Christina Onassis
YACHTHOTEL
ROTTERDAM

If only yachts could talk...

Christina Onassis Yachthotel
Welkom aan boord van het Christina Onassis Yachthotel.
Stap in de wereld van de beroemde Christina Onassis. Het superjacht is zeer ruim, modern en comfortabel,
lengte 32m en 6.50m breed.
U kunt het Christina Onassis yachthotel het gehele jaar
boeken als privé yachthotel, groepshotel, vergader- en
conferentiehotel. Uiteraard is dit jacht voorzien van alle
eigentijdse gemakken, zoals centrale verwarming en airconditioning.

Het Yachthotel
Stap aan boord en zie, het zal het u aan niets ontbreken.
Het gehele jacht is op 4-sterrenniveau uitgerust. Proef de
historie en geniet van het jacht en de omgeving. Tijdens
uw verblijf in de haven waant u zich in een mondaine
badplaats.
Wandel mee over de drie verdiepingen: beneden vindt
u de fraaie suites, op dekniveau de eet- en vergaderruimte, de luxe keuken en woonkamer, gevolgd door het
grote overdekte en verwarmde achterdek.
Op het voordek vindt u tevens het grote zonnedek. De
keuken heeft alle gemak, van nespresso en tot special
T-thee, magnetron en een ijsmaker.
Op het enorme flybridge dak stapt u zomaar in de bubbelende jacuzzi, of relaxt u liever op een van de
zonnebedden?

Comfort aan boord
Het jacht heeft 5 luxe hotelsuites en 2 kinderkamers, met
privé badkamer, toilet, TV en minibar. Iedere suite is voorzien van alle comfort, zoals luxe set handdoeken, badjassen en hotelslippers.
Tevens heeft de V IP -suite twee badkamers en 1 extra los
bed en een kinderbed zodat u met uw gezin comfortabel
kunt inchecken.

Wij serveren u tijdens uw verblijf elke ochtend het uitgebreide Onassis ontbijt. Dit serveren wij in cruise uniform
op het verwarmde achterdek of in de eetkamer.
De jachthaven City Marina Rotterdam is een prachtige
locatie van waaruit u wereldstad Rotterdam moeiteloos
zult verkennen. Winkels, restaurants en bars, maar ook
trein, tram, bus en watertaxi zijn op loopafstand.
Op loopafstand kunt u bereiken: Het Nieuwe Luxor theater, Hotel New York, De spectaculaire, met prijzen bekroonde Markthal, en het bruisende stadscentrum. Op 4
minuten wandelen bent u bij metrostation Wilhelminaplein.
Aan boord hebben wij OV-kaarten zodat u moeiteloos
gebruik maakt van tram, bus, of metro.

Vergaderen en conferentie
Vergaderen met een weergaloos uitzicht over de rustige
haven in Rotterdam, de elegante oude pakhuizen en de
vele plezierjachten en zeilboten.
In deze inspirerende, nautische sfeer worden innovatieve
en creatieve ideeën in beweging gezet voor een veranderingsproces of nieuwe strategie in een bestuursvergadering, brainstormvergadering, teambuildsessie, een
workshop of gewoon een inspirerend bedrijfsuitje met
sightseeing in Rotterdam plus overnachting.

Voor een formele vergadersessie is er op het main deck
een professionele, sfeervolle vergaderruimte aan het
achterdek. De beslotenheid van de ruimte, waar het
Onassis element voelbaar is, zal zeker bijdragen aan positieve emoties en belevenissen die een geslaagd evenement en een succesvol vervolg van uw business garanderen. U zult plaats nemen aan de Onassis tafel waaraan
vele miljoenendeals zijn beklonken.
Voor een meer informele sessie is er tevens voldoende
ruimte op het fly-bridge deck, waar uw team of deelnemers kunnen genieten van een borrel. Tijdens de bijeenkomst zorgt de bemanning voor een uitstekende catering
en staat uiteraard helemaal voor u klaar.
Alle benodigde moderne audio-visuele middelen en WIFI
zijn aanwezig.

Varen, varen...
Wilt u een rondvaart met ons jacht? Dit kunt u afzonderlijk boeken. Laat u meevoeren door onze captain op
een ontspannen rondvaart.

Cruise
Tevens kunt u het superjacht boeken voor een 7-daagse
cruise door heel Nederland.

Onze hotels
Maria Callas Yachthotel - Rotterdam
Dutch Yachthotel - Rotterdam
Christina Onassis Yachthotel - Rotterdam

Christina Onassis Yachthotel
Louis Pregerkade
Rotterdam

Het jacht is gelegen in City Marina Rotterdam.
www.christinaonassis.nl
www.booking.com
Captain:
+316-22232796

