
Families en groepen
De trein wordt getrokken door een 
tractor die als locomotief dient. 
Hij is rolstoeltoegankelijk, biedt plaats 
aan maximaal veertig personen en 
daarom heel geschikt voor bijvoorbeeld 
families en groepen. 

Het hele jaar te huur
Het treintje is te huur vanaf minimaal 
twee uur, maar ook een hele dag is 
ook mogelijk. 
Het start- of eindpunt begint of eindigt 
bij een van de 90 leden van de 
Maasmeanders. Dit wordt met je 
afgestemd bij de reservering.
De lijst met leden vind je hier:  
www.trefhetinOss.nl/Maasmeanders/
toeristentrein 

Wat kost het treintje?
Het treintje kost minimaal € 150. 
Hiervoor wordt twee uur gereden. 
Elk volgend uur kost € 75, excl. eventuele 
pontkosten en gids.

Toeristentrein 

Wil je genieten van het Maasmeander-
gebied? En wil je dat eens op een andere 
manier doen dan te voet, met de fiets of 
de auto? 
Kies dan eens voor de Maasmeander 
toeristentrein!

geniet! de maasmeanders

Meer informatie of reserveren?
Voor informatie, reserveren en beschikbaarheid: 
arrangementen@maasmeanders.nl of 06 – 3821 1932



In het gebied van de Maasmeanders is 
zo veel te genieten. Wil je alles meema-
ken, dan heb je heel wat kilometers af 
te leggen. Met de toeristentrein kom je 
werkelijk overal. Het treintje rijdt over 
de dijken langs de Maas, door de smalle 
straatjes van de stadjes Ravenstein en 
Megen, door polders en de vele dorpjes. 
Het treintje kan zelfs mee op de veer-
pont naar de andere kant van de Maas. 
Onderweg kom je via informatie-
schermen of een gids alles te weten over 
het gebied.

Wist je dat de toeristentrein…
  je op een bijzondere wijze kennis laat maken ons   
 Maasmeandergebied?
 twee wagons heeft met plaats voor maar liefst 
 20 personen per wagon?
  rolstoelvriendelijk is?
  informatieschermen heeft die je onderweg over   
 allerlei weetjes in de omgeving informeren?
  een geluidsinstallatie heeft waardoor bijvoorbeeld  
 een gids je onderweg alles kan vertellen over het   
 gebied van de Maasmeanders?
  probleemloos door de historische straatjes van 
 Ravenstein en Megen gaat?
  ook op de veerpontjes kan, zodat je de Maas aan   
 beide zijden kunt ontdekken 
  gedurende het hele jaar ervoor zorgt dat je beschut 
 en warm zit?
  begint of eindigt bij een van de 90 leden van de 
 Maasmeanders en je de ledenlijst vindt op 
 www.trefhetinOss.nl/Maasmeanders/toeristentrein


