
Te reserveren op basis van beschikbaarheid van dinsdag t/m vrijdag tijdens openingstijden (overige dagen op aanvraag).

PRESENTATIE 

Maximaal 40 personen (per presentatie)  Tijdsduur: ca. 75 min.

Bestaande uit:   

■  Presentatie door voorlichter in zaal over de Rotterdamse haven (incl. Maasvlakte 2).  

Presentatie over uitsluitend Maasvlakte 2 op aanvraag.

 Korte rondleiding in FutureLand. 

Kosten: € 125,- 

(Bij huur Vip-deck is deze presentatie inbegrepen.)  

INLEIDENDE PRESENTATIE 

Maximaal 60 personen (per presentatie)   Tijdsduur: ca. 35 min.

Bestaande uit:

■  Inleidende presentatie in zaal door voorlichter als voorbereiding op de rondrit met FutureLand Express, 

 rondvaart met FutureLand Ferry of rondrit met uw eigen bus inclusief onze voorlichter. 

   N.B. Deze inleidende presentatie kan alleen gereserveerd worden in combinatie met bovengenoemde.

Kosten: € 110,- 

RONDRIT MET FUTURELAND EXPRESS OVER MAASVLAKTE 2 

Maximaal 51 personen    Tijdsduur: ca. 75 min. 

Bestaande uit:

■  Rondrit met FutureLand Express over Maasvlakte 2 onder begeleiding van een voorlichter. 

Kosten: € 285,-  (eventueel uit te breiden met inleidende presentatie)

RONDVAART MET FUTURELAND FERRY DOOR DE HAVENS VAN MAASVLAKTE 2 

Maximaal 120 personen   Tijdsduur: ca. 60 min.

Bestaande uit:

■  Rondvaart met FutureLand Ferry door de havens van Maasvlakte 2 onder  

begeleiding van een voorlichter. 

Kosten: € 565,-  (eventueel uit te breiden met inleidende presentatie)

N.B. Dit is altijd onder voorbehoud van de weersomstandigheden.

RONDVAART MET FUTURELAND FERRY MAASVLAKTE 1 & 2

Maximaal 120 personen    Tijdsduur: ca. 90 min.

Rondvaart naar Maasvlakte 1 en 2 onder begeleiding van een voorlichter. 

Kosten: € 725,-  (eventueel uit te breiden met inleidende presentatie)

N.B. Dit is altijd onder voorbehoud van de weersomstandigheden. 

PRIJZEN 2022



FOSSIELENEXPEDITIE 

Maximaal 45 personen   Tijdsduur: ca. 150 min.

Bestaande uit:   

■  Zelf speuren op het strand en na afloop bespreken van de vondsten. Fossielenspeurder  

Walter Langendoen geeft op het Maasvlaktestrand uitleg over het zoeken naar  

archeologische- en paleontologische schatten. Met het opspuiten van zand gewonnen diep  

in de Noordzeebodem zijn deze resten van oeroud leven op het Maasvlaktestrand terecht  

gekomen.  

N.B. Walter houdt bij het inplannen van de expedities rekening met eb en vloed en  

de meest gunstige omstandigheden om vondsten te doen.

Kosten: € 195,-  (op basis van eigen vervoer)

VOORLICHTER MEE OP UW EIGEN BUS   

    Tijdsduur: ca. 60-75 min.

■   Indien uw gezelschap met een eigen bus naar FutureLand komt is het ook mogelijk om 

 een voorlichter mee te laten rijden. Tijdens deze rondrit komt u alles te weten over Maasvlakte 2. 

■  Let op: Aangezien onze voorlichter in uw bus de rondrit zal begeleiden verzoeken wij u  

een zitplaats voor hem/haar te reserveren, voorin de bus. 

■  Het geven van voorlichting tijdens de rondrit met uw bus is alleen mogelijk met een  

goedwerkende microfoon en geluidsinstallatie. 

■  Wanneer bovenstaande niet aanwezig is, kan er helaas geen voorlichting gegeven  

worden tijdens de rondrit. Wij gaan er vanuit dat u de chauffeur op de hoogte stelt van  

de 60-75 minuten durende rondrit in verband met de rijtijdenwet. 

Kosten: € 135,- 

■   Alle exclusieve tours zijn te reserveren met een Nederlands- of Engelstalige gids. Duitstalig op aanvraag.

■   Groepen met minder dan 20 personen kunnen ook deelnemen aan de reguliere tochten met  

de FutureLand Express en/of de publieksvaart met de FutureLand Ferry. (Nederlandstalige voorlichting,  

audiotour beschikbaar in Engels en Duits). Kosten zijn in dit geval per persoon. 

■   Voor de juiste vertrektijden en prijzen kunt u kijken op futureland.nl of neemt u contact  

op met onze receptie via 010-252 252 0 / info@futureland.nl. 

■   Voor groepen van maximaal 60 personen kunnen wij ook een ontvangst met koffie/thee,  

lunch of een borrel verzorgen. 

■   Bij grotere gezelschappen denken wij graag met u mee.
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