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Voordeel met een
stadspas?
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Heel handig, zo’n pas die je tijdens je stedentrip gratis toegang
geeft tot musea, bezienswaardigheden en het openbaar
vervoer. Maar vaak haal je de aanschafkosten er niet uit.
Welke passen kun je beter links laten liggen?
 Hoe populairder een stad, hoe groter
de keus uit museumkaarten en meerdaag
se toeristenpassen. Voor een vast bedrag
omzeil je de rijen bij de kassa’s van beziens
waardigheden en doorkruis je dagenlang
de stad met het openbaar vervoer. Zonder
steeds je portemonnee te trekken. En hoe
meer attracties je ermee bezoekt, hoe
sneller je de kaart terugverdient. Althans,
dat zou je verwachten. Maar er zijn ook
toeristenkaarten waarmee je nooit bespaart.
Ondanks de ronkende recensies. Aan welke
kaarten heb je wel iets tijdens een steden
trip naar Barcelona, Berlijn, Londen, Parijs
of Rome?

Londen minder duur

Londen was lange tijd de duurste bestem
ming voor een Europese stedentrip. Maar
volgens de jaarlijkse prijspeiling van het
Britse Post Office is de stad nu goedkoper
dan Amsterdam en Parijs. Dat komt mede
doordat populaire musea, zoals het British
Museum en de National Gallery, gratis
toegankelijk zijn. Terwijl je voor een entree
kaartje voor het Louvre of het Van Gogh
Museum zo €17 betaalt.
Toch zijn er ook voor Londen tal van toe
ristenpassen. Zo geeft The London Pass
toegang tot 80 musea, bezienswaardig
heden en attracties. Maar er hangt wel een
pittig prijskaartje aan die pas. Ook al bezoek
je op een dag de prijzige Westminster
Abbey, St Paul’s Cathedral, Tower Bridge
én Royal Albert Hall, dan nog ben je goed
koper uit door losse entreekaartjes te
kopen. Zeker als je ouder dan 65 bent.
Met de London Digital Pass en de Turbopass
is het ook lastig om voordeel te behalen, al
was het maar omdat die geen toegang ge
ven tot de populairste en duurste attracties.
Alleen de Explorer Pass van Go City kan
interessant zijn. Voor een vast bedrag kies
je vooraf enkele excursies. Twee excursies

naar bijvoorbeeld The Shard en Tower of
Londen kosten £39. Aan losse entreekaart
jes ben je minstens £58 kwijt. Zo bespaar
je dus wel.

Parijs zonder Eiffeltoren

Ook voor Parijs kun je zo’n Explorer Pass
kopen. Omgerekend ligt de prijs per activi
teit met die pas tussen de €23 en €33. Je
kunt bijvoorbeeld kiezen uit een bezoek aan
Disneyland, de Eiffeltoren, een macaron
bakcursus en een vijfgangenlunch in een
restaurant dat getipt wordt in de Michelin
gids. Met zulke dure activiteiten bespaar je
wel met de Explorer Pass. De entree voor
Disneyland kost in de zomer al €99.
Ook met de Passlib’ betaal je een vaste prijs
voor onder andere boottochten, wandelin
gen en toegang tot bezienswaardigheden.
Vanaf de variant waarbij je vijf activiteiten
kiest, zijn ook het populaire Louvre, de
Eiffeltoren en het Musée d’Orsay een optie.
Dat kan de pas interessant maken.
Met The Paris Pass en de Turbopass is het
aantal bezoeken aan musea en bezienswaar
digheden gedurende enkele dagen onge
limiteerd. Bij de Turbopass is het openbaar

vervoer ook nog inclusief. Maar je moet je
afvragen of je met deze pittig geprijsde
kaarten iets bespaart en of de pas wel vol
doet aan je wensen. Zo geeft de Turbopass
geen gratis toegang tot de Eiffeltoren. En
staan sommige musea tweemaal in de lijst
met adressen waar je de kaart kunt gebrui
ken. Daardoor lijkt die lijst langer.
Het is goedkoper om een meerdaagse kaart
voor het openbaar vervoer en een Paris
Museum Pas te kopen. Die laatste geeft
toegang tot 50 bekende musea en is u

Gratis naar binnen bij musea
Veel Europese musea kun je enkele
dagen per jaar gratis bezoeken. Op
internationale museumdag (eind mei) en
tijdens de Europese Monumentendagen
(eind september) bijvoorbeeld. Daarnaast heeft elk land vaak nog specifieke
dagen waarop je niet betaalt voor de
entree van musea, zoals op nationale
feestdagen. In Berlijn en Rome is elke

eerste zondag van de maand museumdag. De meeste nationale musea en
archeologische plaatsen zijn dan gratis
toegankelijk. In Parijs zijn veel musea
en monumenten sowieso gratis voor
Europeanen onder de 26 jaar. En senioren betalen in bijna alle steden minder
entree, waardoor een toeristenpas voor
hen minder aantrekkelijk is.
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vier dagen geldig. Je bespaart ermee vanaf
het vijfde museumbezoek.

Nepbesparing in Barcelona

Het aantal toeristenpassen voor Barcelona
is niet op twee handen te tellen. Dat komt
ook door de thematische kaarten, zoals
een combinatieticket voor archeologische
musea (Arqueoticket), voor kunstmusea
(Artiket) en voor de bouwwerken van Gaudí.
Zo’n combinatiepas voor de Sagrada Familia
en Park Güell klinkt aantrekkelijk, maar de
aanschafprijs haal je er niet uit. Deze Gaudípas kost €59, terwijl beide entreeprijzen
en de audio-app samen maar €46 kosten.
En bezoekers ouder dan 65 jaar betalen
nog een paar euro minder. Dat maakt de
Gaudí-pas en de vergelijkbare Barcelona Pas
bepaald geen voordeelkaarten.
Ook met een museumpas zoals Articket
bespaar je niet altijd. Voor €35 krijg je
gratis toegang tot zes kunstmusea. Zou je
er minstens drie van bezoeken en overal de
volledige entreeprijs betalen, dan bespaar
je. Maar 65-plussers betalen nooit het volledige entreebedrag. Vaak is de entree zelfs
gratis voor hen. Zij besparen dus niet met
Articket. En de deelnemende musea hebben
wekelijks een dag waarop de entree voor
iedereen gratis is. Zo is het Picassomuseum
gratis op donderdagavond en het Catalaanse kunstmuseum op zaterdagmiddag.
De Go City Explorer Card, die zoals gezegd
in Londen en Parijs interessant is, is dat in
Barcelona niet. Omgerekend betaal je tot
€30 per activiteit, zoals een rondleiding
met gids door de Sagrada Familia. Volgens
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Go City zou je er anders €49 voor betalen.
Maar een officiële rondleiding door de
kathedraal kost €30 en nog minder voor
senioren. Je bespaart hier dus helemaal niet
met de Explorer Card.
Ook de besparing van €320 waarmee
BarcelonaCard adverteert, is overdreven.
Wij komen alleen op die besparing uit als je
tijdens je stedentrip alle 46 musea bezoekt
waar de kaart je gratis entree of korting voor
geeft. Zie dat maar eens te doen tijdens een
paar dagen Barcelona. Maar de aanschafwaarde van de kaart, waarmee je ook onbeperkt het openbaar vervoer kunt gebruiken,
verdien je wel gauw terug.

Prima kaarten in Berlijn

De meeste stadspassen voor Berlijn geven
onbeperkt openbaar vervoer tijdens een
vooraf gekozen aantal dagen. Daarnaast
krijg je een bescheiden korting bij restau-

€97

betaal je voor een Best of Rome
Pass, terwijl die een waarde
van hooguit €59 heeft

rants, musea en winkels. Voorbeelden van
zulke kaarten zijn de Berlin Welcome Card,
de CityTourCard en de EasyCityPass.
Maar tot eind augustus ben je beter uit
met een 9
 -Euro-Ticket. Daarmee reis je
een maand lang onbeperkt met regionale
treinen, trams, bussen en metro’s, in heel
Duitsland.
Net als bij de Gaudí-pas in Barcelona, haal
je de prijs van de Berlin City Card er niet uit,
ook al bezoek je alle musea waarvoor deze
gratis toegang geeft. Je bent goedkoper uit
door losse entreekaarten te kopen.
De Museum Pass Berlin is interessant als je
meerdere musea wilt bezoeken. Voor €29
krijg je 3 dagen toegang tot 37 musea.
Ook de Berlin Welcome Card all-inclusive
is het overwegen waard als je veel dure

attracties wilt bezoeken. Met die kaart kun
je onbeperkt het openbaar vervoer gebruiken en krijg je toegang tot 30 attracties.

Afraders in Rome

Dé attractie van Rome is Vaticaanstad, met
de tuinen, Sixtijnse Kapel en Sint Pieter
basiliek. Bij de meeste stadspassen van
Rome zijn die bezienswaardigheden inclusief. Maar de Sint Pieter is voor iedereen
gratis en de andere musea van Vaticaan
stad kosten samen maar €17. Turbopass en
Go City doen alsof die prijs veel hoger ligt.
Zo heeft Go City het over €35 en Turbopass
over €42 in plaats van €17. Mede hierom
zijn ze vaak niet interessant. Ook de Super
Pass, de Rome Tourist Digital Pass en de
Best of Rome Pass zijn afraders. Je verdient
de aanschafprijs van circa €90 niet terug.
De Roma Pass is de officiële stadspas van
Rome. Hiermee kun je onbeperkt gebruik
maken van het openbaar vervoer en van
openbare toiletten. Ook is de entree voor
één of twee musea naar keuze inclusief.
Helaas geldt de pas voor maximaal 72 uur
en betaal je soms €2 reserveringskosten
per museum. De meerprijs ten opzichte
van een reguliere ov-kaart van drie dagen
is €34. Daarvoor mag je dus twee musea
bezoeken. Maar musea in Rome zijn niet
extreem duur. Zo kost het Colosseum €16
en de Galleria Borghese €15. Die €34 haal je
er bijna niet uit met twee bezoeken. Ook de
Omnia Pass, die de Roma Pass combineert
met een entreekaart voor Vaticaanstad, een
rit met een hop-on-hop-off-bus en enkele
musea, is daarom het geld niet waard. 
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Daan Vermeer is reisexpert
‘Bedenk voor vertrek wat je tijdens je stedentrip wilt zien en bezoeken. En reken
uit of een toeristenkaart je financieel iets oplevert. Besluit je om een commerciële
pas te kopen? Soms krijg je een paar procent korting als je je eerst aanmeldt
voor een nieuwsbrief.’

Toeristenpassen voor 5 Europese steden
Stad

Naam kaart

Prijs voor
3 dagen

Aanrader?

Aantal
musea/
excursies

Met
openbaar
vervoer

Met
Met
toeristen- luchthavenbus
vervoer

Verkooppunt

Barcelona

ArticketBCN

€35

soms

6

Barcelona

BarcelonaCard

€48

ja

24

Barcelona

Gaudi-bundel

€59

nee

2

Barcelona

Barcelona Pas

€87

nee

2

Barcelona

Turbopass Barcelona

€120

nee

26

Barcelona

Go City All-inclusive

€129

nee

41

Barcelona

Go City Explorer

€59 - €129

nee

2 tot 7

gocity.com

Berlijn

Museum Pass Berin

€29

ja

37

visitberlin.de

Berlijn

Berlin City card

€55

nee

3

tiqets.com

Berlijn

Berlin Welcome Card all inclusive

€109

soms

30

Londen

London Digital Pass

€96

nee

3

Londen

The London Pass

€131

soms

80

optie

1 dag

londonpass.com

Londen

Turbopass London

€141

nee

28

optie

24 uur

turbopass.com

Londen

Go City Explorer

€45 - €114

ja

2 tot 7

Parijs

Turbopass Paris

€125

nee

61

Parijs

The Paris Pass

€149

nee

78

1 dag

parispass.com

Parijs

Paris Passlib'

€35 - €189

soms

3 tot 6

optie

parisinfo.com

Parijs

Paris Museum Pass

€66 *

ja

50

parismuseumpass.fr

Parijs

Go City Explorer

€99 - €159

ja

3 tot 7

gocity.com

Rome

Roma Pass

€52

nee

2

Rome

Rome Tourist Digital Pass

€87

nee

5

Rome

Rome Super Pass

€90

nee

3



Rome

Turbopass Rome

€97

soms

20

optie

Rome

Best of Rome Pass

€97

nee

2



Rome

Omnia Rome & Vatican Pass

€129

nee

7



Rome

Go City Explorer

€59 - €159

nee

2 tot 7

articketbcn.org





barcelonacard.org
tiqets.com

24 uur



1 dag

tiqets.com



1 dag



24 uur

turbopass.com
gocity.com



berlin-welcomecard.de
tiqets.com

gocity.com
turbopass.com



Ciampino



romapass.it
tiqets.com

24 uur


optie

Ciampino

tiqets.com

optie

turbopass.com

Ciampino

getyourguide.com

Ciampino

romeandvaticanpass.com
gocity.com

Gepeild half mei, prijzen bij online aankoop • Audiotours zijn niet meegeteld in het aantal musea en excursies • Passen voor het openbaar vervoer zijn niet
meegenomen in deze tabel • In Rome is luchthavenvervoer vaak alleen inclusief van en naar Ciampino Airport • * De Paris Museum Pass is 4 dagen geldig.
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Smaakt dit
naar meer?
Word lid en krijg direct toegang tot alle
onafhankelijke tests en informatie.
Ja, vertel me meer

Gids

