
 

  
Brussel, 12 oktober 2021 

  

Eurostar opent verkoop voor reizen tijdens kerstperiode en voegt extra treinen toe 

  

Eurostar, de hogesnelheidsspoorwegmaatschappij tussen het Verenigd Koninkrijk en het Europese 

vasteland, heeft de verkoop geopend voor extra treinen tijdens de kerstperiode omdat de vraag 

naar reizen blijft stijgen. 

  

De kerstdienstregeling loopt van 12 december tot 8 januari en omvat vijf dagelijkse retours op 

weekdagen tussen Brussel en Londen, twee retours tussen Amsterdam en Londen en negen 

tussen Parijs en Londen. 

  

Het is tijd om de prachtige kerstversieringen van de Engelse hoofdstad te (her)ontdekken. 

Reizigers kunnen genieten van de magie van de feestdagen in Londen met tarieven vanaf 44 euro 

voor een enkele reis1. 

  

Met de versoepeling van de reisbeperkingen, blijft de vraag naar reizen met Eurostar toenemen. 

In september verviervoudigden de nieuwe boekingen ten opzichte van dezelfde periode vorig 

jaar2. De hogesnelheidsspoorwegmaatschappij zal 15 treinen aanbieden op vrijdag 22 oktober, de 

drukste dag dit jaar.  

  

Passagiers kunnen met vertrouwen boeken. Alle tickets zijn flexibel zonder omwisselingskosten 
tot 7 dagen voor vertrek3. Zo hoeven reizigers zich geen te zorgen te maken als de 
reisbeperkingen of hun reisplannen veranderen. Eurostar heeft ook nieuwe maatregelen 
ingevoerd om de veiligheid van de passagiers te garanderen. Zo worden treinen voor elke reis 
grondig gereinigd en zijn er schoonmaakteams in de trein aanwezig om voorwerpen die vaak 
worden aangeraakt regelmatig te reinigen en ontsmetten. Alle reizigers moeten een mondmasker 
dragen zowel in de trein als in het station. Deze maatregel blijft van toepassing na de check-in in 
London St Pancras. 
  

Reizigers moeten ervoor zorgen dat zij voldoen aan de vereisten voor hun land van bestemming. 
Voor meer informatie en om te boeken, bezoek Eurostar.com  
  

EINDE 
  
Noot aan de redactie 
1 Op basis van een retourtarief 
2 nieuwe tickets geboekt in september 2021 vs. september 2020. 
3 Reizigers kunnen hun Standard en Standard Premier tickets zo vaak als ze willen omruilen zonder 
omruilkosten te betalen, op voorwaarde dat de tickets ten minste 7 dagen voor de vertrekdatum van hun 
heenreis worden omgeruild. Als tickets worden omgeruild voor een duurder ticket, wordt de klant het 
verschil in rekening gebracht. Voor tickets die binnen 7 dagen na de individuele reis worden omgeruild, 
worden omruilkosten in rekening gebracht. De volledige voorwaarden zijn beschikbaar op Eurostar.com. 
  
  
  

 

https://www.eurostar.com/be-nl
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