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NIEUWE TGV TUSSEN BRUSSEL - LE MANS  

VANAF 16 DECEMBER 2019 

 

 
Vanaf 16 december 2019 komen België en Frankrijk nog wat dichter bij elkaar! Die dag opent 

een nieuwe, directe TGV-verbinding tussen Brussel en Le Mans. 
 

De TGV zal dagelijks vertrekken in Brussel om 16u56 en vanuit Le Mans om 6u23 en de rit duurt iets 
meer dan drie uur. Tickets zijn nu al te koop, vanaf 44 euro voor een enkele rit. Een nieuwe, 
milieuvriendelijke manier dus om deze charmante stad een bezoekje te brengen. 
 
Ontdek Le Mans  
Iedereen kent Le Mans natuurlijk van zijn 24 uur, de legendarische autorace die elk jaar door de stad 
ronkt. Maar er is nog veel meer te ontdekken in deze stad op de heuvel. De geplaveide straatjes, 
vakwerkhuizen, stenen trappen en herenhuizen in de Cité Plantagenêt, het historische centrum van 
Le Mans, voeren je enkele eeuwen terug in de tijd. De binnenstad bleef zo goed bewaard dat ze 
diende als decor voor films als Cyrano de Bergerac en The Man in the Iron Mask. 
 
Flaneer door de plantentuin van liefst vijf hectare, aanschouw de middeleeuwse glasramen van de 
kathedraal Saint-Julien en geniet van een lichtspektakel na zonsondergang. In het musée Tessé is 
een fantastische collectie Vlaamse, Franse, Nederlandse en Italiaanse kunst uit de XVe en XIX eeuw 
te vinden. En vanaf 23 november wordt de glühwein opgewarmd op de befaamde kerstmarkt van 
Le Mans. 
Ga voor meer informatie naar: 
www.atlantische-loirestreek.com 
 

http://anws.co/bFOdW/%7bc4db4acc-b563-415b-86ee-8996845920c2%7d


Over de Atlantische Loirestreek: 
De Atlantische Loirestreek staat bekend als een van de mooiste regio's van Frankrijk en heeft een bijzonder 
divers aanbod aan activiteiten, landschappen en erfgoed. Het is de bestemming bij uitstek voor gezinnen. De 
regio loopt van de Atlantische kust tot aan de Loirevallei, met fietspaden langs wijngaarden, natuurgebieden 
en charmante dorpjes. Ook in de steden van de regio - zoals Nantes, Angers of Le Mans - is het aardig 
vertoeven. 
  

  
Neem voor meer info of een bezoek aan de regio contact op met Open2Europe 

Jolien De Bouw 
+33 1 55 02 15 21 

j.debouw@open2europe.com 

Emilie Jusot 
+33 1 55 02 15 34 

e.jusot@open2europe.com 
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