Al eens een tram gehuurd ?

restaurant - café

INFORMATIE Contactinformation

Rent a Tram!

U geeft uw receptie,
verjaardagsfeest,
kinderpartijtje of
iedere andere
gelegenheid een
unieke tint door het
huren van een
historische tram.
Wist u dat er in de
tram getrouwd kan worden?
Bij de Electrische Museumtramlijn Amsterdam
kunt u de historische trams huren. Bel
020-6188528 of kijk op onze website
www.museumtram.nl voor meer informatie.
Electrische Museumtramlijn Amsterdam
Haarlemmermeerstation
Amstelveenseweg 264
1075 XV Amsterdam
Tel.:
Web
Email

020-6188528
www.museumtram.nl
info@museumtram.nl

Word donateur! Uw steun is hard nodig.
Become a supporter! Your help is needed.
Naam en voorletters
name and initials

De Veranda is een modern en sfeervol restaurant &
brasserie. Het is gelegen aan de rand van de
Zuid-as en het Amsterdamse bos.

ELECTRISCHE
MUSEUMTRAMLIJN
AMSTERDAM
De mooiste tramlijn van Nederland!

Gasten van de Veranda genieten van de
uitgesproken gerechten, voortreffelijke wijnen of
ontspannen op het heerlijke terras aan het water
met uitzicht op de Museumtramlijn.

Tevens biedt de Veranda een sfeervol decor voor
o.a. feesten, evenementen, vergaderingen,
huwelijken & diners voor zowel kleine als grotere
groepen.
Onze brasserie is dagelijks geopend vanaf 11.00 uur
en het sfeervolle restaurant is geopend van dinsdag
t/m zaterdag vanaf 18.00 uur.

Adres adress
Postcode postal code
Woonplaats city
E-mail e-mail
Wijze van betaling payment

□ Contant: _________ Euro cash
□ Acceptgiro by banktransfer

Datum date
Handtekening signature

Bij betaling van de minimumdonatie van € 15,-- in de Museumwinkel in het
Haarlemmermeerstation krijgt u direct de laatste uitgave van ons tijdschrift
OVToen mee. U kunt het formulier ook (kopiëren en) sturen aan:
Museum voor het Openbaar Vervoer en Straatbeeld Amsterdam, Postbus
59665, 1040 LD in Amsterdam

Restaurant - Café de Veranda
Amstelveenseweg 764
1081 JK Amsterdam
tel: 020 – 6445814
www.deveranda.nl

INFORMATIE EN DIENSTREGELING

2007

De mooiste tramlijn van Nederland!

Stap in en reis terug in de tijd!

Smell the nostalgic scent of the Indian teak interieur. Hear
the characteristic sounds of the motor and the bells of the
vintage trams. The trams in which you travel are built
between 1904 and 1954 and used to be in service in several
European cities. The trams were long absent but not
forgotten and restored by volunteers. During the one and a
half hour tramride on the most beautiful tramline in The
Netherlands you will not only enjoy travelling through past
ages, but also enjoy the wonderful nature. Get on and
travel back in time! More information? Please visit
www.museumtram.nl.

Sundays from April 8 up to October 28th, Eastermonday and Whit Monday

Passeerhalte

Stop

Vertrektijd Departure
11.00

13.00

16.00

16.35

17.00

Jollenpad (Zuiderhof)

11.10

13.10

16.10

16.45

17.10

Kalfjeslaan

11.15

16.15

16.51

17.15

Station Amstelveen

11.25

16.29

17.09

17.29

Bovenkerk

11.32

16.35

17.15

17.35

Bovenkerk

11.45

17.00

17.20

17.40

Station Amstelveen

11.52

17.06

17.26

17.46

Kalfjeslaan

12.04

17.19

17.36

17.56

Jollenpad (Zuiderhof)

12.11

17.26

17.44

18.04

Haarlemmermeerstation

12.19

17.34

17.51

18.11

13.15
13.26
13.33

14.00
14.06
14.19
14.29
14.37

Iedere 20 Minuten Every 20 Minutes

Haarlemmermeerstation

Er is een speciale dienstregeling op woensdagen in juli en augustus.

Tarieven geldig tot en met zondag 28 oktober 2007
Rates valid until Sunday October 28th 2007
Kinderen 4 - 11
Children 4 - 11 yr

Volwassenen
Adults

Volwassenen 65+
Adults over 65

Retour
return ticket

€ 2,00

€ 4,00

€ 2,00

Retour met
kortingskaart

Niet van toepassing

€ 3,00

Niet van
toepassing

Retour met ANWB
Lidmaatschap

Niet van toepassing

€ 3,00

Niet van
toepassing

Enkele reis
one way ticket

€ 1,00

€ 2,00

€ 1,00

Dagkaart
day ticket

€ 5,00

€ 10,00

€ 5,00

Seizoenskaart

€ 25,00

€ 50,00

€ 25,00

Reductie wordt niet verleend in combinatie met andere kortingen.

With a vintage tram into nature!

ROUTE EN HALTES route and stops

De Amsterdamse 401 uit 1929 trekt
een replica van een zomerse open
bijwagen uit 1893 voort.

Zondagen 8 april t/m 28 oktober, 9 april en 28 mei 2007

Iedere 30 Minuten Every 30 Minutes

Ruik de nostalgie van het Indische teakhouten
interieur. Hoor het kenmerkende geluid van de
motoren en de bellen van de trams van weleer.
De trams waarin u reist zijn gebouwd tussen
1904 en 1954 en komen uit verschillende
Europese steden. De trams zijn hersteld door
vrijwilligers en verdienen nu hun sporen als
rijdend museum. Tijdens een bijna anderhalf
uur durende tramrit over de mooiste tramlijn
van Nederland kunt u niet alleen genieten van
het vroegere reizen, maar ook van de prachtige
natuur. De tram rijdt langs de oostelijke rand
van het Amsterdamse Bos en passeert de
idyllische heemparken in Amstelveen.
Onderweg kunt u bij één van de veertien haltes
uitstappen om een bezoek te brengen aan een
museum, terras of park. Souvenirs van uw reis
vindt u in onze museumwinkel in het
Haarlemmermeerstation. Stap in en reis terug
in de tijd! Kijk voor meer informatie op
www.museumtram.nl.

Get on and travel back in time !

DIENSTREGELING EN TARIEVEN timetable and rates

De 465 uit Amsterdam, gebouwd in
1929, passeert het monumentale
Station Amstelveen.

TRAMS VERDIENEN HUN SPOREN long absent but not forgotten

The most beautiful tramline in the Netherlands!

Per historische tram de natuur in!

