
                                                                                         
  

  
Brussel, 12 februari 2019 
  

  
London on a budget dankzij Eurostar SNAP 

  
Reis naar Londen voor slechts 29 euro 

  
Eurostar, de hogesnelheidstrein die al 25 jaar lang het Verenigd Koninkrijk verbindt met het 
vasteland van Europa, biedt nu SNAP-tickets aan voor slechts 29 euro. Het ideale last minute 
valentijngeschenk om van Brussel naar hartje Londen te reizen in minder dan twee uur.  
  
Ontdek dankzij de voordelige SNAP-tarieven alles wat Londen te bieden heeft. Of je nu houdt van 
cultuur, shoppen of lekker eten. Londen heeft tal van leuks te bieden voor ieders smaak én 
budget.  
  
Dit speciale tarief is beschikbaar via Eurostar SNAP, dat last-minute tickets aanbiedt tegen de 
laagste prijzen voor mensen die flexibel kunnen reizen. Reizigers loggen in op snap.eurostar.com, 
kiezen voor reizen in de ochtend of na de middag op een datum naar keuze en krijgen 48 uur voor 
vertrek een bevestiging van de exacte trein die zij kunnen nemen. 
  
Boeken kan van 12 tot en met 14 februari 2019, en is geldig voor reizen van 25 februari tot en met 
28 maart 2019.  
  
Maak een citytrip naar Londen nog voordeliger dankzij Eurostars 2 FOR 1-programma. Op vertoon 
van hun Eurostar-ticket krijgen Eurostar-reizigers 2 kaartjes voor de prijs van 1 voor de betalende 
tentoonstellingen in 9 iconische Londense musea. 
  

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 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.  

https://snap.eurostar.com/be-nl/
https://www.eurostar.com/be-nl/eurostar-aanbiedingen/2for1
http://eurostarcreative.com/
https://mediacentre.eurostar.com/?language=fr-fr
mailto:stefanie.vanmierlo@eurostar.com


 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: 
  
Enkele reis of retourreis met minimum een overnachting  
  
Tarief voor een enkele reis in Standard reisklasse. Tickets zijn niet terugbetaalbaar, niet omboekbaar. 
Aanbieding geldig voor reizen tussen Brussel-Zuid, Lille Europe en Calais Fréthun enerzijds en London 
St Pancras Int., Ebbsfleet Int. of Ashford Int. anderzijds, afhankelijk van de beschikbaarheid van data en treinen 
voor dit tarief. De beschikbaarheid van tickets aan het tarief van € 29 vanuit Brussel-Zuid en van € 36 vanaf 
elk Belgisch station kan tijdens piekperiodes en weekends beperkter zijn. 
  
Boekingen moeten gebeuren ten laatste zeven dagen voor het vertrek. Terugreis op dezelfde dag is niet 
mogelijk. De bevestiging van het precieze vertrekuur wordt per e-mail gestuurd 48 uur voor het vertrek, ook 
terug te vinden op snap.eurostar.com. De tickets komen niet in aanmerking voor een upgrade en kunnen niet 
worden gebruikt in combinatie met andere aanbiedingen. Maximum 4 personen per boeking.  
  
Boekingen via snap.eurostar.com geven geen recht op punten voor Club Eurostar. Aanbieding alleen geldig 
op snap.eurostar.com via Facebook of Twitter. 
  
Volledige verkoopvoorwaarden op eurostar.com. 
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