4 december 2018

Op de ijzers tussen de treinen van het
Spoorwegmuseum
Ook zo’n zin om te schaatsen? In het Spoorwegmuseum kan het! Voor het jaarlijkse
familie-evenement Winter Station bouwt het museum een heuse ijsbaan tussen de
treinen. Winter Station start op 22 december, vanaf 15 december kan er echter al
geschaatst worden rondom een historische stoomlocomotief. De ijsbaan is dit jaar
extra groot, een speciale skateway zorgt voor een oppervlakte van maar liefst 700
vierkante meter (echt) ijs.

Extra skateway
De bijzondere ijsbaan is de grote publiekstrekker van het jaarlijkse familie-evenement
Winter Station. Honderden lampjes, een antieke carrousel, kerstbomen en de geur
van oliebollen en stamppot zorgen voor een nostalgische museale wintersfeer. Winter
Station start op 22 december 2018 en duurt tot 6 januari 2019. De Nestor, een
stoomlocomotief uit 1880, staat in het midden van de ijsbaan die dit jaar extra groot is.
Nieuw is namelijk de skateway waardoor de bezoekers een extra lus door de
museumhal kunnen schaatsen. De ijsbaan biedt plaats aan 300 schaatsers.
Schaatsen en rekjes voor de beginnende schaatsertjes zijn gratis te leen. Tijdens
Winter Station is er dagelijks een gevarieerd programma met muziek, workshops en
lekker eten. Op het buitenterrein kunnen kinderen gratis marshmallows roosteren
boven een kampvuur.

Voordelige dalurentickets voor €7,50
Het museum is in de kerstvakantie open tot 19.00 uur (m.u.v. de kerstdagen en
oudjaar, dan sluit het museum om 17.00 uur). Let op: dit jaar is de entree vanaf 15.00
uur extra voordelig met de speciale dalurentickets. Via de website kosten deze slechts
€7,50, aan de kassa €10,00. De reguliere entree is €17,50 voor iedereen ouder dan 4
jaar, via de website €16,50.

Winter Station in het Spoorwegmuseum
YouTube

Nieuw: Modellenmagazijn
Naast alle activiteiten rond Winter Station zijn uiteraard ook 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.
++++++++++++++ einde bericht +++++++++++++++++
Voor de redactie:
IJsbaan
15 december 2018 t/m 6 januari 2019
Winter Station
22 december 2018 t/m 6 januari 2019
Open: 10.00 – 19.00 uur (24-25-26-31 december tot 17.00 uur, 1 januari gesloten).
Tickets: https://tickets-winterstation.spoorwegmuseum.nl/
Tickets regulier (aan de kassa): €17,50. Vanaf 15.00 uur €10,00.
Online regulier (via website): €16,50. Vanaf 15.00 uur €7,50.
Museumkaart gratis.
Link naar persfoto’s: www.goo.gl/esTsy8
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