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2022 is een bijzonder jaar voor deze
prachtige Domstad. Utrecht kreeg
900 jaar geleden stadsrechten.
Reden voor een heleboel mooie
activiteiten in Utrecht stad en regio.
Eén van deze bijzondere feestjes is La Vuelta Holanda.
Op 19 en 20 augustus doet deze grote Spaanse
wielerronde Utrecht aan. Fiets jij een stuk van de route?
Of bezoek je één van de vele activiteiten?
Klik hier voor de agenda
Utrecht heeft cultuur hoog in het vaandel staan.
Er is veel te beleven. Daarom vind je in deze flyer leuke
aanbiedingen van verschillende culturele instellingen.
Geniet van de stad en de regio.
Vamos Utrecht!
Alle acties zijn geldig tot en met zondag 21 augustus 2022.

Domtoren

De iconische Domtoren is het symbool van Utrecht en
met zijn 112 meter de hoogste kerktoren van Nederland.
De toren vormt al eeuwen het middelpunt van de stad
en tijdens de huidige restauratie kom je hoger dan ooit.
Gebruik de code VUELTA22DT en ontvang 25% korting
op je ticket voor een traprondleiding. Geldig van 12 mei
t/m 21 augustus. Boek je ticket hier.
www.domtoren.nl

Centraal museum

© Centraal Museum Utrecht / Robert Oosterbroek

Het Centraal Museum verrijkt je met kunst en cultuur
uit de wereld van Utrecht. Van Rietveld tot de Utrechtse
Caravaggisten, van Dick Bruna tot Moesman en van
Viktor & Rolf tot het eeuwenoude Utrechtse schip.
Op vertoon van deze flyer ontvangt u een gratis
kopje koffie.
centraalmuseum.nl

Spoorwegmuseum

Het Spoorwegmuseum heeft natuurlijk een prachtige
collectie historische treinen. Maar wist je dat er ook
een aantal bijzondere verrassingen te vinden zijn?
Stalen Monsters is een spannende attractie waarbij
je een bloedstollend achtbaanritje langs levensgrote
treinen en locomotieven maakt. In De Vuurproef word
je meegenomen op een verrassende en spectaculaire
virtuele treinreis door de spoorhistorie.
Deze zomer vertelt de tentoonstelling Expeditie Posttrein
het verhaal van het vervoer van post per trein worden
een aantal prachtige posttreinen getoond. Ga zelf op
expeditie en ontdek of jij geschikt bent voor het beroep
van postexpediteur.
Bezoek het Spoorwegmuseum nu voor maar € 12,50.
Klik hier om je ticket te bestellen. In de laatste stap
kun je de kortingscode VUELTA2022 invoeren.
spoorwegmuseum.nl

Museum
Catharijneconvent

Het Museum Catharijneconvent is hét museum voor
religieuze kunst in Utrecht. Het museum vertelt het
fascinerende verhaal van het heden en verleden van het
christendom in Nederland. Met een collectie van zowel
protestantse als katholieke kunst- en cultuurvoorwerpen
is het museum uniek in de wereld. Bezoek tot augustus
de tentoonstelling ‘Van God los’ en krijg op vertoon van
deze flyer het 2e kaartje gratis.
catharijneconvent.nl

Museum Speelklok

Kom naar het vrolijkste museum van Nederland en stap
in de wondere wereld van de zelfspelende muziek
instrumenten, van het kleinste speeldoosje tot het grootste
draaiorgel. Volg een Muzikale Rondleiding en hoor en zie
hoe de instrumenten werken of ga op ontdekking in de
Museum Expeditie. Kinderen kunnen een speurtocht doen
met orgelaapje Toon of hun eigen plingplongkaart maken
in de Muziekfabriek. Bij aankoop van een toegangs
kaartje ontvang je op vertoon van deze digitale flyer
een bon voor een gratis kop koffie of thee of een glas
limonade.
museumspeelklok.nl

Fietsroutes

Fiets in het spoor van de Vuelta en
kies uit de volgende routes in de regio:

La Vuelta Holanda

Of verken Utrecht stad

Ronde van Leusden 43 km

Ontdek Utrecht 15 km

Ronde van Rhenen 48 km
Ronde van Zeist e-bike 61 km
Ronde van Zeist 47 km

