
 
  
  
Brussel, 14 augustus 2019 
  

Eurostar: resultaten tweede kwartaal 2019 

  
Eurostar, de hogesnelheidstreinoperator die het Verenigd Koninkrijk en het vasteland van Europa 
verbindt, rapporteert een solide groei in passagiersaantal en in omzet in het tweede kwartaal van 
2019. Het aantal passagiers nam toe met 3% (2019: 2,88 miljoen; 2018: 2,80 miljoen). De omzet 
bedraagt 263 miljoen Britse pond, een stijging van 2%. 
  
Eurostar blijft aan populariteit winnen bij toeristen uit Noord-Amerika. Zij maken gebruik van de 
snelheid en het gemak van de hogesnelheidstrein om meer bestemmingen te kunnen bezoeken tijdens 
hun reis in Europa. Het aantal Noord-Amerikaanse klanten steeg met 20% in het tweede kwartaal van 
2019 vergeleken met het tweede kwartaal van vorig jaar.  
  
Mike Cooper, CEO van Eurostar zegt hierover: "We hebben een aanzienlijke stijging van de 
ticketverkoop op de Noord-Amerikaanse markt gezien, omdat reizigers kiezen voor de vlotte 
verbinding tussen Europese steden en het gemak en comfort van de hogesnelheidstrein verkiezen 
boven het vliegtuig." 
  
25 jaar Eurostar 
  
Eurostar viert zijn 25ste verjaardag op 14 november 2019 en laat zijn klanten mee genieten met de 
lancering van een ‘Press for Champagne’-knop in de Eurostar app. Reizigers die in augustus op 
vrijdagavond tussen Londen, Parijs, Brussel en Amsterdam reizen, maken met een druk op de knop 
kans op een glas champagne dat tijdens de reis aan hun zitplaats wordt geserveerd. 
  
Met tickets vanaf slechts 39 euro voor een enkele reis, een royale hoeveelheid toegestane bagage en 
een CO2-uitstoot die tot 90% lager ligt dan voor vergelijkbare vluchten, vormt Eurostar een zeer 
competitief alternatief voor reizen per vliegtuig.  
  
Voor meer informatie of om tickets te reserveren, ga naar eurostar.com. 
  
  

-EINDE- 
  
Verklarende woordenlijst 

 Omzet is de waarde van de tickets geboekt tijdens een specifieke periode. Deze opbrengst 
wordt alleen opgenomen in de resultatenrekening op de datum waarop de passagiers 
daadwerkelijk reizen. 

 Passagiersvolume weerspiegelt het aantal reizigers dat Eurostar vervoerde tijdens een 
specifieke periode. 

  
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 
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Over Eurostar 
1. Sinds zijn start in 1994 promoot Eurostar de milieuvoordelen van hogesnelheidstreinen en de omschakeling naar 

een duurzame manier van reizen over een korte afstand.  
  

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

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

in de treinen 
 snelle en gemakkelijke check-in 
 een royale hoeveelheid toegestane bagage: elke passagier kan tot twee stuks bagage en één stuk 

handbagage meenemen, zonder gewichtsbeperking 
 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.  

  
  
  

 


