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Groepen 2022
tarievenkaart

Museumstoomtram Hoorn-Medemblik  
hEét rijdende museum over de geschiedenis van  
de stoomtram in Nederland 



Tarieven arrangementen
De Historische Driehoek Extra € 39,75 € 34,10 € 19,45
Noord-Holland 3-in-1 € 55,80 € 46,15 € 22,00

Tarieven stoomtram, museumschip Friesland en combinatietickets p.p.
Enkele reis stoomtram € 13,25 € 9,85 € 2,00
Enkele reis museumschip ‘Friesland’ € 10,90 € 8,25 € 2,00
Retour stoomtram Hoorn - Medemblik € 22,30 € 16,65 € 2,00
Retour museumschip ‘Friesland’ Enkhuizen - Medemblik € 18,10 € 13,60 € 2,00
Combinatie enkele reis stoomtram en enkele reis museumschip ‘Friesland’ € 22,30 € 16,65 € 2,00
Combinatie enkele reis stoomtram, museumschip ‘Friesland’ en Zuiderzeemuseum € 35,80 € 26,15 € 2,00
Toegang Museumterrein Hoorn € 3,35 € 2,50 € 2,00

Huurtarieven exclusieve stoomtram of boot
Huur Motortram 3 uur 50 personen € 1.249,50 
Huur Stoomtram of Boot 3 uur 50 personen € 1.727,25
Huur Stoomtram of Boot 4 uur 100 personen € 2.226,00
Toeslag specifieke locomotief / soort materieel € 345,85
Verlenging huur tram of boot, per uur € 345,85
Toeslag extra personen € 12,80
Toeslag lege rij-/vaaruren, per uur  € 222,60

Voor een uitgebreide omschrijving voor het mooiste dagje uit kijk je op stoomtram.nl/bezoek-met-groep

Tarieven GROEPEN 2022 
Compleet verzorgde programma’s tijdens een reis door de tijd. Groepen hebben bij de Museumstoomtram Hoorn-Medemblik  
aantrekkelijke en originele mogelijkheden voor een ontspannen dagje uit.

Tarieven horeca
Westfriese broodmaaltijd* € 14,80
Uitbreiding met: 
- Soep € 4,20
- Kroket (alleen op de boot) € 2,00
- Vega kroket (alleen op de boot) € 2,20
- Fruit (afhankelijk van seizoen) € 1,60
- Huzarensalade € 4,95
Stokerslunch (stoomtram) / Schipperslunch (boot)** € 10,60
Machinistenlunch (stoomtram)***  € 16,25
Vers belegde broodjes  vanaf € 2,75
Koffie of thee (kinderen fris)  € 2,20
2e kop koffie of thee (kinderen fris)  € 1,90
Koffie of thee met Westfriese krentenmik € 3,60
Koffie of thee met appelgebak  € 4,95
Koffie of thee met gesorteerd gebak  € 6,30
Koffie of thee met tartelette  € 5,20
Portie poffertjes  € 4,10
Bittergarnituur  op aanvraag
Toeslag dieetwensen  € 2,10

Volwassenen Kind 
(4-12 jaar)

Peuter 
(0-3 jaar)

*  Westfriese broodmaaltijd: diverse broodsoorten, broodjes, Westfriese krentenmik, verschillende soorten vleeswaren, kaas, zoet beleg, boter, koffie of thee. 
**  Stokers- of Schipperslunch: twee belegde broodjes, krentenbol, een pakje jus d’orange en een bekertje yoghurt in een rugtasje.
***  Machinistenlunch: twee luxe belegde broodjes, een krentenbol, reep, fruit, een pakje jus d’orange en een bekertje yoghurt in een rugtasje.

Informatie en reserveringen:  
Tel. +31 (0)229-255255 / info@stoomtram.nl / www.stoomtram.nl 

Verrassend  aanbod groepsuitjes met stoomtram  en boot!


