
Hotelinformatie 

Aangenaam en sfeervol overnachten 

 

Het Tramstation in het Brabantse Erp is een klein en aangenaam hotel met een goed en gezellig 
restaurant. Gasten vinden hier rust, comfort en een plezierige service bij hun activiteiten, of het 
verblijf nu recreatief is of vanwege zakelijke redenen. De sfeer van het hotel ademt de rijke 
historie van het pand. Sfeer, stijl en goede kwaliteit zijn de troeven waarmee wij onze gasten graag 
gastvrij verwelkomen en verwennen. De eigenaars Gerard en Petra zullen u als kok en gastvrouw 
ook graag verwelkomen. 

Heerlijk wandelen, fietsen en dineren in het mooie Brabant. 

De prachtige natuurrijke omgeving van Erp leent zich ook bij uitstek voor een heerlijk weekendje 
weg. In ons hotel kunt u plezierige fiets- en wandel arrangementen boeken. 

 

Na het werk is verblijven in Het Tramstation pure ontspanning 

Voor gasten die vanwege hun werkzaamheden tijdelijk in Erp of omgeving verblijven biedt Het 
Tramstation alles wat een hardwerkend mens nodig heeft:  

 Veel service op het gebied van aankomst en vertrektijden. Men kan bijvoorbeeld 's nachts 
aankomen, overdag slapen, etc.  

 Dineren à la carte, maar ook desgewenst een voordelig maandmenu of volpension 
arrangement.  

 Lunchpakketservice, en – als u al voor 7:00 uur de deur uit wilt – een ontbijtpakket.  

 Een gezellige bar.  

Basisgegevens 

Hotel & Restaurant Het Tramstation 
Molentiend 12, 5469 EK Erp 
Tel.: 0413-335000 
E-mail: info@hoteltramstation.eu 

Erp ligt op 5 km. van de plaatsen Veghel, Uden, Boekel, Beek en Donk en Gemert en is zeer goed 
bereikbaar over de wegen A50 en N279. 

Bosgebied Het Hurkse ligt vlakbij op 1,5 kilometer, en het riviertje de Aa op 200 meter. 

 

mailto:info@hoteltramstation.eu


Arrangementen 

Weekend Fiets Arrangement Tramstation    2 personen : € 225,00 

Noord – Oost Brabant is een geweldig gebied om op de fiets te verkennen. Het landschap is 
kleinschalig en wisselt voortdurend: bossen, akkers, heide, riviertjes en enkele zandverstuivingen. 
Op de fiets is het een plezierige sensatie: Na elke bocht ontvouwt zich een nieuw landschap! Samen 
met een aangenaam verblijf in Hotel Het Tramstation en twee goede fietsen van de plaatselijke 
fietsenmaker is het een garantie voor een heerlijk weekend weg op de fiets. 

Het arrangement is als volgt samengesteld: 

 2 overnachtingen in een 2-persoonskamer met eigen sanitair  

 2 x ontbijt 

 1 x een 3-gangen diner à la carte op de aankomstdag  

 2 fietsen en fietsroutes voor 2 dagen  

 

Weekend Wandel Arrangement Tramstation    2 personen : € 225,00 

In de streek rond Erp kunt u, als wandelaar, alle kanten op. Ook al op eendaagse wandelingen biedt 
het landschap van noordoost Brabant veel afwisseling: bossen, akkers, heide, riviertjes en prachtige 
kleine oever-, akker- en zandpaden. Samen met een aangenaam verblijf in Hotel Het Tramstation is 
het een garantie voor een heerlijk wandelweekend. 

Het arrangement is als volgt samengesteld: 

 2 overnachtingen in een 2-persoonskamer met eigen sanitair  

 2 x ontbijt  

 1 x een 3-gangen diner à la carte op de aankomstdag  

 2 wandel-lunchpaketten op beide dagen  

 

Culinair Weekendarrangement Tramstation    2 personen : € 250,00 

Laat ons u verwennen met een goed verzorgd weekendje weg in het mooie Brabant. De 
restaurantkeuken van Het Tramstation geniet in de regio enige faam, en zet u graag op beide dagen 
een heerlijk 3-gangendiner voor. 

Het arrangement is als volgt samengesteld: 

 2 overnachtingen in een 2-persoonskamer met eigen sanitair  

 2 x ontbijt  

 2 x een 3-gangen diner à la carte  



Kamers & prijzen 

5 tweepersoonskamers met douche en toilet 
1 eenpersoonskamer (douche en toilet op gang) 
2 tweepersoonskamers (douche en toilet op gang) 

 

 

  
Prijzen vanaf 1 Januari  2016 

Beschrijving  1 persoon  2 personen  

2-persoonskamer standaard, eigen sanitair  € 79.50 € 89.50  

1-persoonskamer low budget, sanitair op 
de gang  

€ 59.50     

2-persoonskamer low budget, 
sanitair op de gang  

€ 69.50  € 79.50  

   

 
 

      

Kind 0-3 jaar, op kamer ouders/verzorgers  € 10,00     

Kind 4-12 jaar, op kamer ouders/verzorgers  € 20,00     

Hond (eigen mand meenemen)  € 5,00     

Genoemde prijzen zijn exclusief ontbijt. De kosten voor ontbijt bedragen € 8.50 

Half- en volpension 

De combinatie van hotelovernachting, lunch en/of diner is aantrekkelijk geprijsd. Bij het 
3-gangendiner kunt u kiezen van onze 3-gangenmenu kaart.  
 
Halfpension 

Hotelovernachting + ontbijt + 3-gangendiner 
  

€ 70,00 
p.p. op basis van 2 personen 

Hotelovernachting + ontbijt + 3-gangendiner 
  

€ 90,00 
p.p. op basis van 1 persoon 

Volpension 

Hotelovernachting + ontbijt + lunch(pakket) 
+ 3-gangendiner 

  
€ 75,00 p.p. 
op basis van 2 personen 

Hotelovernachting + ontbijt + lunch(pakket) 
+ 3-gangendiner 

  
€ 95,00 p.p. 
op basis van 1 persoon 



Routebeschrijving 

Per auto:  

Vanuit 's-Hertogenbosch: A2, afslag Veghel / Helmond (N279). Na Veghel nog 4 km. de 
weg langs het kanaal volgen tot de afslag Keldonk. Door Keldonk heen, lokale weg 3 km. 
volgen tot T-splitsing in Erp. Hier links af: Hoogstraat. Na 300 meter bevindt het hotel zich 
aan uw linkerhand op de hoek.  

Vanuit Helmond: Naar Beek en Donk rijden (bijvoorbeeld over N279 via Helmond). Hier 
richting Den Bosch over N279. Afslag Boerdonk (rotonde) rechtsaf. Door Boerdonk ongeveer 
5 km. naar Erp rijden. Bij T-splitsing in Erp ligt het hotel aan uw linkerhand (tegenover 
fietsenwinkel Empella)  

Vanuit Nijmegen / Uden: A50 volgen naar Eindhoven. Afslag Veghel-Noord. Viaduct 
oversteken, rotonde rechtdoor passeren. Na verkeerslichten doorgaande weg naar rechts 
volgen en nogmaals verkeerslichten rechtdoor passeren. In bebouwde kom Veghel bij 
verkeerslichten (Mercedesdealer aan linkerhand), linksaf naar Erp. Bij rotonde rechtdoor, 
tot Erp. Door Erp heen rijden, en na bruggetje over de Aa en fabriek bevindt het hotel zich 
na 300 meter aan uw rechterhand.  

Vanuit Eindhoven: A50 volgen naar Nijmegen. Afslag Veghel. Onderaan afrit bij 
verkeerslichten linksaf, richting Helmond (N279). Na Veghel nog 4 km. de weg langs het 
kanaal volgen tot de afslag Keldonk / Erp. Door Keldonk heen rijden, lokale weg 3 km. 
volgen tot T-splitsing in Erp. Hier links af: Hoogstraat. Na 300 meter bevindt het hotel zich 
aan uw linkerhand op de hoek.  

Openbaar vervoer:  

Bus vanaf Den Bosch Centraal 
Het Tramstation is met openbaar vervoer te bereiken met de bussen 158 en 159 vanaf het 
NS-station 's-Hertogenbosch naar Veghel en vervolgens bus 25 naar Erp (alleen maandag 
t/m vrijdag, tot 18:00 uur) of met bus 25 vanaf station Helmond naar Erp. Vanaf het 
centrum, de halte bij de kerk, is het 10 minuten lopen naar Het Tramstation.  
Er rijdt vanuit Veghel ook een buurtbus, lijn 253, die naast het hotel een halte heeft! Deze 
rijdt echter alleen van maandag tot vrijdag en slechts 4 maal per dag: 9:30, 11:30, 14:30 
en 16:30 uur vanaf het busstation in Veghel. (Bustijden navragen i.v.m. wijzigingen) 

  

 


