Persbericht
Donderdag 22 november 2007
Sinterklaas bezoekt Railz Miniworld
Op zaterdag 17 november is er met de pakjesboot een Mini-Sinterklaas aangekomen in de
miniatuurwereld van Railz Miniworld. Tevens is er een “unieke Sinterklaas speurtocht”
uitgezet door z’n Pieten. Deze speurtocht is vanaf heden te volgen en natuurlijk is er voor de
juiste oplossing een leuke prijs.
Op zaterdag 1 december 2007 bezoekt Sinterklaas en Zwarte Piet Railz Miniworld. Wij
verwachten hem rond 11.00 uur en de Sint rekent op een groot aantal kinderen die hem
verwelkomen. Rond de komst van Sinterklaas en zijn Piet zijn er verschillende activiteiten in
Railz Miniworld te beleven.
Activiteiten op 1 december 2007
- “Unieke Sinterklaas workshop” voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Je maakt een leuk
modelhuis van karton onder begeleiding van één van onze modelbouwers. Tijdens de
workshop krijg je warme chocolademelk met wat lekkers. Uiteraard mag je je
eigengemaakte model mee naar huis nemen. Deze workshop + lekkers kost € 9,95. De
workshop duurt ongeveer 1 uur en er kunnen 10 kinderen per workshop meedoen.
Aanvangstijden van de workshops: 11.00 uur, 13.00 uur en 15.00 uur. Je kunt je
aanmelden op onze website www.railzminiworld.com of telefonisch op 010-2400501.
- Er is een leuke tekenwedstrijd in ons horecagedeelte. Voor de 3 leukste tekeningen is
er een verassing.
- In onze winkel geven wij een korting van 10% op een groot gedeelte van ons
speelgoedassortiment, waaronder bekende merken zoals Lego, Playmobil en Bob de
Bouwer.
- In onze horeca: warme chocolademelk met een gratis speculaaspop.
Railz Miniworld: beleef de unieke miniatuurwereld
Railz Miniworld is een nieuwe familieattractie voor jong en oud! Het is een levendige
modelwereld met karakteristieke beelden uit het Nederlandse landschap. Een unieke beleving
in miniatuur voor het hele gezin! De miniatuurwereld is 280 m2 groot. Er rijden meer dan 70
modeltreinen. Er ligt meer dan 1,3 kilometer rails. Ook rijden volautomatisch modelauto’s
rond tussen de honderden modelgebouwen. Elke 24 minuten dimt het zaallicht in een reeks
avond- en ochtendkleuren, waarbij duizenden lampjes aangaan in huizen en op straat. Railz
Miniworld is overdekt dus ook bij regenachtig weer is het een prima locatie voor een gezellig
uitstapje. Voor kinderfeestjes, schoolreisjes en personeelsuitjes heeft Railz Miniworld leuke
arrangementen. Voor meer informatie: www.railzminiworld.nl. Railz Miniworld is centraal
gelegen in hartje Rotterdam op 5 minuten loopafstand van het Centraal Station.
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