Persbericht
Rotterdam, 02-10-2019
Beste redactie,
Met trots nodigen wij u uit op 9 oktober a.s. voor de doop van de Prinses Amalia, het nieuwe
passagiersschip van Koninklijke Spido BV., door Spido-directeur Leo Blok en zijn driejarige
kleindochter Femme in Miniworld Rotterdam.
4 September was de doop en officiële onthulling van het nieuwe eventjacht van Spido: de Prinses
Amalia. Wat veel mensen niet wisten, is dat Miniworld ondertussen in het geheim werkte aan
ditzelfde schip! In het klein uiteraard. Op een paar kleine details na was ook déze Prinses Amalia
gereed voor de eerste proefvaart.
2019 Jubileumjaar voor Koninklijke Spido
Voor Spido is 2019 een heel bijzonder jaar: het bedrijf viert dit jaar zijn 100-jarig jubileum, kreeg op 5
juli 2019 het predicaat ‘Koninklijk’ en mocht de Prinses Amalia toevoegen aan hun vloot. Het gaat om
een luxe eventjacht dat is ingericht voor de premium evenementenmarkt. Op 1 oktober is bekend
geworden dat Koninklijke Spido genomineerd is door vakblad Meetings voor evenementenlocatie
van het jaar 2019.
Prinses Amalia in miniatuur
Miniworld is verheugd de Prinses Amalia en Koninklijke Spido aan haar miniatuurwereld te mogen
toevoegen. “Miniworld en Spido zijn allebei op-en-top Rotterdamse bedrijven en partners in de
mooie stad Rotterdam”, aldus Marc van Buren, directeur van Miniworld. “Wij laten allebei met trots
en op eigen unieke wijze de stad en haar haven zien aan onze bezoekers en Rotterdam in het klein is
natuurlijk niet compleet zonder Spido.” Miniworld en Spido werken ook al samen in de vorm van
combinatietickets en schoolreisarrangementen.
Laatste aanpassingen
Spido krijgt een eigen prachtige plek in Miniworld Rotterdam, met dit nieuwe schip als boegbeeld
van deze Rotterdamse rederij. Leuk detail: een van de laatste aanpassingen aan de miniatuurversie
van de Prinses Amalia is het kroontje boven het logo van Spido en de naam van het schip. Want ook
Miniworld wist nog niet hoe het schip zou gaan heten. Dido Geluk, teamleider van het modelatelier
in Miniworld, heeft dan ook maandenlang in het geheim, buiten de openingstijden, aan dit project
gewerkt.
Programma:
Directeur van Spido, de heer Leo Blok, en zijn kleindochter Femme zullen de openingshandeling
verrichten. Ieder kind dat die dag een kroon draagt of in zijn of haar beste prinsen- of prinsessenoutfit komt, krijgt deze dag gratis toegang tot Miniworld. Voor de kinderen zal er ook een speurtocht
zijn: op zoek naar alle verloren kroontjes van Prinses Amalia.
15:00-15:30 uur: Inloop pers en genodigden
15:30-15:45 uur: Onthulling eventjacht Prinses Amalia
15:45-17:00 uur: Speurtocht / borrel / zelf rondkijken
17:00 uur: Miniworld dicht
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