
Open dagen 2018
MS Allegro in Haarlem, Rotterdam & Lelystad  
Komt u een kijkje nemen op het MS Allegro van Calanda Riverline Cruises die ook dit jaar EXCLUSIEF voor Stip Reizen prachtige 
cruises maakt in Nederland, België en Duitsland? Aan boord vertellen de medewerkers tijdens een rondleiding meer over alle 
mogelijkheden van een riviercruise of over de prachtige routes die aangeboden worden. Ter afsluiting wordt een kopje koffie/ 
thee met iets lekkers aangeboden.

Rotterdam
24 maart
10.00 tot 16.00 uur
Boompjeskade
 
Per auto
Indien u met de auto reist, kunt u deze in
parkeergarage De Boompjes parkeren,
Terwenakker 18. Er kan niet aan de kade
geparkeerd worden.
 
Per openbaar vervoer
Indien u van het openbaar vervoer gebruik
maakt, kunt u het beste per trein naar/van
het station Rotterdam Blaak reizen.
Om uw reis per openbaar vervoer te 
plannen kunt u terecht op de website: 
www.9292.nl.  
 
Het MS Allegro ligt aan de nieuwe Maas
tussen de Willemsbrug en de Erasmus-
brug.

Lelystad
25 maart 
11.00 tot 15.00 uur 
Batavia Haven 
 
Per auto 
Indien u met de auto reist, kunt u deze op
het parkeerterrein Batavia haven (batavia-
haven 1) parkeren. U kunt hier ook gebruik
maken van de VOC garage, VOC-weg 100.
 
Per openbaar vervoer
Indien u van het openbaar vervoer gebruik
maakt, kunt u het beste per trein naar/van
het station van Lelystad reizen en aansluitend
stadsbus 3 (richting Batavia Stad) nemen,  
Om uw reis per openbaar vervoer te plannen
kunt u terecht op de website: www.
9292.nl.

Haarlem
23 maart
11.00 tot 17.00 uur 
Spaarndamseweg t.h.v. floresstraat
 
Per auto 
Indien u met de auto reist kunt u deze in de 
woonwijk in de omgeving parkeren. Direct 
aan de kade kan niet geparkeerd worden. 
 
Per openbaar vervoer
Indien u van het openbaar vervoer gebruik
maakt, kunt u het beste per trein naar/van
station Haarlem reizen.
Om uw reis per openbaar vervoer te plannen
kunt u terecht op de website: www.9292.nl.

Het MS Allegro ligt aan de Spaarndamse-
weg, ter hoogte van de floresstraat.

Vooraf aanmelden is niet nodig! 
 Wij zien u graag op 23, 24 of 25 maart


