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Eerste van een reeks innovaties: Eurostar lanceert een aanbod met hotels 
Eurostar biedt reizigers een pakket van trein + zorgvuldig geselecteerde hotels 

 
Eurostar, de hogesnelheidstrein die het Verenigd Koninkrijk met het Europese vasteland verbindt, 

biedt reizigers nu de keuze uit een reeks zorgvuldig geselecteerde hotels voor een gunstig tarief 

wanneer ze trein + hotel in pakket boeken. 

Het nieuwe aanbod is samengesteld uit hotels in het centrum van Londen en voor elk budget. Ze 

werden gegroepeerd in verschillende thema's om snel en gemakkelijk de perfecte reis te kunnen 

boeken. Van designpareltjes tot gastronomische hotspots, het nieuwe platform helpt reizigers om het 

perfecte hotel te vinden, elk getest en goedgekeurd door Eurostar.  

Het platform werd ontworpen om vrijetijdsreizigers een meer gestroomlijnde ervaring te bieden bij 
het boeken van hun reis. Binnenkort kunnen zij bovendien hun hele reis kunnen afstemmen op een 
thema. Van cultuur en gastronomie tot ontspanning, een speciale gelegenheid, budgetvriendelijk of 
met de hele familie … reizigers kunnen dan hun voorkeuren op het moment van boeking selecteren, 
om zo de perfecte hotel- en reisopties te kiezen voor hun specifieke wensen.  
 
Reizen op maat 
Het aanbod van hotels is de eerste van een reeks innovaties bij Eurostar. Binnenkort wordt een reeks 
op maat gemaakte ervaringen geïntroduceerd op het gebied van muziek, theater en entertainment. 
Zo blijft Eurostar zijn aanbod uitbreiden en reizigers meer dan puur en alleen het reizen aanbieden. 
 
Roberto Abbondio, Managing Director New Digital Business bij Eurostar: 
“We hebben het nieuwe platform gecreëerd om onze reizigers mee te nemen voor meer dan alleen 
een reis. Hier worden onze bestemmingen tot leven gebracht met een scala aan accommodaties en 
ervaringen die kunnen worden geselecteerd om aan hun individuele wensen te voldoen. Zo creëren 
we de perfecte trip voor elke reiziger. De eerste stap is om een kwalitatieve verblijfsplaats aan te 
bieden. Daarna zullen we langdurige samenwerkingen aangaan met het beste dat onze steden te 
bieden hebben, van topattracties tot meer op maat gemaakte avonturen. De meerderheid van onze 
collega’s wonen in onze belangrijkste bestemmingen. We kennen die steden dus door en door en 
kijken ernaar uit om ze door onze reizigers op een geheel nieuwe manier te laten ervaren.” 
 

• Heerlijk voor foodies: The Kensington, The Edition 

• Voor de cultuurliefhebbers: Double Tree Hilton Greenwich, St Pancras Renaissance 

• Shop ‘til you drop: The Langham 

• Om te ontspannen: The Franklin Hotel 

• Op ontdekkingstocht: Victory House Hotel 

• Met adembenemend uitzicht: The LaLit Londen 
 
Reisgemak  
Dankzij een snelle en gemakkelijke check-in, een naadloze reis van stadscentrum tot stadscentrum en 
een royale hoeveelheid toegestane bagage is Eurostar de ideale manier om naar Londen te reizen. 
 
Voor meer informatie of om tickets te boeken, bezoek eurostar.com.  

https://www.eurostar.com/be-nl/trein-hotel


 
EINDE 

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

 
Over Eurostar 

1. Sinds zijn start in 1994 promoot Eurostar de milieuvoordelen van hogesnelheidstreinen en de 
omschakeling naar een duurzame vervoerswijze voor reizen over een korte afstand. Een Eurostar-reis 
van Londen naar Amsterdam stoot 80% minder koolstofdioxide per reiziger uit dan een vlucht, 
waardoor de trein een logische keuze is voor reizen in Europa voor de toekomst.  

2. Eurostar-reizigers genieten van een reeks voordelen, zoals:  
a. comfortabel reizen van stadscentrum tot stadscentrum, met Eurostar-stations in het hart van 

onze bestemmingen 
b. comfort en ruimte in de trein om te werken of te ontspannen, met gratis wifi en een 

entertainmentkanaal in de treinen 
c. snelle en gemakkelijke check-in: reizigers kunnen tot 30 minuten voor het vertrek inchecken  
d. een royale hoeveelheid toegestane bagage: elke passagier kan tot twee stuks bagage en een 

stuk handbagage meenemen, zonder gewichtsbeperking 
e. geen wachtrijen voor het afhalen van bagage na aankomst: reizigers nemen eenvoudig hun 

bagage mee in de trein en ook weer uit de trein 
3. De Business Premier-reisklasse biedt het hoogste comfort voor zakenreizen: tickets omboekbaar en 

terugbetaalbaar tot het moment van vertrek, een express check-in tot tien minuten voor het vertrek, 
exclusieve toegang tot de businesslounge in de stations en een driegangenmaaltijd met bijpassende 
dranken geserveerd aan de zitplaats in de trein.  
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