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MEMO  
Aan :  Deelnemers Horeca Conferentie 2017   
Onderwerp :  Informatie voor deelnemers Horeca Conferentie in Rotterdam 
     14 (voorovernachting) 15 en 16 maart 2017 
 

 
Conferentiehotel 14 en 15 maart 
Worldhotel Wings, 
Rotterdam Airportplein 55, 3045 AP Rotterdam, T 010 – 799 90 99 
Gelegen direct naast de terminal op Rotterdam The Hague Airport, even buiten het centrum, treft u 
Worldhotel Wings, een gloednieuw hotel & congrescentrum. Met een grandioos uitzicht over het 
vliegveld en de skyline van Rotterdam is Worldhotel Wings de perfecte bestemming in Rotterdam! 
 
Internet 
In het hotel wordt gratis WiFi aangeboden. Aanmeldcode: wings 
 
Parkeren 
Het hotel beschikt over een inpandige parkeergarage. 
De ingang bevindt zich rechts van de hoofdingang van het hotel (2 deuren naast elkaar). 
Parkeerkosten: € 10 voor gehele verblijf (uitrijkaarten worden uitgereikt bij ontvangst badge) 
TIP: bij hotelovernachting: doorrijden naar bovenste etage Parkeerdek E: hier is de ingang naar de 
hotelkamers. 
 
Route Openbaar Vervoer 
RandstadRail (metroline E) van en naar Den Haag of Rotterdam 
De RandstadRail (metroline E) levert een snelle en makkelijke verbinding van en naar het vliegveld vanaf 
Den Haag Centraal Station en Rotterdam Centraal Station. 
Bij aankomst Randstad metro Station Meijersplein ga je met de Airport Shuttle (Busline 50) naar het 
hotel, reistijd bedraagt slechts enkele minuten. 
Bus 33 van en naar het centrum van Rotterdam 
Hotel is ook bereikbaar van NS Centraal Station Rotterdam met RET bus 33. De bushalte bevindt zich 
tussen Worldhotel Wings en de terminal. 
 
Aanvang diner 

• 14 maart : circa 19.30 uur 
• 15 maart : circa 19.00 uur 

 
 

 

http://www.worldhotelwings.com/
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Fitness 
Het hotel beschikt over een uitgebreide fitnessruimte waar gasten gratis gebruik van kunnen maken; 
openingstijden 06.00 – 23.00 uur. 
 
Afrekening hotel via pin/creditcard of facturering aan school 
Kosten voor eigen rekening moet voor vertrek afgerekend worden bij de receptie van Worldhotel Wings. 
U kunt het Hotel ook een totaalfactuur naar uw school laten sturen.  
In dat geval moet u hiervoor bij aankomst de naam van de contactpersoon van uw school (die ook 
deelneemt aan de conferentie) doorgeven voor het ondertekenen van de rekening. 

Locaties 16 maart  
Alohabar 

• Reisafstand Wordlhotel Wings naar Alohabar, Maasboulevard 100 is 11 km; reistijd: 22 minuten. 
Betaald parkeren in de omgeving. 

Wereldmuseum Rotterdam 
• Reisafstand Alohabar naar Wereldmuseum, Willemskade 25 is 2,6 km; reistijd met de auto 10 

minuten; lopend 30 minuten 
Betaald parkeren in de omgeving (advies: met elkaar meerijden in verband met tekort aan 
parkeerruimte). Het is ook mogelijk vanaf de Alohabar te lopen naar het Wereldmuseum. 

 
ANNULERING/NO SHOW 
Bij annulering worden kosten in rekening gebracht volgens de voorwaarden van de locaties: 
14 en 15 maart 
Worldhotel Wings: 

• Overnachting  :  € 86,00 incl. ontbijt en excl. stadsbelasting 
• Dagprogramma  :  € 49,50 
• Diner   :  € 90,00 

Regeling Worldhotel Wings: bij annulering 7 dagen of minder dagen voor bedoeld tijdstip is de klant 
gehouden 100% van de reserveringswaarde te betalen. 
16 maart  
Kosteloze annulering is mogelijk tot uiterlijk 8 maart daarna wordt 100% van de reserveringswaarde in 
rekening gebracht  :  circa € 62,50 afhankelijk van het aantal deelnemers 
 
STEMMEN - TWEEDE KAMER 
Stemmen voor Verkiezing Tweede Kamer woensdag 15 maart 
Tussen 07.30 en 21.00 uur kan in de eigen woonplaats gestemd worden. 
Is dit vanwege je deelname aan de horeca conferentie niet mogelijk, dan kun je het volgende regelen: 

1. Een andere kiezer uit je gemeente voor je laten stemmen: ACTIE: volmachtbewijs op de 
stemkaart invullen en kopie ID meegeven 

2. Zelf in een andere gemeente (Rotterdam bijv.) gaan stemmen: ACTIE: bij je eigen gemeente een 
kiezerspas aanvragen. 
Voor adressen stemlocaties in Rotterdam, Worldhotel Wings ligt in de 
wijk Overschie, klik HIER  

http://www.alohabar.nl/
https://www.wereldmuseum.nl/nl/home.html
https://www.kiesraad.nl/verkiezingen/inhoud/tweede-kamer/stemmen/kiezerspas
http://www.rotterdam.nl/Clusters/Dienstverlening/Documenten%202017/Verkiezingen/Rotterdamse%20stembureaus%20Tweede%20Kamerverkiezing%202017.pdf
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Heb je vragen, graag contact opnemen met het organisatieteam: 

• Rob Lionarons   : 06 - 55 37 38 04  
• Jan Rijksen  : 06 - 22 97 79 45 
• Arend Jans  : 06-  51 10 91 53 
• Rico Vervoorn  : 06 - 50 27 26 53 

• Wilma van Nijen  : 06 - 50 25 07 51 
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