BEREIKBAARHEID SPOORWEGMUSEUM
INTOCHT 9 JULI
Deze zomer nemen de NS en ProRail tijdens Lustrum Don Quichot alle
sporen van en naar Utrecht Centraal op de schop. Hierdoor rijdt de
Lustrumtrein niet. Wij raden aan NS te raadplegen vóór uw vertrek naar
Utrecht.
Helaas is ook de Gemeente Utrecht tijdens het Reünistenweekend
bezig met grote wegwerkzaamheden waardoor de beoogde inzet van
bussen van Utrecht Centraal naar het Spoorwegmuseum onmogelijk is.
Hieronder een opsomming van mogelijkheden om toch fris en fruitig het
Spoorwegmuseum te bereiken.
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Te voet
Niks mooiers dan weer als vanouds te slenteren door de Domstad. U kunt
het beste via Achter Clarenburg (1, z.o.z.) of Mariaplaats/Moreelsepark
(2, z.o.z.) het station verlaten. Via de Oude- en Nieuwegracht richting
het Lepelenburg, waarna u vervolgens via de Maliebrug naar het
Spoorwegmuseum kunt lopen.
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Het openbaar vervoer
Omdat de de busterminal aan de Centrumzijde wordt verbouwd vertrekken
alle bussen vanaf de Jaarbeurszijde. De twee dichtstbijzijnde haltes bij het
Spoorwegmuseum zijn:
Maliebaan
•
Halte D2: Bus 8 richting Wilhelminapark: 09:04, 09:19, 09:34 en 09:49.
Stadsschouwburg
•
Halte C4: Bus 51 richting Zeist: 09:11, 09:41
•
Halte D2: Bus 77 richting de Uithof: 09:13, 09:28, 09:41, 09:55
Taxi’s
Uiteraard kunt u gebruikmaken van de Taxi’s, hiervoor volgt u de borden
op Utrecht Centraal. Wij hebben alle taxi bedrijven geïnformeerd dat er
eventuele drukte zal zijn tussen 09:00 en 10:00.
Gereserveerde plek in een taxi
Voor de mensen die slecht ter been zijn, of wegens andere redenen niet
met één van boven genoemde opties naar het Spoorwegmuseum kunnen
komen, is het mogelijk plekken te reserveren in een door ons gereserveerde
Taxibus. Hiervoor kunt u mailen naar: intocht@lustrumusc.nl.
Afzetten
Mocht u worden afgezet, dan kan dit ter hoogte van de Parkstraat bij de
Herenbrug.
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