitje hetzelfde is en nodigen je daarom
graag uit om het uitje persoonlijk met je door te nemen onder het genot van een
kop koffie of thee.
Wij zijn geen nieuwe speler, maar al jarenlang eigenaar en representant van
verschillende ondernemingen in Rotterdam. Wij helpen je graag mee met het
samenstellen van jouw groepsactiviteit.
Wij zijn niet alleen een organisatiebureau, maar ook je gastheer en dat merk je!

Met gastvrije groeten,
Team Zwarte Zwaan Events
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Restaurant De Zwarte Zwaan
Restaurant De Zwarte Zwaan is de
ultieme locatie voor groepen.
Gastvrijheid en gezelligheid staan bij
ons centraal. Geniet van heerlijk eten
en drinken met een spectaculair
uitzicht op de Maas. Onze keuken is
eerlijk en toegankelijk. Wij kiezen voor
kwaliteit en koken met het hart en dat
proef je. Onze gerechten verrassen en
smaken naar meer. Voor onze
biefstuk en spareribs kom je terug.
Het dessert kun je niet overslaan,
hiervan wil je geen hapje delen!

Groepsarrangementen
Borrelarrangement 1 uur...........€ 14,50 p.p.
Onbeperkt drank (Hollandse bar) en borrelhapjes

Borrelarrangement 2 uur...........€ 21,00 p.p.
Onbeperkt drank (Hollandse bar) en borrelhapjes

Koffietafel.....................................€ 14,50 p.p.
Dagsoep, harde en zachte broodjes, krentenbol,
zoet en hartig beleg, kroket en fruit met onbeperkt
koffie, thee, melk en 1 glas jus d'orange

3-gangenkeuzemenu..................€ 27,50 p.p.
Keuze uit verschillende voor-, hoofd- en
nagerechten

3-gangenmenu met drank.........€ 41,50 p.p.
Keuze uit verschillende voor-, hoofd- en
nagerechten en 2 uur onbeperkt drank (Hollandse
bar)

Kindermenu.................................€ 10,00 p.p.
Tomatensoep, pasta of friet met snack en
kinderijsje
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Café Ech Wel
Vier je verjaardag, jubileum,
afstudeerborrel of bedrijfsfeest bij
Café Ech Wel. Voor elke gelegenheid
kun je het café gebruiken om jouw
feest onvergetelijk te maken!
Je betaalt geen zaalhuur of andere
locatiekosten, maar een vaste prijs
voor het arrangement. Niets is te gek
en bijna alles kan. Voor het gezellige
café is een groot overdekt terras,
zodat je met jouw gezelschap ook
heerlijk buiten kunt vertoeven. Een
leuk extraatje: de karaokemachine!
Schitter met jouw gezelschap op het
Rotterdamse podium en zing de
sterren van de hemel. Smeer je
stembanden en brul lekker mee.
Gaan jullie voor een gouwe ouwe of
een goede Hollandse meezinger?

Groepsarrangementen vanaf 15 pers.
Cursus Plat Rotterdams.............€ 29,50 p.p.
Roel Pot leert je in 1,5 uur plat Rotterdams lullen
incl. drankjes (Hollandse bar) en hapjes in de
pauze

Groepsarrangementen vanaf 20 pers.
Feestavond 3 uur........................€ 29,50 p.p.
Een exclusief feestje incl. onbeperkt drank
(Hollandse bar), borrelhapjes en karaokemachine

Feestavond 4 uur........................€ 34,50 p.p.
Een exclusief feestje incl. onbeperkt drank
(Hollandse bar), borrelhapjes en karaokemachine

Feestavond 5 uur........................€ 39,50 p.p.
Een exclusief feestje incl. onbeperkt drank
(Hollandse bar), borrelhapjes en karaokemachine
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Splashtours
Splashtours biedt een ‘anders-dananders’ stadstour door Rotterdam.
Een tour met deze unieke amfibiebus
zorgt voor een onvergetelijke ervaring
voor jong en oud!
Met Splashtours zie je tijdens de
stadsrit de meest bijzondere en
mooiste plekjes van Rotterdam. Dan
komt de ‘splash’: de spectaculaire duik
in de Maas. De bus blijkt ineens ook
een zeewaardige boot die verder door
het water langs de spectaculaire
skyline van de stad vaart! De route is
zorgvuldig samengesteld, zodat je het
beste en mooiste te zien krijgt van
Rotterdam.

Reguliere tours
€ 27,50 per volwassene
€ 19,00 per kind (0 t/m 11 jaar)
- Stadstour van 1 uur
- Maximaal 43 personen
- Niet rolstoeltoegankelijk

Exclusieve tours
Naast de reguliere tours levert Splashtours
ook maatwerk aan groepen. Zo kun je de
amfibiebus exclusief afhuren voor jouw
groep inclusief live gids.
doordeweeks.................................€ 1.095,00
weekend.........................................€ 1.250,00
Ook in Amsterdam mogelijk! Vraag naar de
mogelijkheden.
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Pannenkoekenboot
Vaar mee door de Rotterdamse
wateren waar je een prachtig uitzicht
hebt over de imposante skyline. De
beroemde en gedurfde architectuur
waar Rotterdam wereldwijd om
bekend staat, is vanaf het water niet
te missen!
In een ongedwongen sfeer geniet je
onbeperkt van versgebakken
pannenkoeken. Ook zijn er zoete en
hartige toppings om je pannenkoeken
mee te versieren. Twijfelen hoeft niet,
want de volgende ronde kies je
gewoon weer een andere
pannenkoek! Speciaal voor de jongste
gasten is er in het ruim een
megagrote ballenbak en er zijn
kleurplaten.

Reguliere vaarten
€ 21,50 per volwassene
€ 16,50 per kind (3 t/m 11 jaar)
- Rondvaart van 75 minuten
- Inclusief onbeperkt pannenkoeken eten
- Maximaal 150 gasten

Exclusieve vaarten
Naast de reguliere rondvaarten is het ook
mogelijk om de Pannenkoekenboot
exclusief af te huren voor jouw gezelschap.
Rondvaart 1,5 uur incl. pannenkoeken:
€ 1.350,00 t/m 60 personen
€ 22,50 per extra persoon
Rondvaart 2 uur incl. pannenkoeken:
€ 1.500,00 t/m 60 personen
€ 25,00 per extra persoon
Rondvaart 2,5 uur incl. pannenkoeken:
€ 1.650,00 t/m 60 personen
€ 27,50 per extra persoon
Ook in Amsterdam en Nijmegen mogelijk!
Vraag naar de mogelijkheden.
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River Cruise
Stap aan boord voor een rondvaart
op de Maas langs alle highlights van
Rotterdam. Je hebt een prachtig
uitzicht over de imposante skyline en
de verschillende havens. Een
enthousiaste gids vertelt je tijdens de
vaart over alle ins en outs van de
vaarroute.
We varen onder andere langs het
beroemde ss Rotterdam, Kop van
Zuid, Hotel New York, het Witte Huis,
de Willemsbrug, de Euromast en
meer bijzondere plekken die je niet
mag missen.
Zoek een plekje binnen in de gezellige
salon of strijk neer op het zonnedek.
Aan boord is een bar waar drankjes
en hapjes verkrijgbaar zijn.

Rondvaart skyline 1 uur
€ 13,50 per volwassene
€ 10,00 per kind (3 t/m 11 jaar)

Havenrondvaart 1½ uur
€ 16,00 per volwassene
€ 11,00 per kind (3 t/m 11 jaar)
- Inclusief live gids
- Maximaal 100 personen

Exclusieve vaarten
Rondvaart 1 uur................................€ 600,00
Rondvaart 1,5 uur.............................€ 750,00
Rondvaart 2 uur................................€ 900,00
Rondvaart 2,5 uur..........................€ 1.050,00
Rondvaart 3 uur.............................€ 1.200,00
Koffie met luxe gebak...................€ 6,50 p.p.
Koffietafel.....................................€ 14,50 p.p.
Borrelgarnituur..............................€ 4,50 p.p.
Luxe borrelgarnituur....................€ 7,50 p.p.
Buffet 3-gangen...........................€ 25,00 p.p.
Genoemde prijzen gelden voor maximaal
50 personen. Bij meer dan 50 personen,
betaal je een meerprijs per extra persoon.
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Lasergame
Kom lasergamen op het schip De
Zwarte Zwaan. Je daalt af in het ruim
en waant je in een onderzeeër. In de
arena van 300 m2 kun je helemaal los
gaan! Je start met een instructie,
zodat je leert hoe het geweer werkt,
hoe je vest werkt en wat de spelregels
zijn. Daarna betreed je de arena en
start de lasergame battle. Kun je er na
de eerste ronde geen genoeg van
krijgen? Ga dan door voor een tweede
ronde en verbeter je score!

1 sessie lasergamen
€ 10,50 per persoon

2 sessies lasergamen
€ 18,50 per persoon

Onbeperkt lasergamen*
€ 21,00 per persoon
- 20 minuten per sessie
- maximaal 20 personen per sessie
- mogelijk vanaf 6 jaar
*mogelijk op woensdag en donderdag vanaf 17:00
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Segway Tours
Beweeg je door Rotterdam op een
Segway. Met dit unieke
vervoersmiddel bedwing je de
Rotterdamse Erasmusbrug met
gemak en maak je kilometers zonder
moeite. Vind je balans en word één
met je omgeving. Onthaast en geniet
van de prachtige stad aan de Maas
met zijn iconische gebouwen en
gewaagde architectuur. De route
wordt afgestemd op jouw wensen. De
gids zal je de mooiste plekken van de
stad laten zien!

Segway Tour 75 minuten
€ 39,50 per persoon

Segway Tour 2 uur
€ 49,50 per persoon
- inclusief instructie van een instructeur
- tour start en eindigt op de Parkhaven
- minimaal 4 en maximaal 37 personen
- mogelijk vanaf 16 jaar
Liever op een andere locatie starten? Geen
probleem! We kunnen samen met jou een
andere locatie uitzoeken. Hierbij worden
transportkosten in rekening gebracht.
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Escape Experience
Een Escape Room spelen is een
unieke ervaring. Zelfs de meest
nuchtere personen raken vanzelf
volledig in de ban van de opdrachten.
Zodra de deur van de Escape
Experience opent word je direct
meegenomen in het verhaal. Door
middel van opdrachten, puzzels en
samenwerken probeer je het doel van
de Escape Experience te bereiken.

Escape Experience
€ 25,50 per persoon
- de Escape Experience duurt 1 uur
- inclusief instructie van een begeleider
- minimaal 20 en maximaal 50 personen
- mogelijk vanaf 16 jaar

Stel je team, kennis en
probleemoplossende vaardigheden
op de proef. Kunnen jij en je team de
bom binnen 60 minuten deactiveren
voordat de anderen dat doen?
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Midgetgolf
Kom een gezellig potje midgetgolfen
op de 18-holesbaan van Midget
Golfbaan Parkhaven, midden in het
bruisende Rotterdam, naast het Park
en bij de Euromast. Iedere baan is
anders en naarmate je van baan naar
baan gaat, wordt het moeilijker met
leuke obstakels. Voor kinderen tot 4
jaar zijn er leuke speelgoedsticks.
Strijk na het potje midgetgolf neer op
het ruime, zonnige terras voor een
drankje en hapje. Een potje
midgetgolf duurt ongeveer 75
minuten.

Potje midgetgolf
€ 7,50 per persoon

Groepsarrangementen vanaf 20 pers.
Onbeperkt BBQ...........................€ 27,50 p.p.
Vlees, kip en vis op de Green Egg met brood,
salades, groenten en sausjes

Onbeperkt BBQ met drank........€ 41,50 p.p.
Vlees, kip en vis met brood, salades, groenten en
sausjes en 2 uur onbeperkt drank (Hollandse bar)

Onbeperkt borrelen 1 uur..........€ 14,50 p.p.
Onbeperkt drank (Hollandse bar) en borrelhapjes

Onbeperkt borrelen 2 uur..........€ 21,00 p.p.
Onbeperkt drank (Hollandse bar) en borrelhapjes

Lunchmenu..................................€ 18,50 p.p.
Koffie, thee, frisdrank, kop huisgemaakte soep,
salade, broodje kroket en broodje gezond
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RIB varen
Spring aan boord van de RIB om met
een topsnelheid over de Maas te
knallen. Hou je vast voor de rit van je
leven!
Tijdens de RIB experience zie je de
highlights langs de o zo mooie skyline
en maak je kennis met de havens. De
industriële kant van Rotterdam zie je
goed wanneer je met hoge snelheid
richting Schiedam vaart. Van
Parkhaven tot Koningshaven en van
Erasmusbrug tot de Botlek.

RIB vaart 15 minuten
€ 24,50 per persoon

RIB vaart 30 minuten
€ 34,50 per persoon

RIB vaart 45 minuten
€ 44,50 per persoon

RIB vaart 60 minuten
€ 54,50 per persoon
- met een ervaren kapitein
- vaart start en eindigt op de Parkhaven
- minimaal 4 en maximaal 8 personen
- alternatieve opstapplaatsen op aanvraag
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Locaties
Restaurant De Zwarte Zwaan
Parkhaven 9 in Rotterdam
Cafe Ech Wel
Parkkade 27 in Rotterdam
Splashtours
Parkhaven 9 in Rotterdam
Pannenkoekenboot
Parkhaven 13 in Rotterdam
River Cruise
Parkhaven 13 in Rotterdam
Lasergame
Parkhaven 9 in Rotterdam
Segway Tours
Parkhaven 9 in Rotterdam
Escaping
Parkhaven 9 in Rotterdam
Midgetgolf
Parkhaven 22 in Rotterdam
RIB varen
Parkhaven 13 in Rotterdam

Parkeren
Er is ruim voldoende
parkeergelegenheid op de
Parkhaven en Parkkade bij alle
activiteiten. Hier geldt betaald
parkeren tussen 09:00 en 18:00
uur. Touringcars en bussen kunnen
geparkeerd worden op een van de
vijf busparkeerplaatsen naast de
Euromast.
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