
 

 
Op avontuur in Het Spoorwegmuseum 
 
Een museum over treinen saai? Vergeet het maar! In Het Spoorwegmuseum in Utrecht 
beleeft u onverwachte avonturen met luxe rijtuigen vol geheimen en stoere treinen en 
locomotieven boordevol verhalen. Kom binnen en ga mee op een spannende reis door de 
tijd. 
 

Onze arrangementen worden opgebouwd uit het bezoek aan het museum, 

cateringmomenten en eventueel een rondleiding. Aan u de keuze welke bouwstenen u 

wenst in te zetten om uw gasten een onvergetelijke dag aan te bieden. 

Uw gasten genieten van hun drankje of lunch aan gereserveerde tafels.   

   Reguliere prijzen 

Entree  €  12,60 €  17,50 

Ontvangst 

Koffie (2x) met roomboterkoekje  €  2,25 €  2,50 

Koffie (2)x met appelgebak/hartige snack  €  5,85 €  6,50 

Koffie (2x) met luxe gebak  €  6,25 €  6,95 

Lunch 

3e klasse € 9,00 € 9,50 

2e klasse € 13,50 € 15,00 

1e klasse € 16,50 € 18,25 

 

Borrel (mogelijk tot uiterlijk 17.00 uur) 

Het is ook mogelijk om gezellig te borrelen in onze vernieuwde Remise. In een 

gereserveerd gedeelte van het restaurant wordt voor uw gasten een apart buffet geopend 

waarop een Hollands drankenassortiment klaar staat. Een variëteit aan zoute knabbeltjes 

wordt u aangeboden. Het is mogelijk ter plaatse bittergarnituur te bestellen. De drankjes 

en eventuele versnaperingen dienen na afloop van de borrel ter plekke afgerekend te 

worden met onze cateraar Vermaat. Een indicatie van de prijzen:  

Bier:  € 3,00 

Wijn:  €  3,95 

Frisdrank:  €  2,10 

Sap:  €  2,85 

Bittergarnituur € 5,65 (8 stuks) 

 

 



 

Rondleiding € 65,-  reguliere prijs € 75,-  

Hoe komt het Maliebaanstation aan zijn schilderingen in de grote hal? Wat is het verschil 

tussen een rijtuig uit 1874 en een hedendaagse trein? Hoe werkt een stoomlocomotief? 

Deze en andere vragen, over de geschiedenis van het spoor en het museum, worden 

beantwoord door enthousiaste rondleiders! Een rondleiding duurt  een uur en vindt plaats 

in groepen van maximaal 20 personen. 

 

3e klasse: 

Per persoon is er keuze uit twee ambachtelijke zachte bolletjes met divers beleg, een 

krentenbol met roomboter en onbeperkt koffie en thee. Op het buffet wordt ook een 

assortiment aan vers fruit aangeboden. 

 

2e klasse: 

Per persoon is er keuze uit een ovenvers broodje met een wisselend assortiment van 

luxueus beleg. Het buffet wordt verder aangevuld met broodjes kroket, soep van de dag, 

onbeperkt fruitwater, vers sap en onbeperkt koffie en thee. 

 

1e klasse:  

Per persoon is er keuze uit een ovenvers broodje met een wisselend assortiment van 

luxueus beleg. Het buffet wordt verder aangevuld met een wrap met frisse vulling, een 

verse pastasalade, glaasje fruitsalade, onbeperkt fruitwater, vers sap en onbeperkt koffie 

en thee. 

 

 

 

 

 

 

 



 

• Te boeken van dinsdag t/m vrijdag buiten de schoolvakanties via 

reserveringen@spoorwegmuseum.nl. Telefoon: 030-230 6283. 

• Museumkaart geldig. 

• Minimale groepsgrootte 10 personen. 

• Minimaal 1 werkdag van tevoren aanvragen, rondleidingen dienen minimaal 2 weken 

van tevoren aangevraagd worden. 

• Om in aanmerking te komen voor de speciale touroperator prijzen dient een 

klantenregistratieformulier ingevuld te worden. Dit formulier treft u aan in onze 

documentatie. 

• Wijzigingen in aantal kunnen gewijzigd worden tot 48 uur voor uw bezoek. Kosteloos 

annuleren kan tot 48 uur voor uw bezoek. Bij annulering binnen 48 uur voor uw bezoek 

worden de cateringkosten in rekening gebracht . 

 

Parkeren: 

U kunt uw gasten voor de deur afzetten en de bus buiten het museum parkeren op de 

gemeentelijke parkeerplaats, circa 100 meter buiten het museum. Uw chauffeur krijgt 

gratis entree en koffie aangeboden.  

 

Informatie: 

www.spoorwegmuseum.nl/touroperators 

030-2306283 

reserveringen@spoorwegmuseum.nl

http://www.spoorwegmuseum.nl/touroperators


 

Gaarne met blokletters invullen en retourneren aan:  

Het Spoorwegmuseum, Afdeling Reserveringen, Maliebaan 1, 3581 CA  Utrecht  

Handelsregisternummer………………………………………….. 

Firmanaam…………………………………………………………………………………….. 

Adres…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………. 

Telefoon / fax…………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………….. 

Email……………………………………………………………………………………………. 

Contactpersoon voor facturatie……………………………………………………………….. 

Telefoon/fax/email…………………………………………………………………………….. 

 

Tekeningsbevoegde(n) bij de Kamer van Koophandel 

1. Voorletters/Naam  Handtekening 
 
 
……………………………………………………………             ……………………………………………………………………. 

 
 
2. Voorletters/Naam   Handtekening 

 
 

……………………………………………………………             ……………………………………………………………………. 
 

 

Plaats…………………………………………..                    Datum ……… - …………… - ………………… 

Door ondertekening van dit formulier verklaart de aanvrager zich akkoord met de 

Algemene Voorwaarden van Het Spoorwegmuseum en accepteert deze voorwaarden zonder 

enig voorbehoud.  

Let wel: Bij arrangementen worden alleen definitieve boekingen aangenomen. Tot 2 

werkdagen voor aanvang kunnen deelnemersaantallen worden aangepast.  

De algemene voorwaarden zijn op te vragen via de afdeling Reserveringen. Zie ook artikel 

1. en 2.2 . Artikelen 2.1 en 2.3 zijn op arrangementen niet van toepassing. 


