Brussel, 12 september 2018

HOE MEER MENSEN JE MEENEEMT NAAR LONDEN,
HOE MINDER JE BETAALT
Tentoonstellingen, muziek, kunst, spektakel… er is altijd een goede reden (of enkele honderden) om een
uitstap naar Londen te maken. Nog meer zelfs nu Eurostar een heleboel tickets voor een laag prijsje aanbiedt
voor reizen tussen 2 oktober en 12 december. Cherry on the cake: met hoe meer personen je reist, hoe minder
de tickets kosten!
•
•
•

Reis met twee personen naar Londen voor € 38 per persoon enkele reis vanuit Brussel, Rijsel en
Calais of voor € 45 per persoon enkele reis vanaf elk ander Belgisch station.
Reis met drie personen naar Londen voor €35 per persoon enkele reis vanuit Brussel, Rijsel en Calais
of voor € 42 per persoon enkele reis vanaf elk ander Belgisch station.
Reis met vier of meer* personen naar Londen voor €29 per persoon enkele reis vanuit Brussel, Rijsel
en Calais of € 36 per persoon enkele reis vanaf elk ander Belgisch station.

Op de agenda deze herfst:
❖ “Michael Jackson: On the Wall” nog tot 21 oktober
Verschillende generaties kunstenaars brengen hulde aan de King of Pop in de National Portrait
Gallery**.
❖ Frieze London van 4 tot en met 7 oktober
Internationale beurs voor hedendaagse kunst in Regent’s Park. Meer dan 160 van de grootste
galerieën ter wereld zullen er aanwezig zijn. Met conferenties en workshops door kunstenaars.
❖ EFG London Jazz Festival van 16 tot en met 25 november
Het is al de 26ste editie van dit beroemde jazzfestival en zowel internationale sterren als nieuwe
gezichten van de Britse scene bij elkaar brengt.
❖ Hogwarts in the Snow at Warner Bros. Studio Tour London van 17 november tot en met 27 januari
Het kasteel van Zweinstein maakt zich op voor het winterseizoen. Kerstbomen, replica van het
kerstfeest in de toverschool: de feestdagen worden magisch!
❖ Winter Wonderland van 22 november tot en met 6 januari
Vanaf november duiken we in de kerstmagie van Winter Wonderland in Hyde Park. Een ijspiste,
kerstmarkt, carnaval ... alles om jong en oud te plezieren.
**Dankzij het 2 FOR 1-programma genieten reizigers op vertoon van hun Eurostar-ticket van twee toegangstickets voor de prijs van één
voor betalende tentoonstellingen in de negen grootste musea van Londen: Tate Modern, Tate Britain, The National Gallery, National
Portrait Gallery, The British Museum, Victoria and Albert Museum, The British Library, Science Museum en Royal Academy of Arts.
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Over Eurostar
• 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 rechtstreeks naar Nederland met stops in Rotterdam en Amsterdam, naar het

•

•

•

zuiden van Frankrijk met stops in Lyon, Avignon en Marseille, en naar de Franse Alpen, de Zwitserse Alpen
en Genève.
Eurostar werd opgericht in 1994 als een partnership tussen drie spoorwegmaatschappijen: SNCF, NMBS
en LCR (London and Continental Railways) en op 1 september 2010 werd Eurostar een eengemaakte
bedrijfsentiteit met drie aandeelhouders: SNCF, NMBS en LCR. 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.
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.
Eurostar en Getlink (ex-Eurotunnel) zijn volledig gescheiden bedrijven met twee afzonderlijke
managementteams. Eurostar is de grootste klant van Getlink.

Verkoopsvoorwaarden
Deze promotie is op basis van een gezamenlijke reservering van minimaal 2 en maximaal 9 reizigers die samen reizen vanaf
Brussel-Zuid, Lille Europe, Calais Fréthun naar London St Pancras International, Ebbsfleet International of Ashford
International. De aanbieding is volgens beschikbaarheid en er is mogelijk weinig beschikbaarheid op vrijdagen, zaterdagen
en zondagen. De tarieven zijn vanaf € 29 per persoon enkele reis, op basis van een verplichte terugreis vanaf € 58 in
Standard, en vanaf € 80 per persoon enkele reis, op basis van een retourreis van € 160 in Standard Premier. Dit
promotietarief is ook beschikbaar vanaf elk ander Belgisch station vanaf € 72 per persoon in Standard. Meer gegevens in
het overzicht hieronder.
Aantal
reizigers

2
3
*4 tot 9

Standard
Prijs voor een retourticket per persoon
Brussel/Rijsel/Calais
Elk ander Belgisch
station
€ 76
€ 90
€ 70
€ 84
€ 58
€ 72

Standard Premier
Prijs voor een retourticket per persoon
Brussel/Rijsel/Calais
Elk ander Belgisch
station
€ 180
€ 200
€ 170
€ 190
€ 160
€ 180

Tarieven geldig van 12 t/m 24 september 2018 voor een reis van 2 oktober tot en met 12 december 2018, met uitzondering
van de volgende data: 5 t/m 8 oktober, 20 t/m 22 oktober, 27 en 28 oktober, 31 oktober t/m 4 november, 30 november t/m
2 december en 7 t/m 9 december 2018. Er zijn 9000 tickets beschikbaar in Standard en 4000 tickets in Standard Premier van
Brussel-Zuid, Lille Europe, Calais Fréthun en elk ander Belgisch station naar London St Pancras International, Ebbsfleet
International of Ashford International; en 6000 tickets in Standard en 3500 tickets in Standard Premier van London St Pancras
International, Ebbsfleet International of Ashford International naar Brussel-Zuid, Lille Europe, Calais Fréthun en elk ander
Belgisch station. Dit tarief kan worden gecombineerd met de Eurostar=publiekstarieven. Tickets zijn omboekbaar voor het
vertrek, mits het betalen van het tariefverschil tussen het oorspronkelijke ticket en het nieuwe ticket, plus een toeslag van €
40 in Standard en € 50 in Standard Premier, per persoon en per traject, voor dezelfde bestemming en binnen de
boekingshorizon. Omboeken kan alleen voor alle reizigers binnen die boeking, individuele omboekingen zijn niet mogelijk.
Tickets zijn niet terugbetaalbaar. Dit tarief kan niet worden gecombineerd met andere aanbiedingen of promoties. Maximaal
9 personen per boeking. Deze promotie is beschikbaar in alle verkooppunten van Eurostar en op eurostar.com. De
vervoersvoorwaarden van Eurostar International Limited gelden voor alle Eurostar-treinen. Een kopie hiervan is beschikbaar
op alle verkooppunten van Eurostar en op eurostar.com. Eurostar International Limited, onderneming ingeschreven in
Engeland en Wales onder het nummer 2462001, met maatschappelijke zetel in Times House, Bravingtons Walk, London N1
9AW, Verenigd Koninkrijk.

