
   
Brussel, 22 december 2017  

Recordaantal Eurostar-reizigers voor kerst  
• Meer dan 370.000 Eurostar-reizigers tijdens de kerstperiode  

• 8% meer reizigers naar Londen  

  

Eurostar, de hogesnelheidstrein die het Verenigd Koninkrijk met het Europese vasteland verbindt, maakt 
zich op voor de drukste decembermaand in zijn bestaan. Tijdens deze kerstperiode zullen meer dan 
350.000 reizigers de trein nemen, 2% meer dan in dezelfde periode vorig jaar*.   
  

De sterke stijging is te danken aan een toename van Europese reizigers naar Londen met 8%. Zij 
profiteren van de gunstige wisselkoers om in de Britse hoofdstad te gaan kerstshoppen. Disneyland 
Parijs, die dit jaar zijn 25ste verjaardag viert, verwelkomt 22% meer reizigers per rechtstreekse Eurostar-
trein vanuit Londen. Daarnaast kiezen 18% meer Britten voor het gemak en comfort van hstreizen in 
plaats van het vliegtuig vanuit Londen naar de Franse Alpen voor hun skitrip.    
  

De drukste dag wordt vrijdag 29 december, wanneer Eurostar 35.000 reizigers meeneemt onder het 
Kanaal voor oudejaar. Ook vrijdag 22 december wordt een topdag, wanneer 34.000 reizigers met de 
trein hun kerstvakantie inzetten.   
  

Mary Walsh, directeur communicatie bij Eurostar: “Het hele jaar door zagen we al een toename van 
reizigers die per trein naar Londen gingen. Deze trend zet zich in december voort, met reizigers die 
tijdens hun citytrip met plezier gebruikmaken van de gunstige wisselkoers voor wat winkeltherapie.”    
  

Klanten die nog op zoek zijn naar een last-minute kerstcadeau, kunnen op eurostar.com terecht voor 
een Eurostar e-voucher. Het design en de waarde kiezen ze zelf, voor een bedrag vanaf € 25. In enkele 
klikken is de e-voucher klaar voor verzending.   
  
*Van 20/12/2017 tot 02/01/2018 in vergelijking met 21/12/2016 tot 03/01/2017.   
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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).   
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3. Op 1 september 2010 werd Eurostar een eengemaakte bedrijfsentiteit met drie aandeelhouders: 

SNCF, NMBS en LCR.   

4. Eurostar is medeoprichter van Railteam, een partnership tussen Europa’s leidinggevende 

hstoperatoren 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 Getlink (het voormalige Eurotunnel) zijn volledig gescheiden bedrijven met twee 

afzonderlijke managementteams. Eurostar is de grootste klant van Getlink.   

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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