Langste museum
De Miljoenenlijn is het langste museum van Limburg.
Onlosmakelijk verbonden met de steenkoolwinning.
De schakel tussen het sprankelende culturele, historische en culturele aanbod van Zuid-Limburg. Het
snoer dat alle parels van die mooie regio verbindt.

Leukste uitje
• Bezoek aan de steenkolenmijn, of de grotten in
Valkenburg.
• Uitstapje naar de GaiaZOO, de wereldtuinen Mondo
Verde, of het Continium Discovery Center in Kerkrade.
• Rondleiding in het Bonnefantenmuseum met een
rondvaart over de Maas in Maastricht.

Met uw keuze voor een dagje stoomtreinen kiest u
voor het behoud van een prachtige brok historisch
terd door de Limburgse bevolking en toeristen, die de
stoomtrein telkens weer hoge waarderingen geven. In
2014 heeft de Miljoenenlijn zelfs het predikaat leukste
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• Wandelingen in onze ecologisch beheerde
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DE MILJOENENLIJN

Wij bewijzen u graag dat we ook de beste partner voor
het bedrijfsleven zijn.
Kijk ook op www.miljoenenlijn.nl

U bent op zoek naar een authentieke Limburgse beleving om te delen met
uw zakenpartners, klanten of personeel? Boordevol culturele, historische
en culinaire verrassingen?
Kies dan voor het boeiende decor van de Miljoenenlijn. Uw partner in business
en events. Voor uw netwerkdag, uw personeelsfeest, workshops, productpresentaties of vergaderingen.

We bieden het bedrijfsleven een keur aan arrangementen op maat. Genieten van een tocht in een van
onze historische stoomtreinen. In de schitterende
entourage van het Zuid-Limburgse landschap. Te
combineren met alle mogelijke culturele, sportieve
en culinaire hoogtepunten. Of had u liever een dagje
onthaasting in petto? De keus is aan u.
De enthousiaste medewerkers van de Zuid-Limburgse
Stoomtrein Maatschappij staan voor u klaar. Zodat
u met een sprankelend programma voor het onderscheid zorgt bij uw zakenrelaties en klanten.

De Miljoenenlijn is de garantie voor een succesvol
bedrijfsevenement. Voor grote ondernemingen, maar
uiteraard ook voor het midden- en kleinbedrijf. Van
tien tot maximaal 250 personen.
Op korte termijn nemen wij de vrijheid om contact
met u op te nemen over onze arrangementen. Bent
u zo nieuwsgierig dat u daar niet op wilt wachten,
kunt u natuurlijk ook bellen of mailen. Telefoon
045-544 00 18 of info@miljoenenlijn.nl.
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