
Bus stops

1 Museumplein - Amsterdam centrum 
Vanaf het Museumplein loopt u tussen het van Gogh museum en Stedelijk museum naar 
de Paulus Potterstraat (via Willem Sandbergplein). U vindt de busstop links van u, onder 
de aanduiding ‘Stedelijk Museum’ aan de gevel van het museum. Alternatieve route: volg 
vanaf de hoofdingang van het Van Gogh museum de Paulus Potterstaat tot u de aandui-
ding op de gevel van het Stedelijk Museum ziet.

2 Schiphol luchthaven 
Loop in de aankomsthal naar Gate 4. De balie van de Hop on Hop off bus (Met en Co) 
bevindt zich naast Starbucks. Voor bushalte verlaat u de aankomsthal door de draaideur 
en volgt u het gebouw linksom. De Hop on Hop Off bus stopt op 50 meter van de hoek 
van het gebouw.

3 CORPUS 
De Hop in Hop off bus stopt voor Corpus - reis door de mens.

4 Naturalis - Leiden centrum 
Volg vanuit Leiden de borden naar Naturalis. De bushalte bevindt zich onder de loop-
brug van de ingang van Naturalis naar het hoofdgebouw, aan de kant van het (moderne) 
hoofdgebouw.

5 Louwman Museum 
De Hop on Hop off bus stopt tegenover het Louwman museum

6 Mauritshuis - Den Haag centrum  
Volg vanaf het Mauritshuis de korte vijverberg (de weg langs de hofvijver) en sla aan waar 
het water ophoudt rechtsaf. U steekt het toernooiveld over, dat overgaat in de korte Voor-
hout. De Hop on Hop off bus stopt voor het gebouw met de gekleurde gevelpanelen.

7 Madurodam 
De Hop on Hop off bus stopt voor Madurodam

8 Scheveningen strand 
Volg de boulevard tot het einde (met uw gezicht naar zee naar de rechterzijde). U komt 
op een rotonde met een oud schip. Loop langs het Carlton beach hotel en steek de weg 
over. Sla links af. De Hop on Hop off bus stopt op de grote busparkeerplaats aan uw rech-
terhand. (Niet de Zwarte pad halte aan de tramrails!)


