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Reisaanbod ‘snel en goedkoop naar Magisch Maastricht‘
Maastricht Bereikbaar biedt bezoekers van Magisch Maastricht verschillende mogelijkheden om
snel en goedkoop naar hartje stad te reizen. Naast adviezen en aanbod om slim te parkeren,
kunnen reizigers gebruik maken van een kortingsaanbod op treintickets vanuit Kerkrade, Sittard en
Eijsden. Reizigers uit Zuid-Limburg worden via verschillende kanalen actief geïnformeerd over alle
alternatieven. Onder het motto ‘samen houden we Maastricht Bereikbaar’ wordt zo actief gewerkt
aan de bereikbaarheid van de stad tijdens de drukke decembermaand. Tijdens het eerste
‘Magische’ weekend maakten al meer dan 3.000 bezoekers gebruik van de slimme
reisalternatieven die bijdragen aan een bereikbare stad.
€ 2,- retour naar Maastricht
Tijdens de weekenden van Magisch Maastricht zijn er voordelige treinkaartjes op de trajecten vanuit
Kerkrade, Sittard en Eijsden. Voor € 2,- reizen bezoekers naar hartje Maastricht en terug. De tickets
zijn online verkrijgbaar via www.maastricht-bereikbaar.nl/magisch-maastricht. De actiekaartjes voor
de Heuvellandlijn (Kerkrade-Maastricht) zijn tevens verkrijgbaar via de kaartautomaat van Veolia. Op
de trajecten Sittard – Maastricht en Eijsden – Maastricht zijn beperkte aantallen beschikbaar en geldt
op=op!
Slim Parkeren
Maastricht Bereikbaar stimuleert reizigers om voorafgaand aan hun reis te bepalen welke
parkeerplek het beste past bij hun bezoek aan Maastricht. Hiervoor biedt Maastricht Bereikbaar de
slimme kaart op de website maastrichtbereikbaar.nl. Deze kaart toont real-time informatie over de
bezetting en tarieven van parkeergarages en –terreinen. Slim parkeren betekent ook dat bezoekers
weten dat ze aan de randen van de stad goedkoper parkeren dan in het centrum en dat parkeren in
Centrum Oost goedkoper is dan in Centrum West.
Park + Walk
Op de Park + Walk locaties Cabergerweg, Noorderbrug, Stadpark en Bonnefanten (enkel in de
weekenden), kunnen bezoekers goedkoop parkeren op maximaal 10 minuten loopafstand van het
centrum. Bezoekers die vooraf verzekerd willen zijn van een parkeerplek, kunnen bij sommige Q-Park
garages en locaties op voorhand een parkeerplaats reserveren. Dit kan zowel via de website van
Maastricht Bereikbaar als Q-Park.

Beter Benutten Maastricht Bereikbaar
Onder de vlag Maastricht Bereikbaar werken overheden, werkgevers en aanbieders van mobiliteitsdiensten samen om Maastricht en haar
omgeving blijvend bereikbaar te houden. Maastricht-Bereikbaar stimuleert structureel ander reis- en werkgedrag bij forensen, bezoekers
en het goederenverkeer. En biedt producten en diensten waarmee u slim kunt reizen en werken.
Maastricht Bereikbaar wordt ondersteund door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Beter Benutten staat voor minder files, groei
op het spoor en meer gebruik van vaarwegen, zodat de economie kan groeien en het reiscomfort van de reiziger verbetert. Rijk, regio en
bedrijfsleven nemen samen in de drukste regio's innovatieve maatregelen die de bereikbaarheid verbeteren. Kijk voor meer informatie op
platform Beter Benutten (www.platformbeterbenutten.nl).
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P+R Maastricht-Noord
Op P+R Maastricht Noord kunnen automobilisten gratis parkeren en van daaruit voor €1,- per
persoon met de pendelbus naar de Markt. Kinderen tot 12 jaar reizen gratis. Het P+R-terrein is
binnen 2 minuten bereikbaar vanaf de snelweg (afrit 52, Maastricht-Noord). De pendelbus rijdt op
weekdagen vier keer per uur van 7:00 tot 19:00 uur en in de weekenden van 10:00 tot 19:00 uur
(behalve op 25 en 26 december en 1 januari).
Kies voor de fiets
Ook voor fietsers zijn er voldoende faciliteiten. Naast de vele, gratis fietsenstallingen staat er
gedurende Magisch Maastricht tijdens de weekenden een gratis evenementenstalling op het plein
Mosae Forum (Maaszijde).
Alle acties tijdens Magisch Maastricht worden mede mogelijk gemaakt door VVV Maastricht,
Centrummanagement Maastricht, en Veolia. Kijk voor uitgebreide informatie over de aanbiedingen
en reismogelijkheden op www.maastrichtbereikbaar.nl/magisch-maastricht.
Noot voor de redactie: Neem voor meer informatie contact op met Irene Smeets, senior communicatieadviseur via (+31)
615309361 of irene.smeets@maastricht-bereikbaar.nl.
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