Persbericht
27 maart 2007
Nieuwe attractie opent haar deuren in hartje
Rotterdam: Railz Miniworld
Op zaterdag 31 maart 2007 is Nederland een nieuwe
attractie rijker. Railz Miniworld, de grootste overdekte
modelspoorbaan van Nederland, opent haar deuren aan het
Weena 745.
De modelbaan geeft een levensecht beeld van een Hollands
landschap dat had kúnnen bestaan: bekende gebouwen,
molens, bruggen, een realistisch duinlandschap,
zonnebadende mensen op het strand en natuurlijk treinen.
Ook een grote haven ontbreekt niet op de modelbaan.
“Ons team van 70 medewerkers is momenteel nog hard aan
de slag”, aldus directeur en initiatiefnemer Marc van Buren.
Sinds april 2006 wordt er volop gewerkt aan de bouw van de
eerste delen van de modelbaan. Op ca. 200 m2 is een grote
verscheidenheid aan Hollandse taferelen te zien.
Modeltreinen doorkruisen het landschap van Hollandse
kustgebieden met vissersdorpen, uitgestrekte poldergebieden
én de grootste overdekte modelhaven van Europa. In juni
2007 zal de volgende 80 m2 af zijn: een middelgrote stad.
En in maart volgend jaar volgt een wereldstad in miniatuur.
“Over 6 jaar zal Railz Miniworld 800 m2 groot zijn”, aldus
Marc van Buren. “Er is veel te zien en te beleven en dat
maakt de attractie leuk voor jong en oud. We hebben
lichteffecten, er is beweging op de baan, in de
commandocentrale kan je zien hoe de modelbaan wordt
bestuurd en er komt een minibioscoop. Ook is er een kijkje
te nemen in het modelbouwatelier. Hier werkt een
enthousiast team aan de ambachtelijke bouw van maquettes
en andere onderdelen van de modelbaan”.
De officiële opening voor genodigden vindt plaats op vrijdag
30 maart. Burgemeester Ivo Opstelten van Rotterdam geeft
het startschot.
Op zaterdag 31 maart vanaf 10 uur is Railz Miniworld aan de
Weena 745, voor het publiek toegankelijk. Voor informatie
over o.a. toegangsprijzen: www.railzminiworld.nl
Railz Miniworld verzorgt ook arrangementen voor
bedrijfsevenementen, teambuilding, schoolreizen en
kinderfeestjes. Met thema’s als watermanagement,
duurzame energie en transport & logistiek kan een educatief
programma worden aangeboden.
einde persbericht

Noot voor de redactie:
Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact
opnemen met Hester Koopmans, communicatie Railz
Miniworld
Reguliere openingstijden
Wo en do: 12:00 – 18:00 en Vr, za, zo: 10:00 – 18:00. In
schoolvakanties de gehele week geopend.
Entreeprijzen: volwassene €7,75, kind €4,50, 65-plussers €6
Voor meer informatie:
www.railzminiworld.nl
of via email: info@railzminiworld.com
telefoon: 010 - 24 00 501
Adres
Railz Miniworld, Weena 745, 3013 AL Rotterdam
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