
Bus-service (kosteloos) voor treinreizigers … of taxi zelf regelen en betalen 

 

Er rijdt op zaterdag geen ‘reguliere’ bus vanaf station Driebergen-Zeist naar Zonheuvel,  

maar er zijn verschillende andere mogelijkheden: 

 

BUS 
Met Zonheuvel is afgesproken dat op  
zaterdag 25 mei op één moment een bus klaarstaat voor 
de mensen die aankomen met de trein op  
station Driebergen-Zeist. 

 
DE TIJD 
De bus rijdt één keer en wacht op het station deelnemers 
op die aankomen met  
de trein uit Arnhem om 17.12 uur op station Driebergen-Zeist  
en ook op deelnemers die aankomen met  
de trein uit Utrecht om 17.18 uur op station Driebergen-Zeist  

 
AANMELDEN is NOODZAKELIJK… 
… bij Zonheuvel, liefst per mail, mag ook telefonisch.  
Graag ruim van tevoren i.v.m. reservering bus. 
Mail:  reserveringen@landgoedzonheuvel.nl -  of bel:  0343 473 550 
 
Let op: je aanmelding voor deze - kosteloze - service is niet vrijblijvend! Deze service kost 
Zonheuvel namelijk geld. Als je je hebt aangemeld en er op een later moment toch vanaf ziet, 
meld je dan s.v.p. tijdig af bij Zonheuvel.  
 
Tot slot…. mocht je deze bus missen, om welke reden ook, dan dien je zelf, op eigen kosten, een 
taxi te nemen, bijv. 
 

•  taxi David (Maarn) -  € 24,- voor 1 - 4 personen – Tel. 06 16 48 10 04 – david777@live.nl 

   of… 

•  taxi boeken via internet  

   https://taxiboeken.nl/locaties/ns-station-driebergen-zeist/  -  € 25,- voor 1 - 4 personen 

 
Goede reis! 
 

Koos en Doris 
 
 

 
P.S.  
 

Zaterdag 1 juni – is er natuurlijk ook de terugreis…  

Géén zorg daarover! Dat komt helemaal goed ☺. 

Er komen velen met de auto, en menigeen zal je met plezier naar een station brengen, bijv. 
station Driebergen (10 minuten met de auto). Wij helpen om dat te regelen! 

 
 
 

Landgoed Zonheuvel, Amersfoortseweg 98, 3941 EP Doorn 

Koos en Doris Janson  –  www.koosjanson.nl  –  T +31 (0)30 6950 328 
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