
                                                                                         
  

  
Brussel, 6 augustus 2019 
  
  

Press for Champagne! 
  

Eurostar telt af naar 25ste verjaardag met nieuwe en exclusieve functionaliteit 
  
Eurostar, de hogesnelheidstreinoperator die het Verenigd Koninkrijk verbindt met het vasteland 
van Europa, lanceert vandaag ‘Press for Champagne’. Hiermee gaan ook meteen de laatste 100 
dagen voor Eurostar’s 25ste verjaardag in. De ‘Press for Champagne’ knop is een primeur in de 
reisindustrie. Reizigers kunnen op de knop drukken met behulp van de nieuwste versie van de 
Eurostar-app en zo hun reis nog onvergetelijker maken.  
  

 
  
100 dagen voor zijn 25ste verjaardag op 14 november 2019 introduceert Eurostar de ‘Press for 
Champagne’ knop. Op geselecteerde treinen kunnen de eerste 25 reizigers die op de knop drukken 
ontspannen terwijl een glas bubbels aan hun stoel wordt geserveerd. De nieuwe functie zal 
beschikbaar zijn op 6 augustus en vervolgens op vrijdagavond in treinen van Londen naar Parijs, 
Brussel, Rotterdam en Amsterdam voor de rest van de maand. 
  
Marc Noaro, Chief Customer Officer, Eurostar zegt: “Al 25 jaar biedt Eurostar klanten een snelle, 
comfortabele en plezierige manier van reizen. We introduceren deze zomer ‘Press for Champagne’ 
om reizigers de kans te geven mee de verjaardag te vieren en hun reis nog specialer te maken." 
  



                                 
  
De knop is beschikbaar voor reizigers in de volgende treinen op 6 augustus, 100 dagen vóór het 25-
jarig jubileum van Eurostar, en vervolgens op vrijdagavond voor de rest van de maand (9, 16, 23 en 
30 augustus). 

• Londen naar Parijs met vertrek om 17u01 

• Parijs naar Londen met vertrek om 17u13 

• Londen naar Brussel, Rotterdam en Amsterdam met vertrek om 17u16 
  
In de komende maanden kunnen reizigers zich verwachten aan nog meer festiviteiten ter 
gelegenheid van 25 jaar Eurostar.  
  

EINDE 
  

Hoogtepunten uit 25 jaar Eurostar: 
 14 november 1994: Eerste internationale treinen verlaten London Waterloo naar Parijs, Brussel en 

Lille. 
 29 juni 1996: Lancering van de directe route tussen het VK en Disneyland Parijs. 

 13 december 1997: Lancering van skitrein naar de Franse Alpen. 
 20 juli 2002: Nieuwe route naar Avignon in Zuid-Frankrijk. 
 28 augustus 2007: Eurostar vervoert de 100 miljoenste reiziger. 
 6 november 2007: St Pancras wordt de nieuwe thuisbasis van Eurostar. 

 31 oktober 2012: Michelin sterrenchef Raymond Blanc wordt aangekondigd als de nieuwe culinair 
directeur van Business Premier. 

 14 november 2014: Eurostar viert zijn 20e verjaardag met de onthulling van zijn nieuwe 
ultramoderne treinen. 

 1 mei 2015: Eurostar introduceert Lyon en Marseille als bestemmingen in Zuid-Frankrijk. 
 28 december 2016: Entertainment aan boord en wifi geïntroduceerd in de treinen. 
 3 februari 2017: State-of-the-art business premier lounge wordt onthuld in Parijs. 

 4 april 2018: Eurostar's eerste commerciële dienst naar Rotterdam en Amsterdam. 
 25 april 2018: Nieuwe hotelcollectie wordt gelanceerd. 

  
Voor media- en beeldmateriaal: eurostarcreative.com en mediacentre.eurostar.com. 

https://creative.eurostar.com/login/redirectToken/06765EA3-E749-4F46-858EEE628CE935DF/
https://mediacentre.eurostar.com/?language=be-nl
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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.  

 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.  
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