
                                                                                
  

  
Brussel, 10 september 2019 
  

Van cultuurfestivals tot kerstlampjes: Londen bezorgt je een kleurrijk eindejaar 
  

Reizen met Eurostar kan nu al vanaf 34 euro 
  

Met de zomermaanden achter de rug en de bladeren die stilaan beginnen te verkleuren, is het tijd 
voor een gezonde portie herfstinspiratie. London is met zijn enorme veelzijdigheid de perfecte 
najaarsbestemming. Cultuurfestivals, sportwedstrijden, kerstmarkten of zelfs een simpele ‘walk 
in the park’, de Britse hoofdstad is een goed idee voor elk type reiziger. Eurostar biedt vanaf 
vandaag tot en met 23 september tickets naar Londen aan tegen de laagste prijs (vanaf € 34*) om 
te reizen tussen 1 oktober en 17 januari 2020.  
  
Herfstkleuren in het park 
  
Londen telt tal van prachtige parken die tijdens de herfst veranderen van groene oases in prachtige 
warme kleurenpaletten. Een gezonde wandeling in de frisse herfstlucht is een perfecte manier om 
even te ontsnappen aan de drukte van de stad. Met een warme jas en sjaal als dresscode zijn 
Battersea Park, Greenwich park, Kew Gardens, Victoria Park en Green Park de perfecte locaties voor 
een prachtige herfstdag. 
  
Klaar voor de festivals?  
  
Wie dacht dat met het einde van de zomer ook meteen het festivalseizoen erop zit, heeft het fout. 
In Londen gaat het festivalseizoen gewoon verder. De grote rockconcerten worden ingeruild voor 
literatuur, kunst, film en culinaire hoogstandjes. Kunstliefhebbers kunnen terecht op Frieze London 
in Regent’s Park. Voor literatuurliefhebbers is er het London Literature Festival. Culinaire 
hoogstandjes zijn te ontdekken tijdens het London Restaurant Festival. Het London Jazz Festival is 
dan weer een must voor muziekliefhebbers van alle generaties.  
  
Meer dan football 
  
Ook sportliefhebbers komen aan hun trekken dankzij talrijke grote sportevenementen. In het land 
van football is het uiteraard altijd een aanrader om een wedstrijd mee te pikken, maar onder het 
motto “het moet niet altijd voetbal zijn”, halen sportievelingen hun hartje op tijdens de NFL London 
games of tijdens het zesdaagse cycling evenement Six Day London. Voor wie kerstdag doorbrengt in 
Londen is de Peter Pan Cup, waarbij dappere zwemmers de ijskoude wateren van Hyde Park 
trotseren ook zeker een bezoekje waard.  
  
Londen voor kinderen 
  
Aan wie van plan is om tijdens de herfstvakantie de kinderen mee te nemen voor een trip naar de 
overkant van het kanaal, kunnen we één ding beloven: de kids gaan geen saaie vakantie tegemoet. 
Voor kinderen van elke leeftijd zijn er tal van leuke activiteiten en dankzij de geschiedenis die de 
stad te bieden heeft, leren ze stiekem ook nog iets bij, zelfs tijdens de vakantie.  
  
Niet voor angsthazen: Halloween in Londen 
  

https://www.visitlondon.com/things-to-do/event/27710675-frieze-art-fairs-in-regents-park
https://www.southbankcentre.co.uk/whats-on/festivals-series/london-literature-festival
https://www.visitlondon.com/things-to-do/event/26845936-london-restaurant-festival
https://www.visitlondon.com/things-to-do/event/23630785-efg-london-jazz-festival
https://www.visitlondon.com/things-to-do/event/48193255-nfl-london-games-2019
https://www.visitlondon.com/things-to-do/event/48193255-nfl-london-games-2019
https://www.visitlondon.com/things-to-do/event/43803904-six-day-london-at-lee-valley-velopark
https://www.visitlondon.com/things-to-do/event/10716901-peter-pan-cup
https://www.visitlondon.com/things-to-do/event/45909316-october-half-term-in-london


Zijn rijke geschiedenis en eeuwenoude gebouwen, maakt Londen al heerlijk mysterieus. Tijdens 
Halloween, mag het allemaal nog wat meer zijn en de stad vormt na zonsondergang dan ook het 
perfecte decor voor een avond griezelen. De bloederige geschiedenis ontdekken, de 
angstaanjagende kerkers of een ghost hunt. Genoeg te doen voor wie niet snel last heeft van 
nachtmerries. 
  
Kerstmagie 
  
Van november tot januari gaat Londen gehuld is een magische gloed van kerstlampjes. De rasechte 
kerst aficionados kijken er reikhalzend naar uit, maar zelfs voor iemand die niet helemaal overtuigd 
is van de kerstsfeer, is het onmogelijk om niet op te gaan in de gezelligheid van Christmas in London.   
  
  
Met snel en gemakkelijk inchecken tot 30 minuten voor vertrek, een naadloze reis van centrum 
naar centrum, een royale hoeveelheid toegestane bagage en gratis wifi en entertainment in de 
trein, is Eurostar de ideale manier om te reizen. Eurostar-passagiers halen nog meer uit hun ticket 
door te profiteren van 2FOR1. Op vertoon van hun Eurostar-ticket krijgen reizigers 2 
toegangskaartjes voor de prijs van 1 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. 
  

20.000 tickets tegen de laagste Eurostar-prijs 
  
Van 10 tot en met 23 september 2019 reserveert Eurostar 20.000 tickets naar Londen vanuit 
Brussel, Rijsel of Calais vanaf € 34 enkele reis te gebruiken tussen 1 oktober 2019 en 17 januari 
2020 op basis van een verplichte terugreis. 
  
Reizigers die op zoek zijn naar een extraatje, kunnen kiezen voor een upgrade naar Standard 
Premier vanaf € 80 euro enkele reis op basis van een verplichte terugreis. Standard Premier biedt 
reizigers meer ruimte in de trein en een lichte maaltijd en drankjes geserveerd aan de zitplaats. 

  
 

  
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 

https://www.visitlondon.com/things-to-do/event/7038642-halloween-in-london
https://www.visitlondon.com/things-to-do/whats-on/christmas
https://creative.eurostar.com/login/redirectToken/06765EA3-E749-4F46-858EEE628CE935DF/
https://mediacentre.eurostar.com/?language=fr-fr
mailto:stefanie.vanmierlo@eurostar.com


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.  

*Volledige verkoopvoorwaarden op eurostar.com  
  

  
  
  

 


