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Spoorwegmuseum tijdens kerstvakantie 

in nostalgische wintersfeer 

In de museumhal ligt de enige tijdelijke ijsbaan van Utrecht 

In de donkere dagen rond Kerst en Oud & Nieuw staat het Spoorwegmuseum als 

vanouds weer in de spotlights. Tijdens Winter Station zorgen honderden lampjes, de 

antieke carrousel, kerstbomen en de geur van oliebollen voor een nostalgische 

wintersfeer. Van 22 december t/m 6 januari kunnen families weer genieten van een 

prachtig gedecoreerd museum vol activiteiten en lekker eten. Zoals ieder jaar is de 

ijsbaan de grote publiekstrekker, er kan geschaatst worden tussen de historische 

treinen van het museum. Het Spoorwegmuseum is in de kerstvakantie geopend van 

10.00 tot 19.00 uur, m.u.v. de kerstdagen en Oudjaarsdag, dan is het museum 

geopend tot 17 uur. Op 1 januari is het Spoorwegmuseum gesloten. 

 

  

 



  

 

De metamorfose van het Spoorwegmuseum tijdens de kerstvakantie is inmiddels een 

traditie. Families en gezinnen weten al jaren de weg te vinden naar Winter Station 

voor een gezellige dag uit voor de hele familie. Grootste publiekstrekker is de ijsbaan, 

in de grote museumhal kan geschaatst worden rond een historische stoomlocomotief. 

Schaatsen (en rekjes voor de beginnende schaatsertjes) zijn gratis te leen. 

 

Winter Station in het Spoorwegmuseum  
YouTube  

 

Dagelijks is er een gevarieerd programma met muziek en lekker eten. Op het 

buitenterrein kunnen kinderen gratis marshmallows roosteren boven een kampvuur. 

Daarnaast zijn alle attracties van het museum in vol bedrijf. In Stalen Monsters en de 

Vuurproef onderga je op een spectaculaire wijze de geschiedenis van de spoorwegen, 

acteurs spelen voorstellingen over de Oriënt Express. In het Techlab kun je al doende 

van alles leren over de techniek achter de trein. Nieuw geopend dit jaar is het 

Modellenmagazijn waar de unieke collectie modeltreinen en speelgoed een 

prominente plek heeft gekregen. 

 

+++++++ voor de redactie ++++++++ 

 

Winter Station 

22 december 2018 t/m 6 januari 2019 

 

http://link.pressmailings.com/wf/click?upn=gNiz8ZwLqUrfpO3v-2B6RNfvR49e5ZWeCyqklBSh50f3foRI0nTacCt-2F78bcxNESOs_ULM-2BGxUcX180uZPpAUIwD7BUVdrVo-2FFGNJztoMxWZsTaIkjdXCr0sbnvBkcBmvxTAxEtErhp8v4YGSCvDPceTuUoEJv8twVkMVXWyKFGLjKmRgI6SrB5llPPa6bJrOyjQM8YA4EBj3tnGQKKayoZVKYiDbgrUwNErnv5LVfaiQ-2Fw13UDRENHDhahE-2B3MEHMUYaR5DrYmDVO4kMFxCcoOzPowYD8J-2B2u1yJbWmtBDCNMCoNb3oPWkdkAQPA1IPuVAC158-2BH1q0boOQiMj64Hr5Fp3h5ccm-2F52hAUTPU12-2BJj2q2xxeORp20Zw0CN5ZPBESGg4s8HVtEGD8fD4H1qQfFaCchc2YQY2oLgOPP1FwMuQ1zfAUX9VN6lU3ho22kz9
http://link.pressmailings.com/wf/click?upn=gNiz8ZwLqUrfpO3v-2B6RNfvR49e5ZWeCyqklBSh50f3foRI0nTacCt-2F78bcxNESOs_ULM-2BGxUcX180uZPpAUIwD7BUVdrVo-2FFGNJztoMxWZsTaIkjdXCr0sbnvBkcBmvxTAxEtErhp8v4YGSCvDPceTuUoEJv8twVkMVXWyKFGLjKmRgI6SrB5llPPa6bJrOyjQM8YA4EBj3tnGQKKayoZVKYiDbgrUwNErnv5LVfaiQ-2Fw13UDRENHDhahE-2B3MEHMUNZd2B8raykW-2F4IqUvwJIXVm2tuMrQ30gBeV0BhV-2FK-2FSHas3OEnTcyyfd26KDDrLx8q-2BjMRK5iB-2FfM8PzJ5nRYdBN8DkuGBmbep0j3tKmsxcm5COnCgoB9XXlS7DbamoR-2Fcjg3NDmsUIm2887JDwYP4l2RJEMBUNny7xnfULt7uxbCJXxvpNhJJBFwEWpWk7c


Open: 10.00 – 19.00 uur (24-25-26-31 december tot 17.00 uur, 1 januari gesloten). 

 

Tickets regulier (aan kassa): €17,50. Vanaf 15.00 uur €10,00.  

Online regulier (via website): €16,50. Vanaf 15 uur €7,50.  

Museumkaart gratis. 

 

Link naar persfoto’s: www.goo.gl/esTsy8 
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Spoorwegmuseum 

Maliebaanstation 16 

3581 XW Utrecht 

 
www.spoorwegmuseum.nl 
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