
 

  

PERSMEDEDELING  
  
Brussel, 15 maart  2017 

  

TREINKAARTJES VOOR DE ZOMER MET ALS 

BESTEMMING FRANKRIJK VANAF NU TE KOOP 

Nieuwe treindienst TGV L’Océane van start op 2 juli 2017 

  

 

Voyages-sncf.com, expert in de onlineverkoop van treinreizen, maakt het mogelijk in alle 

comfort de rijkdommen van het Franse land te ontdekken, van Parijs naar Bretagne tot aan de 

Côte d’Azur! Als echte reiscompagnon maakt Voyages-sncf.com het mogelijk met slechts 

enkele klikjes een treinkaartje te reserveren en biedt daarna een zeer aangename reiservaring 

(zoals ongelimiteerde bagage, korte wachttijden, veel beenruimte, mogelijkheid koffie of een 

glas wijn te drinken in de restauratiewagon). 
  
Dankzij de nieuwe treindienst TGV L’Océane die op 2 juli 2017 van start zal gaan, zal de reistijd tussen 

Parijs en Bordeaux ten opzichte van de huidige reisduur met een uur en 15 minuten worden verkort. 

Per dag worden er 33 heen- en terugreizen verzorgd. Voyages-sncf.com verwacht dat er meer dan 2,3 

miljoen reizen per jaar gemaakt zullen worden met deze lijn.  

  

Treintickets voor de nieuwe hogesnelheidslijn tussen Parijs en Bordeaux zijn vanaf 15 maart te 

koop op de website Voyages-sncf.com. 



 

Reizigers zullen de 581 km tussen het centrum van Parijs en het centrum van Bordeaux in 2 uur en 4 

minuten afleggen. De nieuwe lijn zal ook reizen naar andere bestemmingen in Zuidwest-Frankrijk – met 

zes retourreizen per dag in 4 uur en 9 minuten - naar steden als Toulouse, Poitiers, Angoulême en La 

Rochelle.  

De nieuwe TGV L’Océane heeft een topsnelheid van 320 km per uur  en heeft de beschikking over 17 

nieuwe treinstellen met elk een capaciteit van 556 personen, wat een toename van 22% inhoudt ten 

opzicht van de treinstellen van de huidige TGV Atlantique. 

De nieuwe treinen bieden onder andere meer beenruimte dan de actuele treinen, stoelen die gedraaid 

kunnen worden in de rijrichting van de trein, gratis wifi, grote tafels met USB-poorten en stopcontacten 

en verstelbare lampen. 

Daarnaast is de restauratiewagon in een nieuw jasje gestoken. De bar is groter en opener opgesteld 

en er zijn groepsruimtes aanwezig.  

De zomerprijzenkalender : 

Vroegboeken is de beste manier om te kunnen genieten van lage tarieven. Voyages-sncf.com geeft 

hieronder de data aan waarop de verkoop start van de belangrijkste vervoerders.  
  

Transporteur  Bestemmingen Reserveringdetails 

SNCF TGV 

  

Lijnen richting het Zuiden en 

Zuidoosten van Frankrijk 

vanuit Parijs naar Nice, 

Marseille, Toulon, Hyères en 

Menton 

Sinds 2 februari voor reizen 

tussen 30 juni en 27 augustus 

2017. 

Lijnen binnen Frankrijk 

richting het Westen, Oosten 

en Zuiden van Frankrijk 

(Montpellier) 

Vanaf 30 maart voor reizen 

tussen 30 juni en 27 augustus 

2017. 

TGV Armorique  Lijnen naar de Atlantische 

kust en Bretagne 
Vanaf 15 maart, voor reizen 

tussen 2 juli en 10 september 

2017 

TGV Océane  Lijnen naar de Atlantische 

kust en Bretagne 
Vanaf 15 maart, voor reizen 

tussen 30 juni en 27 augustus 

2017 



TGV België – Brussel Lijnen tussen België en 

Frankrijk 
3 maanden voor de reisdatum 

voorbeeld: reserveer op 2 april 

voor een reis op 2 juli 

Thalys  Thalys-lijnen van en naar 

België 
4 maanden voor de reisdatum 

voorbeeld: reserveer op 2 april 

voor een reis op 2 augustus 

TGV Italie - France  Lijnen naar Italië (Milaan, etc.) 

vanuit en naar Frankrijk 
Sinds 2 maart, voor reizen 

tussen 2 juli en 27 augustus 

2017 

TGV Allemagne - France  Lijnen van en naar Frankrijk 

en Duitsland – Keulen, etc. 

  

4 maanden voor de reisdatum 

voorbeeld: reserveer op 2 april 

voor een reis op 2 augustus 

TGV Lyria  Lijnen van en naar Frankrijk 

en Zwitserland – Zürich, etc. 
Sinds 2 maart, voor reizen 

tussen 2 juli en 27 augustus 

2017 

SNCF in samenwerking met 

RENFE 
Lijnen van en naar Frankrijk 

en Spanje – Barcelona, etc.  
Sinds 2 maart, voor reizen 

tussen 2 juli en 27 augustus 

2017 

OUIGO Lijnen binnen Frankrijk naar 

de Atlantische kust en 

Bretagne 

Vanaf 15 maart, voor reizen 

tussen 2 juli en 9 december 

2017 

  
  

  

Volg ons op Facebook                     

Twitter Account: @Voyagessncf_com  

Voyages-sncf.com biedt vanaf heden een nieuw dienstenplatform aan voor 

zakenreizigers en kmo: ‘V. Pro’. Het gaat om een gratis dienstenpakket 

waarmee de klant zowel zijn zakelijke als privéreizen kan regelen binnen 

één account, aanbiedingen kan bekijken en op eenvoudige, flexibele 

en efficiënte manier kan navigeren op dezelfde website of mobiele 

apparaten https://be.voyages-sncf.com/nl/pro 

  
Voor interviewaanvragen, persreizen en meer informatie kunt u contact opnemen met de 

persdienst. 

OVER Voyages-sncf.com:  

Voyages-sncf.com is de officiële distributeur van de Franse spoorwegmaatschappij SNCF en de specialist voor 

hogesnelheidstreinen in Europa de de bestemming Frankrijk. Om aan de eisen en wensen van de hedendaagse 

reiziger te kunnen voldoen, heeft Voyages-sncf.com nu voor heel Europa vijftien internetsites en apps en meerdere 

callcenters. Voyages-sncf.com biedt het hele reisaanbod van de Thalys tussen België, Duitsland, Nederland en 

Frankrijk aan, de Eurostarverbindingen tussen Londen, Lille en Parijs, de directe TGV-lijnen tussen Brussel en 26 
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belangrijke steden in Frankrijk en de TGV+ICE-treinen richting Frankrijk vanuit Duitsland. Op de site zijn ook alle 

TGV-lijnen, Intercités, IDTGV, Ouigo en Ouibus te vinden. De groep Voyages-sncf.com heeft 

samenwerkingsverbanden met meer dan 1000 bedrijven waarvan 650 in Europa. In 2015 werd een omzet 

gerealiseerd van 4.32 miljard euro en verkocht het bedrijf meer dan 83 miljoen treinkaartjes en groeide internationaal 

het met 6 procent. 

Voor meer informatie: Voyages-sncf.com 

OVER SNCF (SOCIÉTÉ NATIONALE DES CHEMIN DE FER FRANCAIS): 

De Franse nationale spoorwegmaatschappij SNCF (Société Nationale des Chemins de fer Français) is een van de 
grootste personen- en goederenvervoersmaatschappijen ter wereld. Het bedrijf is aanwezig in 120 landen en heeft 
260 000 medewerkers. In 2016 behaalde het bedrijf een omzet van 32,3 miljard euro, waarvan 30% buiten 
Frankrijk. De groep richt zich op openbare dienstverlening en biedt een uitgebreid pakket diensten voor efficiënte 
reizen van deur tot deur voor vervoersbedrijven, logistieke partners, passagiers en overheidsdiensten. Voor meer 
informatie: sncf.com 
  

PERSCONTACTEN 

www.open2europe.com  

Marieke Bruijns: +33 (0) 1 55 02 27 82 – 

m.bruijns@open2europe.com 

Geertje Teunissen: +33 (0)1 55 02 15 22 – 

g.teunissen@open2europe.com 

Voyages-sncf.com 

Mariella Salerno – Head of Brand Communication Europe - 

msalerno@voyages-sncf.com 

Sebastien Gaussot - European Brand Communications Executive - 

sgaussot@voyages-sncf.com 
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