
                                                                                    
  

  
Brussel, 8 januari 2019 
  

VERTREK NAAR LONDEN MET EUROSTAR VANAF 34 EURO 

  
Doorbreek de januari blues met een trip naar Londen. Vanaf vandaag tot en met 21 januari biedt de 
hogesnelheidstrein operator meer dan 39.000 tickets naar Londen aan vanaf 34 euro in Standard en 80 euro 
in Standard Premier om te reizen tussen 22 januari en 17 april 2019.  
  
Gebrek aan inspiratie? Enkele onmisbare to do’s in Londen:  
  
Valentijn: 14 februari 
Ter gelegenheid van Valentijnsdag trekt Londen de kaart van de verleiding en onthult de stad haar 
romantische kant: adembenemende uitzichten vanaf de London Eye, een etentje in een sterrenrestaurant, 
wandelingen langs de Theems of over de Wobbly Bridge … Alles is aanwezig om indruk te maken op jouw 
geliefde. 
  
London Fashion Week Festival van 21 tot 24 februari 
In februari staat mode centraal en dankzij de LFW is haute couture voor iedereen toegankelijk. Op het 
programma: modeshows, pop-up stores en afspraken met ontwerpers. 

  
St. Patrick's Day: 17 maart 
Geniet ter gelegenheid van de patroonheilige van de Ieren van een parade door centraal Londen. Vier de 
cultuur, gastronomie, dans en Ierse muziek. 

  
Londen in de lente 
De vele prachtige parken en tuinen van Londen zijn perfect om te bezoeken wanneer de lente weer begint. 
Het kan nog een beetje frisjes zijn in maart, maar de eerste tekenen van het nieuwe seizoen zorgen zeker en 
vast voor een vrolijke citytrip.   
  
Tate Britain: Van Gogh and Britain vanaf 27 maart** 
Laat je inspireren door Londen en door Van Gogh. 
  
  

  
Van 8 januari tot en met 21 januari 2019 reserveert Eurostar 39.500 tickets naar Londen 
vanuit Brussel, Rijsel of Calais vanaf € 34 enkele reis te gebruiken tussen 22 januari en 17 
april 2019 op basis van een verplichte terugreis*. 
  

 

  
** Op vertoon van hun Eurostar-ticket krijgen reizigers 2 kaartjes voor de prijs van 1 dankzij het Eurostar 2 FOR 1-programma dat geldig 
is in 9 iconische Londense musea: Tate Modern, Tate Britain, The National Gallery, National Portrait Gallery, British Museum, Victoria 
and Albert Museum, British Library, Science Museum & Royal Academy of Arts. 
  

EINDE 
  
Voor media- en beeldmateriaal: eurostarcreative.com en mediacentre.eurostar.com. 
  
Perscontact 
Stefanie Van Mierlo, Press Officer Benelux 
Tel.: +32 491 62 87 91 
E-mail: stefanie.vanmierlo@eurostar.com 
  
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 

https://www.visitlondon.com/things-to-do/event/7576330-valentines-day-in-london
https://londonfashionweekfestival.com/about/
https://www.visitlondon.com/things-to-do/event/7609013-st-patricks-day
https://www.visitlondon.com/things-to-do/london-by-month/march
https://www.tate.org.uk/whats-on/tate-britain/exhibition/ey-exhibition-van-gogh-and-britain
http://eurostarcreative.com/
https://mediacentre.eurostar.com/?language=fr-fr
mailto:stefanie.vanmierlo@eurostar.com


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.  

*Verkoopvoorwaarden  
Tarief vanaf € 34 p.p. voor een enkele reis in Standard, op basis van een verplichte retour, dus vanaf € 68. Geldig met vertrek uit Brussel-
Zuid, Lille Europe of Calais Fréthun en met bestemming London St Pancras Intl, Ebbsfleet Intl of Ashford Intl. Tarief is op basis van 
beschikaarheid.  
  
Aanbieding ook geldig vanaf elk Belgisch Station (buiten zone Brussel), vanaf € 41 enkele reis per persoon in Standard reisklasse,op basis 
van een verplichte retour, dus vanaf € 82 in Standard reisklasse. Er is een beperkte beschikbaarheid op maandagochtend, vrijdag, zaterdag 
en zondag. 
  
Tickets zijn te koop van 8 januari t/m 21 januari 2018 om te reizen tussen 22 januari t/m 17 april 2019, met uitzondering van de volgende 
data: 1, 2 en 3 februari, 8 t/m 10 februari, 14 t/m 17 februari, 22 t/m 24 februari, 1 t/m 3 maart, 9 t/m 10 maart 2019, 5 t/m 7 april, 12 
t/m 14 april. 
  
Dit tarief kan worden gecombineerd met de normale publiekstarieven.  
Omboekbaar voor het vertrek mits een toeslag van € 40 per traject in Standard en per persoon en eventueel een tariefverschil tussen het 
oorspronkelijke ticket en het nieuwe ticket, voor hetzelfde traject en volgens beschikbaarheid. Als het tarief van het nieuwe ticket lager 
is dan dat van het oorspronkelijke ticket, wordt het prijsverschil niet terugbetaald. Niet terugbetaalbaar. Niet combineerbaar met lopende 
promoties of andere voordeeltarieven. Maximaal 9 personen per reservering. 
  
Reserveer via eurostar.com of via de andere verkooppunten van Eurostar. 
  
Onze vervoersvoorwaarden gelden voor alle Eurostar-treinen. Meer informatie hierover vind je op alle verkooppunten van Eurostar en 
op eurostar.com. 
  
Eurostar International Limited, onderworpen aan de Britse wet, geregistreerd in Engeland en Wales onder het nummer 2462001 en met 
maatschappelijke zetel in Times House, Bravingtons Walk, Londen, N1 9AW, Verenigd Koninkrijk. 
  
Volledige verkoopvoorwaarden via eurostar.com 

  
  
  

 


