
                                                                                
  

  
Brussel, 3 maart 2020 
  
  

Begin de lente zoals de Londenaren 

  
Vanaf 3 tot en met 11 maart biedt Eurostar tickets naar Londen aan vanaf 39 euro in Standard en 
80 euro in Standard Premier om te reizen tussen 23 maart en 17 juni. Voor wie nog twijfelt, zetten 
we het beste dat Londen te bieden heeft in het voorjaar op een rij. 
  
In het groen 
Al kan het soms nog een beetje koud zijn, maart is een perfecte maand om Londen te bezoeken. De 
parken en tuinen beginnen alvast de eerste tekenen van de lente te vertonen. Het ideale moment 
voor een frisse wandeling door een park of een bezoek aan de tuinen van Kensington Palace of Kew 
Gardens waar zeeën van krokussen en narcissen bezoekers verwelkomen.   
  
Quality time tijdens de paasvakantie 
Pasen gaat onvermijdelijk gepaard met chocolade en dat is in de Britse hoofdstad niet anders. 
Londen is een prima bestemming voor een familie citytrip tijdens de paasvakantie. De talrijke ‘easter 
egg hunts’ krijgen alle kinderen (en uiteraard volwassenen) in beweging. Genoeg chocolade? Dan is 
het tijd om op ontdekking te gaan in de stad. Kensington, South Bank en Regent’s Park hebben 
genoeg te bieden voor alle leeftijden.  
  
Een voorjaar vol cultuur 
Dat cultuurliefhebbers hun hart kunnen ophalen in Londen, is geen geheim. De meeste musea zijn 
dan ook nog eens gratis. Ook het theateraanbod is er eentje om u tegen te zeggen en vanaf mei is 
dat niet enkel in de theaterzalen het geval. Van mei tot september toont het openluchttheater in 
Regent’s Park de mooiste theaterklassiekers.  
  
Outdoor only 
Een picknick in het park, een film in openlucht, een wandeling in een tuin of een boottocht op de 
Thames. Want waarom binnen blijven tijdens een zonnige dag of een warme zomeravond?  
  
  

  
Van 3 tot en met 11 maart 2020 reserveert Eurostar 24 500 tickets naar Londen vanuit Brussel, 
Rijsel of Calais vanaf € 39 enkele reis in Standard en € 80 enkele reis in Standard Premier te 
gebruiken tussen 23 maart en 17 juni 2020 op basis van een verplichte terugreis*. 
  

 

  
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 

https://www.visitlondon.com/things-to-do/place/428001-kensington-palace
https://www.visitlondon.com/things-to-do/place/58711-royal-botanic-gardens-kew
https://www.visitlondon.com/things-to-do/place/58711-royal-botanic-gardens-kew
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https://www.visitlondon.com/things-to-do/event/7883676-easter-weekend
https://www.visitlondon.com/things-to-do/sightseeing/one-day-itineraries/family-day-out-in-south-kensington
https://www.visitlondon.com/things-to-do/sightseeing/one-day-itineraries/family-day-out-on-south-bank-and-bankside
https://www.visitlondon.com/things-to-do/sightseeing/one-day-itineraries/family-day-out-around-regents-park
https://www.visitlondon.com/things-to-do/sightseeing/london-attraction/museum/free-museums-in-london
https://www.visitlondon.com/things-to-do/event/45038463-regents-park-open-air-theatre-2020-season
https://www.visitlondon.com/things-to-do/event/45038463-regents-park-open-air-theatre-2020-season
https://www.visitlondon.com/things-to-do/openspace/best-picnic-spots-in-london
https://rooftopfilmclub.com/london/
https://www.visitlondon.com/things-to-do/event/30130832-open-garden-squares-weekend
https://www.visitlondon.com/things-to-do/sightseeing/sightseeing-tours/river-tour/top-10-thames-boat-trips
http://eurostarcreative.com/
https://mediacentre.eurostar.com/?language=fr-fr
mailto:stefanie.vanmierlo@eurostar.com


 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.  

*Dit tarief is vanaf € 39 per persoon enkele reis in Standard reisklasse op basis van een verplichte retourreis, 
dus vanaf € 78, en vanaf € 80 per persoon enkele reis in Standard Premier op basis van een verplichte 
retourreis, dus vanaf € 160. Aanbieding geldig met vertrek uit Brussel-Zuid, Lille Europe en Calais-Fréthun en 
met bestemming London St Pancras International, Ebbsfleet International en Ashford International. 
  
Deze aanbieding is ook geldig voor elk ander Belgisch station (buiten zone Brussel) vanaf € 50,50 enkele reis 
in Standard reisklasse op basis van een verplichte retourreis, dus vanaf € 101, en vanaf € 90 per persoon 
enkele reis in Standard Premier op basis van een verplichte retourreis, dus vanaf € 180. 
  
Aanbieding geldig voor maximaal: 

 10.000 tickets in Standard reisklasse en 2.500 tickets in Standard Premier reisklasse van Brussel, 
Rijsel, Calais en elk ander Belgisch station naar Londen; 

 10.000 tickets in Standard reisklasse en 2.000 tickets in Standard Premier reisklasse van Londen 
naar Brussel, Rijsel, Calais en elk ander Belgisch station. 

  
Het aantal tickets is correct per 3 maart 2020. 
  
Te boeken vanaf 3 maart t/m 11 maart 2020, voor een reis van 23 maart t/m 17 juni 2020, met uitzondering 
van de volgende data: 3 t/m 5 april 2020, 9 t/m 13 april 2020, 30 april t/m 3 mei 2020, 7 t/m 10 mei 2020, 20 
t/m 25 mei 2020 en 29 mei t/m 1 juni 2020. Er is beperkte beschikbaarheid op vrijdag, zaterdag en zondag. 
  
Dit tarief kan worden gecombineerd met de normale publiekstarieven. Omboekbaar voor het vertrek mits 
een toeslag van € 40 in Standard reisklasse en € 50 in Standard Premier per traject, per persoon en 
eventueel een tariefverschil tussen het oorspronkelijke ticket en het nieuwe ticket, voor hetzelfde traject en 
volgens beschikbaarheid. Als het nieuwe ticket minder kost dan het originele ticket, dan wordt het 
prijsverschil niet terugbetaald. Niet terugbetaalbaar. Niet combineerbaar met lopende promoties of andere 
voordeeltarieven. Maximaal 9 personen per reservering.  
  
Beschikbaar op eurostar.com, op de Eurostar app en op alle verkooppunten van Eurostar.  
  
De vervoersvoorwaarden van Eurostar International Limited gelden voor alle Eurostar-treinen. Een kopie 
hiervan is beschikbaar op alle verkooppunten van Eurostar en op eurostar.com.  
  
 

 


