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Spido is een bedrijf met bijna 100 jaar ervaring als 
gastheer op en rond de waterwegen in Rotterdam. 
Wij verzorgen rondvaarten, dag- en themacruises en 

zakelijke events. Onze vloot bestaat uit vijf unieke schepen, 
elk met een eigen sfeer en karakter. Geschikt voor iedere 
groep van 20 tot 450 personen. Stuk voor stuk voorzien 
van alle faciliteiten en comfort voor een uniek bedrijfsfeest, 
receptie of andere zakelijke bijeenkomst. Een evenement 

bij Spido is nooit hetzelfde: het decor verandert immers 
voortdurend. De schepen zijn divers qua inrichting, sfeer 
en faciliteiten. U vindt er dan ook altijd het juiste schip 
voor uw event. Spido werkt met deskundige medewerkers 
die servicegericht en gastvrij zijn. Bovendien hebben wij 
een eigen keukenbrigade, die uw culinaire wensen tot in de 
puntjes verzorgt.

VEELZIJDIGE VLOOT
Wij heten u graag welkom aan boord van een van onze 
schepen. De veelzijdige vloot van Spido heeft voor elk 
gezelschap wel een passend schip. De luxe passagiers-

schepen zijn geschikt voor onder andere bijeenkomsten, 
productpresentaties, recepties of bedrijfsfeesten. Catering, 
entertainment, audiovisuele middelen, vakbekwaam en 
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Welkom 
aan boord
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Stelt u zich eens voor: varend door de grootste haven van 
Europa, terwijl u geniet van de culinaire kunsten van onze 
chef-koks. Langs het raam glijdt een steeds wisselend decor aan 
u voorbij. Van moderne architectuur, internationaal transport 
tot Hollandse landschappen. U ziet de wereld vanuit een nieuw 
perspectief, dat waarde toevoegt aan uw evenement.

De veelzijdige vloot van Spido 
heeft voor elk gezelschap wel 
een passend schip.
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vriendelijk personeel en een stijlvolle aankle-
ding: Spido ontwikkelt voor u een uniek pro-
gramma dat we vervolgens tot in detail perfect 
voor u en uw gasten uitvoeren.

ROUTES
Ook de routes voor uw varend event kunnen 
worden aangepast aan uw wensen. Onze nau-
tische bemanning kent alle bijzondere plekjes 
van de vaarwegen in Rotterdam en omgeving. 
Toelichting in meerdere talen en met video 
ondersteuning is mogelijk. Afhankelijk van 

de belangstelling van uw gasten kan de route 
gericht zijn op architectuur, havenactiviteiten 
of op een combinatie daarvan. Bevindt uw 
bedrijf zich aan of in de buurt van het water? 
Dan kan Spido ook in uw eigen omgeving de 
rol van gastheer vervullen.

ONZE VLOOT
... bestaat uit 5 schitterende schepen die van 
alle gemakken zijn voorzien en uitermate 
geschikt zijn voor uiteenlopende evenementen. 
De schepen hebben rondom veel glas waar-
door u goed zicht heeft op het steeds veran-
derde decor om u heen. Er zijn mogelijkheden 
voor vergaderen, evenementen, bedrijfsfees-
ten, recepties en zakelijke bijeenkomsten van 
20 tot 450 personen. Onze eigen professionele 
koks verzorgen uw culinaire wensen tot in de 
puntjes.

Voor meer informatie, een vrijblijvend gesprek of 

afspraak op een van onze schepen:

T (010) 275 99 89. www.spido.nl
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Vaartips

Skyline & havens van Rotterdam

Geniet van het adembenemende uit-

zicht op de skyline van Rotterdam.

Ook wordt er door de Waal-, 

Rijn-Eemhaven en/of het 

Botlekgebied gevaren.

Rondje IJsselmonde

Vaar langs de mooie, oude stad 

Dordrecht en langs Kinderdijk, dat 

bekend staat om haar molens.

Hollandse steden

Tijdens een vaartocht kan er een 

stop gemaakt worden in een van 

de vele prachtige Hollandse steden 

zoals Gouda of Schoonhoven. Ook 

kan er een bezoek gebracht worden 

aan interessante locaties in of bui-

ten Rotterdam, zoals de Kuip, het ss 

Rotterdam of de Euromast.

Spido ontwikkelt 
voor u een uniek 
programma dat we 
vervolgens tot in detail 
perfect voor u en uw 
gasten uitvoeren.
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