Verlangt u ook zo naar gezellige en goed georganiseerde bijeenkomsten? Het bijpraten
of het kennismaken met nieuwe mensen onder het genot van een hapje en een drankje?
Het staat allemaal op een laag pitje door Covid-19 en alle maatregelen die daarbij
horen. Inmiddels gloort er voorzichtig wat licht aan het eind van de tunnel. Het
vaccineren is begonnen en hopelijk geeft dat ons in de toekomst weer ruimte om samen
te komen.

Hoopt u uw relaties later in dit jaar te kunnen ontvangen op een event of heeft u
inmiddels heel wat te vieren met vrienden en familie? Dan is dit de uitgelezen tijd om u
rustig te oriënteren op een unieke eventlocatie. U bent van harte welkom om, op
gepaste afstand, onze schepen te komen bezichtigen en uw wensen vrijblijvend met ons
door te spreken. Met Spido kunt u alle kanten op, letterlijk en figuurlijk. Meer weten over
de voordelen van een varende eventlocatie? Lees snel verder!

Geschikt voor elk gezelschap
Met zes luxe en gevarieerde schepen in onze vloot is er voor elk gezelschap een passend
schip. Of het nu gaat om een bedrijfsfeest, receptie, (netwerk)borrel, presentatie, congres,
lezing, meeting, (business)lunch of diner. Wij hebben altijd een geschikte oplossing.

Bekijk de vloot

Flexibele vaarroutes
Flexibiliteit is het sleutelwoord voor evenementen bij Spido. Zo kunt u zelf uw vaarroute
kiezen. Natuurlijk staat onze Corporate Captain Lieuwe Ferwerda u graag bij met zijn
tips. De uitzichten vanaf het schip zijn altijd adembenemend en de mogelijkheden zijn
bijna eindeloos.

Een korte borrel met uitzicht over de
bruisende stad en skyline. Een conferentie
van

een

hele

dag

waarbij

we door

rustgevende natuurgebieden varen. Of een
feest tot diep in de nacht met de fonkelende
lichten

van

de

haven

op

de

achtergrond. Alles is mogelijk met een
varende locatie.

Kies uw op- en afstapplaats
Een logistiek en organisatorisch voordeel van een varende eventlocatie is dat u en uw
gasten overal aan boord kunnen gaan, zolang onze schepen er maar kunnen
afmeren. Die flexibiliteit is er natuurlijk ook na afloop van de cruise.

Zo kunnen wij bijvoorbeeld de gasten
ophalen bij uw kantoor aan het water en
afzetten bij het ss Rotterdam of een ander
hotel. Met behulp van ons uitgebreide
netwerk ondersteunen wij u desgewenst bij
het kiezen van een passende overnachting
voor uw gezelschap. Ook kunnen we
tussenstops maken voor een excursie,
bezichtiging of om een tweede deel van uw
gasten te laten inschepen.

Catering
Ook op culinair vlak zijn de opties eindeloos. Onze eigen chefs toveren in de professionele
keuken de meest prachtige gerechten op tafel.

Alles wordt aan boord vers bereid. Een
uitgebreid 8-gangendiner met exclusief
wijnarrangement, een oesterbar waar
oesters live open gestoken worden of een
eenvoudige bittergarnituur. Niks is onze
chef te gek. Ook vega en vegan
gerechten zijn uiteraard mogelijk. Alles
wordt coronaproof uitgeserveerd binnen
de geldende maatregelen van dat
moment.

Entertainment
Inmiddels zijn wij uitgegroeid tot een gespecialiseerde partner met een grote
veelzijdigheid op het gebied van entertainment. Na deze tijd zonder evenementen,
begrijpen wij het maar al te goed als u groots uit wilt pakken. Van grote A artiesten tot
onbekende maar voortreffelijke livebands, u kunt alle kanten op.

Aan boord staan diverse moderne audio
en visuele middelen tot uw beschikking
zodat u probleemloos een toespraak of
presentatie kunt geven. Ook hebben uw
gasten gratis toegang tot onze snelle en
veilige wifi.

Nieuwsgierig?
Bent u benieuwd naar onze varende eventlocaties en wilt u zich oriënteren op mogelijke
evenementen? Neem dan contact op met onze ervaren eventafdeling per mail via
events@spido.nl of bel (010) 275 99 73.

Captain's log

Onze Corporate Captain Lieuwe schrijft maandelijks een
blog over updates uit de Rotterdamse haven en
bijzonderheden binnen ons bedrijf.

Lees via de volgende link de laatste blog over wandelen
in het Scheepvaartkwartier van onze kapitein.

Lees meer
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