Bereikbaarheid
Raderstoomboot De Majesteit
Voor uw navigatiesysteem gebruikt u het
adres van het Tropicana:
Maasboulevard 100
3063 NS Rotterdam
Parkeren op de kade via pin of via mobiele
telefoon zone 1424.
Er is alleen aan het begin van de kade een
parkeerautomaat aanwezig.

Per auto
Komend uit de richting Utrecht/Den Haag:








Volgt u op de Ringweg Rotterdam de borden Dordrecht (A16)
Voor de Van Brienenoordbrug neemt u de afslag 25 “Rotterdam Centrum/Kralingen”
“Centrum” aanhouden (havennummer 150)
Beneden aan de afslag naar rechts, u blijft borden “Centrum” volgen
U rijdt nu op de Maasboulevard en na circa 1 kilometer ziet u aan uw linkerkant voormalig
zwemparadijs Tropicana
Hier slaat u linksaf (afslag Tropicana) en na 100 meter komt u bij De Majesteit
U kunt parkeren langs de kade bij het schip Parkeren of op het parkeerterrein bij Tropicana (betaald
parkeren op doordeweekse dagen tot 18.00 uur)

Komend uit de richting Breda/Dordrecht:







Volgt u op de A16 de borden “Capelle a/d IJssel / Rotterdam Centrum”
Na de Van Brienenoordbrug neemt u de afslag 25: “Rotterdam Centrum”
Beneden aan de afslag: “Centrum” aanhouden, havennummer 150
U rijdt nu op de Maasboulevard en na circa 1 kilometer ziet u aan uw linkerkant voormalig
zwemparadijs Tropicana
Hier slaat u linksaf (afslag Tropicana) en na 100 meter komt u bij De Majesteit
U kunt parkeren langs de kade bij het schip Parkeren of op het parkeerterrein bij Tropicana (betaald
parkeren op doordeweekse dagen tot 18.00 uur)

Openbaar vervoer




Reizen per trein naar Rotterdam Centraal-Station:
Dan tram 21 richting De Esch, uitstappen Willem Ruyslaan of Metro richting Slinge/Spijkenisse,
uitstappen Beurs, overstappen op metro richting Ommoord/Zevenkamp/Capelle, uitstappen Oostplein
Vanaf Oostplein/Willem Ruyslaan lopen richting Maasboulevard, Maasboulevard oversteken en links
naast het Tropicana naar beneden lopen, u ziet het schip voor u liggen (ca 5 min. lopen).
Reizen per trein naar Rotterdam Blaak: lopen richting Maasboulevard, Maasboulevard oversteken en
links naast het Tropicana naar beneden lopen, u ziet het schip voor u liggen (ca 15 min. lopen).

