
   
  
Brussel, 14 November 2017  

  

  Eurostar viert 10 jaar in het station London St Pancras International     

Eurostar, hogesnelheidstrein die het Europees vasteland met het Verenigd Koninkrijk verbindt,  viert 

vandaag het 10-jarig jubileum van de verhuizing van Waterloo Station naar London St Pancras 

International. Die verminderde de reistijd met 20 minuten en bracht een groei teweeg van 25% van 8 

tot 10 miljoen reizigers per jaar.1  

  

In 2017 werd de Eurostar-terminal in Londen opgewaardeerd om de reiservaring van reizigers naar 

België en Frankrijk verder te verbeteren. Er werden onder meer eGates of elektronische 

paspoortlezers  geïnstalleerd om de check-in te versnellen. Begin 2018 verwelkomt de vertrekhal een 

nieuwe Prêt à Manger en World Duty Free.   

  

De verhuizing van Eurostar naar London St Pancras International stimuleerde de groei van Kings Cross, 

vandaag één van de meest eclectische en dynamische buurten in Londen met meer dan 120.000 m2 

kantoorruimte, 70 bedrijven en 12.000 werknemers over een gebied van meer dan 270.000 m2.   

  

Nicolas Petrovic, CEO van Eurostar: “De verhuizing naar London St Pancras International 10 jaar 

geleden verminderde de reistijd naar Brussel en Parijs met 20 minuten, waardoor Eurostar nog 

aantrekkelijker werd voor zowel zakenreizigers als vakantiegangers. Wij investeren continu om onze 

treinen, stations en diensten te verbeteren, waardoor onze passagiers steeds vaker kiezen voor reizen 

per hogesnelheidstrein in plaats van het vliegtuig naar onze diverse bestemmingen.”   

  

Persbeelden:   

https://eurostar.box.com/s/vm76hzyou7bn7q0c01bc08vm3fsr9n7f 
https://eurostar.box.com/s/44emg7jt1r95ncn5tte3ojb19u7wwykw  
  

- EINDE -  
  

Voor persbeelden en ander -materiaal, bezoek eurostarcreative.com en mediacentre.eurostar.com.  
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Over Eurostar  

1. Eurostar is de hst-operator die Brussel, Rijsel, Calais, Parijs en Disneyland® Parijs rechtstreeks verbindt met 

London St Pancras International, Ebbsfleet International en Ashford International. Daarnaast rijden er ook 

treinen van Londen naar het zuiden van Frankrijk met stops in Lyon, Avignon en Marseille, en naar de Franse 

Alpen, de Zwitserse Alpen en Genève.  

2. Eurostar werd opgericht in 1994 als een partnership tussen drie spoorwegmaatschappijen: SNCF, NMBS en 

LCR (London and Continental Railways).   

3. Op 1 september 2010 werd Eurostar een eengemaakte bedrijfsentiteit met drie aandeelhouders: SNCF, NMBS 

en LCR.   

                                                           
1 Van 8,3 miljoen reizigers in 2007 naar 10 miljoen in 2016.   
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4. Eurostar is medeoprichter van Railteam, een partnership tussen Europa’s leidinggevende hst-operatoren dat 

gemakkelijkere manieren ontwikkelt om tickets te boeken en te reizen via het Europese hst-netwerk dat een 

snelle uitbreiding kent.   

5. In 2014 werd de LCR-holding overgedragen aan de Britse schatkist. De Britse overheid verkocht de holding op 

28 mei 2015 aan een consortium dat bestaat uit Caisse de Dépôt et Placement du Québec (CDPQ) en Hermes 

Infrastructure.   

6. Eurostar en Eurotunnel zijn volledig gescheiden bedrijven met twee afzonderlijke managementteams. 

Eurostar is de grootste klant van Eurotunnel.   

7. De normale Eurostar-tickets zijn beschikbaar vanaf € 39 enkele reis op basis van een verplichte retour. 

Reserveer via eurostar.com of via de andere verkooppunten van Eurostar.  
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