Utrechts; stoom en water
Utrechts; stoom en water

Het Spoorwegmuseum is niet zomaar een museum, het is een
belevenis! Voor iedereen!
In het museum staat ‘beleving’ centraal. Je kunt niet alleen
de mooie historische treinen bekijken, er is van alles te doen
en te beleven. De verschillende ‘werelden’ van het museum
vertellen het verhaal van bijna 175 jaar spoorwegen in
Nederland. Saai? Helemaal niet dus ! Nadat we ’s morgen
vertrokken zijn worden we in Utrecht ontvangen met koffie en
gebak aansluitend worden we begeleid door gidsen in de
‘werelden’ van Het Spoorwegmuseum. Als we dit gezien hebben
staat er om 12.15 uur een koffietafel voor ons klaar. Rond
13.15 uur kunnen we ons melden bij het rondvaartbedrijf en
vertrekken we vanaf het spoorwegmuseum voor een rondvaart van
1 uur door de prachtige grachten van hartje Utrecht. Onder
begeleiding van een gids krijgt u een prachtige indruk van
Utrecht vanaf het water Om 14.30 uur stappen we in de bus en
rijden we retour richting de Veluwe. Hier maken we een
consumptiestop en kunnen we iets gebruiken naar keuze (voor

eigen rekening). Rond 16.45 uur vertrekken we hier en keen we
retour naar onze instapplaats. Verwachte aankomst ca. 18.00
uur.

Meer informatie over deze dagtocht?
Vul hieronder uw gegevens in en klik op ‘verzenden’.
Wij nemen z.s.m. contact met u op.
Naam *
E-Mail *
Telefoon (optioneel)
Bericht *

2 + 5 = ? Bewijs a.u.b. dat u een mens bent door de volgende
vergelijking op te lossen. *
Verzenden

Deel deze dagtocht
Deel via Facebook
Delen via E-Mail

VERTREK: 08:00 uur
EINDE ca.: 18:00 uur

INCLUSIEF:
Vervoer per luxe reiswagen
2x koffie met gebak
Entree en rondleiding Spoorwegmuseum
Koffietafel met kroket
Rondvaart door de grachten van Utrecht
OPTIONEEL:
Goed verzorgd 3-gangendiner tijdens de thuisreis, €
19.00 p.p.
PRIJS:
Mail ons voor maatwerk en/of een prijsopgave:
touringcar@ter-doest.nl

