
Treinl«aartjes

Te Veendam ef Stadskanaal kunt u uw treinkaartje aan het o(l]t
l<open, op overige stations <unt u zich melden b jde conducteu-.
0p onze stations <unt u ook plfnen. 0ok (unt Lr vooraÍ aan uw
reis alvast uw trelrkaartle l(open op onze webslte, zo bent u

verzckerd van een plaatsl

U reist, afhanke ilk van de qel(ozen reis, vanaf € 8,50 per
volwassene en € 6,50 per l(ind rnet ons mee (prijspeil 2022).
l<inderen t/m 3laar ef honden mogen gratis rnee.

Een actuee/ overzicht van alle príjzet) vitltlt u ap anze website
w w w. st ad skan aal r ai l. n I h r ij ze n

Combitickets en arrangementen
ll , dr d ledrrdlgèf,è 'pn"nhrrrrp"jz fl.' ' . r\c" 'g og.
lij<heden op www.stadskanaalrail.nl, hierofder een l(leine greep
uit de rnogelijkhedef.

Combitickets
lvlusernspoor ijn SIAR biedt verschll ende combitickets aan, zo
<unt u bijvoorbee d uw treinreis combineren rnet een bezoek aan
het Veen<o oniaa lV useum in Veendarn of met een reis pcr histo
rische bus en rondvaartboot door B auwestad.

Reis mee op de locomotieÍ
of word sto ker I
Hebt u altijd al eefs mee wll en rij-
den op de sLoomlocomotief, naast
de nrachinist of stol<er? Wi t u ze f
een l(eer een dag aaf het wer < als
sto<er, of een (eer ervaren hoe het
is als rangeermachinist? Dat kanl
lvluseurnspoorlljn STA R biedt dric
arrangeffenten die u lre enraal
onderdompelen in de wereid van
de (diese - oÍ stoom )machinlst
en sioker.

VrijwilliEer of donateur H,orden?

Wilt u rneehe pen aan de toekomst var onze rnuseLrmspoor ijn? A s

vrljwl iger oÍ donate!r (r lt u vee voor ons bete<enenl We zoe(cn
a tljd vrijwi ligers, bljvoorbeeld in de horeca, ln onze exp oilatle a s

conducteur oí <aartverkopcr cr ln olze wer(p aatsl Voor ledereen ls

er wel een leuke functie; ors geze ge team vcrwe (omt u graagl Neenr

contact op voor de ffoge ijkhedef.
Wilt u een Íinafclee steentje bijdrageil? A s donateur ontvarqt u drle
kee- per jaa- ons nragazlre, en afhar(e ijk van uwbijdrage (uFt u ook
éér oí meerdere keren vrij reizer per laarl

Statio ns -
llw rels kunt u beginnen op statlon Stads (anaal of station Veerdam.
Blj belde statiols is ruime parkeerqe egenhe d; belde zijn oo( net itet
0V bcrcl(baar. In Sladskanaal vindt ! ons museum, de slatiofsrcs
tauraile en onze werl(plaats. Raadp eeg voor freer informatie en de

orè.'qè | .' o I wWw..tad-kanaa .di .nt.

Sie kónnctl Ihrc Reise an den BahrhóÍe,'] Stadskana al Ltnd Veendanl
beginnen. [n Stadskanaa/ kónnen Sie auch das ll4Ltseufi und gg{. die
Werkstait besi6htigen. Siehe auch www.stadskanaalrail.nl.

B"/op " I rler\,rl d"9"r rtor r...pr ,e-. .i
nfo@siads(anaalrail-n ef we zorgen dat u oo( met onze trein kunl

reizer l

0p a orze t-eifritten zijn de Algemene Voorwaard€ r van Vl!sernr
spoor ijn STAR van toepassing. 0o ( gelden er voor uw en onzc
vei iqhe d hulsrege s. Deze zijr gepub icccrd op de statlols en op onze
website.

Inlic htinge n en reserve rin g en -
lvluseu mspoor lijn STAR
Stationsstraat 3, 9503 AD S IADS <ANAAL
Paral elweq 4,9641 l<G VTENDAM
Telefoof: +31 (0)599 - 65 1B 90
lffo@stads(anaalrall-f www.stads(anaa rail.n

Reallsatic: Commercion BV
Fotograhe: Lars B aarw, Sabine Hoe<zema, André Vlsser.
@) lvluseumspoorlljn STAR 2022. Wjlzigjrgen voorbehouden.

ry_.".,...@
stadska naa Ln I/evenementen \r.) stadskanaat

DIENSTREG ELING & INFORMATIE
FAH RPLAN UND AUSI<U N FTE



Evenementen

Gedurende het jaar wordef er a erei eveneme rten georganiseerd

bij lvl!seunrspoorlijn ST,AR, zowel voor <inderen a s voor volwas
senerl Bezoek bijvoorbeeld eers onze Teddyberendag voor de

( eintjes, of trakteer uze f op een luxe zes gangendiner in de tre nl

Pase n
Start van het rijselzoen, de stoomtrein rijdt op belde paasdagenl

Moederdag - High Tea
Verras moeder eens met deze un e(e trelnrit en geniet onderweg vaf
heel veel lekkersl Reserveren kan op onze webslte.

H emelvaartsdag - Stukgoed0rendag
Het is Nationa e Stoomtrelndag, be eef hoe hel qoederenvervoer

vroeger werl(lel l(inderen moger helpen met de pak(etverspre ding,
hoe ging dat vroeger eigenllj(? De stoom er dieseltrelnen van de

STAR rijden een inLensleve dlenstrege ing.

Kinder-themadagen
De Sprooklestrein, de Teddyberen Express, 0<tobermaand
l(indermaand: het hele jaa- door zljn er speciale kindcrdager waar-
bij evensgrote sproo (jesfigLrren of teddyberen op bezoe ( komer,
en natuurl jk zijn er veel extra acilviie tef voor de <inderen.

0p veel van deze daqer reizen kirderen gratis nlet de treirr!

HoÍecaritten

Dienstregeling -

Wanneer riidt de trein?

De trein rijdt niet e <e dag. l(ljl( voor uw bezoe( op
www. stadsl(anaalrail. n I of de trein rijdt, cn oÍ u misschlen rnoet
reserveren voor bepaalde arrangementen. Daar kuilt u zierr op
wel(e dagen cn tijden de treln rijdt. 0ok ons nruseur. in Stads(a
naa ls tljdens deze dagen geopefd. De dagen waarop we rijden
zijn gemerkt met een bepaalde < eur. 0p de gele rijdagen rijden we
eef standaard dlenstrcqelinq, deze is hleroider opgerofien.

Tijdens de rode rijdagen rijden ook dlese treinef.0p dagen met
een blalwe k eur wordt vo qens een specla e dlenstregellng met
stoorn of diesel gereden. Buiten de genlar<eerde dagen ls het
natuurlij( r.ogelijl< ofir uw eigen trein te huren.

Schauen Sie zuerst im <alender of ine. An qelber Taqen ver
<ehrei die ZLrge inr Normalfahrplan. An blauen L nd roten Tagen
Íàhren DampÍ oder Dieselzrlge in einem SonderÍahrpian (aus-
(unfte: www.stadskanaalrai .nl). AuBerhalb der Fahrtage <önneI
Sie auch elnen Zug rnietef.

STARwagon

U l(uft bij ons overnachten ln de exclusleve "STARwaqon",
een omgebouwde goederenwagen die u mee terrgneernt naar de
tijd van de ploniers van het veengebied. Voor € 75,- hLiurt u de
wagen een racht voor twee persofen. 0p rljdagen riet uitzicht
op de stoonr ocomotief!

Gerlet van een uxe difer aai boord van de rijdcndc treln of in orze
sfee-vo le restauratlel Panncrkoe<enritten, stamppoiritien, high

tea's, dlnertreinen, borrelriiten, dlt er meer staat elk iaar llll'
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V useumspoorlijn STAR op de agendal

Reis ffee in de schoolual(antiesl
Or,e.,eirerr;ioer ir biinàe.evalénr'eoo$oe4.daqe'/o'o.o pr

i o" zon "- oo oo cer aantdl di' ,orge r.

Derde weekend september - veel st00m €n treinen
Be eeí h€t grooiste stoomevenerrent van het noordef met allerlel
hlstorische (stoom)voertuigen er bijzondere ireinen. El( jaar een

ander proqramma, kll ( op onze websitel

S inte Í k laase x p re s s

Elk jaar bezoe<en Sirter( aas eír zijl Pieten weer [/]useumspoor ijÍr

STAR voor een treinr t vol spann ng, mis h€t nietl l<lj< voor meer
info en reserveren op onze webslte.

Kerstvakantie - Winterritten
Geni?i in winterse sferen van de feestelll ( versierde ef heerllj <

\re|J.ari,rle lrein-

* Halte Bareveld: stopt ap vefioek daar handapsÍeken oÍ
elden aan de conduateut


