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STRAATWANDELING DOOR ROTTERDAM
MET EEN CLIËNT VAN ONTMOETING ALS GIDS
INFORMATIE VOOR GROTE GROEPEN
Vanwege de belastbaarheid van onze gidsen is er een maximum van 15 personen per
groep. Onze gidsen doen regelmatig wandelingen, het is belangrijk dat dit voor hen
goed haalbaar blijft. Daarnaast kan het druk zijn in de stad. Als de groep te groot wordt
verstaat u de gids niet meer. We willen deze beleving zo optimaal mogelijk aanbieden.

Regelmatig wandelen grote groepen de Straatwandeling!
U heeft de volgende opties:
Wandelen op verschillende dagen
U kunt er voor kiezen de groep op te splitsen en op verschillende dagen te wandelen.
Deze optie wordt veel gebruikt door grote groepen in de regio.
Wandelen met meerdere gidsen
Bij voldoende beschikbaarheid is er de optie om groepen tegelijk te laten wandelen
met verschillende gidsen. We kunnen niet garanderen dat er voldoende gidsen
beschikbaar zijn. Vraag naar de mogelijkheden via straatwandeling@ontmoeting.org
Wandelen met een wisselprogramma
Het is ook een optie om een wisselprogramma samen te stellen. Het is goed om te
weten dat wij dit wisselprogramma niet zelf samenstellen. U zorgt dus zelf voor het
aanvullende programma. Bij een wisselprogramma duurt de wandeling per ronde ongeveer 5 kwartier, omdat de gids twee keer direct na elkaar wandelt.
Een voorbeeld van een wisselprogramma met de Pauluskerk:
Er worden 2 groepen van beiden maximaal 15 personen gevormd.
Groep 1 neemt deel aan de Straatwandeling,
groep 2 doet de rondleiding in de Pauluskerk.
Daarna wisselen beide groepen.
Groep 1 doet de rondleiding in de Pauluskerk
Groep 2 neemt deel aan de Straatwandeling.
Maak een mooie mix
Bij voldoende beschikbaarheid is het mogelijk om een mix van bovenstaande opties te
maken. Op die manier kunnen ook grote groepen deelnemen aan de Straatwandeling
en deze optimaal ervaren!
Veelgestelde vragen
Bekijk onze veelgestelde vragen voor meer informatie.
ontmoeting.org/straatwandeling
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