polo

MARCO

Een tocht met de Marco Polo is een ontdekkingsreis in het klein.
Zowel op het dek als binnen kunnen uw gasten genieten van een fraai uitzicht. Het weer
kan dus nooit een spelbreker zijn! Op verzoek zal de kapitein tijdens de reis graag tekst
en uitleg geven bij de bezienswaardigheden.

De Marco Polo is van veel faciliteiten voorzien. De inrichting kan worden aangepast aan
de grootte van uw gezelschap en het programma. Betreffende de catering, audiovisuele
middelen en entertainment maken wij u graag een passende offerte.

Voor invaliden zijn speciale voorzieningen getroffen, zoals liften en aangepaste toiletten
voor u of uw gasten. Het skydeck is helaas niet rolstoeltoegankelijk.

Breedte

8.00 meter

Lengte

44.00 meter

Capaciteit

75 - 500 personen

Sinds

1995

Snelheid

21.00 km/h

polo

MARCO

Onlangs is de Marco Polo compleet gerestyled.
Bij de introductie in 1995 was het schip met de kenmerkende bogen toonaangevend
op het gebied van vormgeving en interieur. Met de nieuwe styling is het populaire
schip weer geheel gereed voor de toekomst. De hoofdkleuren in het interieur zijn
taupe met blauwe maritieme accenten. Het schip is voorzien van een nieuw kwalitatief
hoogwaardig Bose geluidssysteem met 4G draadloze microfoons. Narrowcasting kunnen
de gasten volgen op 32” HD led-schermen en via een mediaspeler kunnen verschillende
beeld- en geluidsformaten worden gebruikt. Voor bedrijfspresentaties zijn 2 extra groot
formaat mobiele HD-schermen beschikbaar. De modern vormgegeven bar, alsmede
het nieuwe sanitair complementeren de beleving van onze gasten aan boord. Er is
gekozen voor uitsluitend led-verlichting. Rond het Atrium van het schip zorgt led RGB
tube light voor bijzondere accenten en kan de verlichting in elke gewenste sfeerkleur
worden ingesteld. Daarmee is het schip weer geheel ingericht voor events voor het
bedrijfsleven, de overheid en particulieren.

ABEL

Tasman
Het futuristisch schip van de Spido-vloot doet de naam van de
ontdekkingsreiziger alle eer aan.
Een fraai staaltje moderne techniek! De Abel Tasman is bijzonder ruim en heeft een
unieke, open uitstraling. De glazen zijwanden op het buitendek zorgen voor een
perfecte beschutting tegen de wind, zodat uw gasten op comfortabele wijze van het
adembenemende panorama kunnen genieten.

Uiteraard beschikt het schip over state-of-the-art navigatieapparatuur en motoren.
Varen met Spido’s vlaggenschip is dan ook in alle opzichten een vorstelijk genoegen!

Breedte

8.00 meter

Lengte

54.00 meter

Capaciteit

150 - 600 personen

Sinds

2000

Snelheid

21.00 km/h

ABEL

Tasman

U kunt op dit schip meer dan 325 gasten riant ontvangen.
Alle ingrediënten voor een stijlvol, groots onthaal zijn voorhanden. Aan boord ontbreekt
het uw gasten aan niets. De inrichting van de Abel Tasman kan worden aangepast aan
de grootte van uw gezelschap en het programma. Betreffende de catering, audiovisuele
middelen en entertainment maken wij u graag een passende offerte. Voor invaliden zijn
speciale voorzieningen getroffen, zoals liften en aangepaste toiletten. Het skydeck is
helaas niet rolstoeltoegankelijk.

Stukje geschiedenis.
Abel Janszoon Tasman (1603-1659) werd door Anthony van Diemen, gouverneurgeneraal van Nederlands-Indië, in 1642 aangewezen als leider van een expeditie ter
verkenning van de zuidelijke Grote Oceaan en de Indische Oceaan. Het land waar hij op
24 november 1642 de Nederlandse vlag plantte, kreeg de naam Van Diemensland en
ging pas veel later Tasmanië heten. Tijdens dezelfde expeditie ontdekte hij nog NieuwZeeland, Tonga en de Fiji-eilanden.

James

cook
Genoemd naar de Engelse ontdekkingsreiziger James Cook.
Zowel de uitstraling als de luxe inrichting van dit schip bieden een bijzondere ambiance.
De James Cook beschikt over twee ruime salons, die met elkaar verbonden zijn door
een grote vide. Daardoor kunt u ook vanaf de bovenste salon uitstekend van shows
en/of presentaties op het benedendek genieten. De statige trap vormt een stijlvolle
verbinding tussen de beide etages. Uiteraard is het bovendek ook per lift bereikbaar.
Het schip is geheel voorzien van airconditioning en de inrichting kan moeiteloos
worden aangepast aan de grootte van uw gezelschap en het programma. Kortom, de
James Cook voert u mee naar een uniek en sfeervol event. Voor invaliden zijn speciale
voorzieningen getroffen, zoals liften en aangepaste toiletten. Het skydeck is helaas niet
rolstoeltoegankelijk.

Breedte

9.00 meter

Lengte

55.00 meter

Capaciteit

100 - 500 personen

Sinds

2003

Snelheid

21.00 km/h

James

cook

Stukje geschiedenis.
James Cook (1728-1779), een boerenzoon, ging in dienst bij de Engelse marine en trok
de aandacht door voortreffelijk cartografisch werk. Zijn bekwaamheden als cartograaf,
maar ook als astronoom, stelden hem in staat in dienst te treden van de Royal Society,
het oudste wetenschappelijk genootschap van het Verenigd Koninkrijk. De Royal Society
liet hem drie grote reizen ondernemen. Afgezien van zijn grote ontdekkingen, kan van
James Cook worden gezegd dat hij, op vreedzame wijze, meer veranderingen op de
wereldkaart heeft aangebracht dan wie ook.

100 jaar Spido.
Een kleine passagiersdienst.
Er is veel veranderd sinds 1919,
maar is nog altijd gevestigd aan
het Willemsplein.

Wij treffen Lieuwe Ferwerda, corporate captain,
over de beginjaren van Koninklijke Spido.
“In 1895 werd roeiersvereniging De Eendracht opgericht. Die hield er een kleine
passagiersdienst op na, om mensen van en naar schepen die op stroom lagen te
vervoeren. In de Eerste Wereldoorlog raakte de Rotterdamse haven in het slop en
daarmee ook deze passagiersdienst. In 1919 nam de familie van Beuningen, eigenaar
van de Steenkolenhandelsvereniging, deze over van De Eendracht. Zij hebben het toen
Havendienst Spido genoemd. Met kleine gemotoriseerde bootjes werd het vervoer
destijds uitgevoerd. Het is niet helemaal na te gaan waar de naam Spido vandaan komt.
Al zegt men dat het verwijst naar het Engelse speed.”

Corporate

EVENTS
Beleving, inspiratie en interactie,
dat zijn de ingrediënten voor een geslaagd
congres of symposium.
Koninklijke Spido heeft alle ervaring om een energieke en
dynamische sfeer neer te zetten met de mooiste skyline
van Rotterdam als decor. Vanuit ons grote netwerk hebben
wij toegang tot de beste toeleveranciers op gebied van
catering, entertainment, technische equipement, contentontwikkelaars en bijzondere sprekers. Wij regelen de
volledige organisatie en ontwikkeling van uw congres of
symposium met een onvergetelijk karakter.

Een

Spetterende
BRUILOFT
Geef elkaar het jawoord op het water.
Rotterdam is hiervoor de stad bij uitstek! Ervaar een schitterende bruiloft op één van
onze schepen. De voltrekking van jullie huwelijk, het diner, de receptie en het feest
kan allemaal op één van onze unieke schepen. Tijdens de cruise geniet u van een
prachtig en wisselend decor vanaf de Maas. Wat dacht u van trouwen voor de Kuip
en uw receptie voor het centrum? Bij Koninklijke Spido hebt u de keuze uit meerdere
aanlegplaatsen en onze schepen bieden voldoende ruimte voor een spetterend feest.

&

MUZIEK

Entertainment

Dansen op het water.
Zonder muziek is er geen feest! Koninklijke Spido Events verzorgt al jaren een
ruim aanbod van live artiesten en DJ-acts. Inmiddels zijn wij uitgegroeid tot
een gespecialiseerde partner met een grote veelzijdigheid op het gebied van
entertainment. Gaat u voor kwaliteit en wilt u het maximale effect bereiken
met uw event? Dan vormen muziek en entertainment een belangrijk onderdeel.
Wij ondersteunen u graag bij het maken van de juiste keuzes en adviseren met
creatieve ideeën.

CULINAIRE
suggesties

Ontzorgen en genieten.
Een unieke ervaring met gerechten van een kwalitatief hoogwaardig
niveau, daar zetten wij ons 100% voor in! Wij bieden een gevarieerd
palet aan mogelijkheden. Van luxe concepten tot smakelijke gerechten
passend binnen uw budget. Uiteraard wordt alles volgens afspraak en
op schema door onze gastvrije en enthousiaste crew geserveerd.

EVENTS
die verbinden

Events die verbinden.
Unieke beleving voor uw relaties en medewerkers. Koninklijke Spido Events is uw partner in het
ontwikkelen van sterke concepten in en rond Rotterdam. Het scala aan mogelijkheden die onze
schepen te bieden hebben maakt van Koninklijke Spido een unieke partner tijdens uw events.
Ervaar de sfeer en de verbinding die ontstaat op het water. Vaar mee langs de skyline van onze
bruisende stad en cruise door de meest innovatieve havens ter wereld.

