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Meer informatie op www.b-europe.com
*Voorwaarden zie pag. 68-70
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NMBS Europe, dat is ...
... een brede waaier aan producten
·· Treinen van en naar België
Thalys, Eurostar, TGV®, ICE, …
·· Hogesnelheidstreinen en nachttreinen in en tussen bijna alle Europese landen
TGV® binnen Frankrijk en naar Italië en Zwitserland, ICE binnen Duitsland en naar o.a. Wenen, ...
·· Treinen en treinpassen in de wereld
Voor uw verplaatsingen in Australië, Canada, Japan, de Verenigde Staten, ...

28 NMBS stations met internationaal aanbod
Professionele en persoonlijke assistentie bij het aankopen van uw internationale treinreis,
met in de hoofdrol onze verkoopruimtes in Brussel-Zuid en Brussel-Centraal.
Aarlen, Antwerpen-Berchem, Antwerpen-Centraal, Bergen, Brugge, Brussel-Centraal, Brussel-Luxemburg, Brussel-Nationaal-Luchthaven, Brussel-Noord, Brussel-Schuman, Brussel-Zuid, Charleroi-Zuid,
Doornik, Eigenbrakel, Eupen, Gent-Dampoort, Gent-Sint- Pieters, Kortrijk, Hasselt, Leuven, Louvain-la-Neuve Université, Luik-Guillemins, Mechelen, Namen, Oostende, Ottignies, Sint-Niklaas, Verviers-Centraal.

Betaalmogelijkheden: Contant / Bancontact - Mister Cash / Visa, Mastercard, American Express.

Door NMBS Europe erkende reisagentschappen
Professionele en persoonlijke assistentie bij het aankopen van uw internationale treinreis.
* Bij aankoop via deze verkooppunten worden dossierkosten aangerekend.

... de laagst beschikbare tarieven

… groepsreizen voor 10 personen of meer

… dienstverlening naar uw wens

Koop uw tickets bij het Contact Center Groepen aan groepstarief.

www.b-europe.com
Op onze website met een unieke ‘zoek en boek’ module koopt u snel en eenvoudig uw treintickets voor de belangrijkste treinverbindingen in Europa.
Betaalmogelijkheden: Bancontact - Mister Cash / Visa, Mastercard, American Express / ING
Home’pay, KBC-online, Belfius Direct net / eMaestro- Giropay – Ideal – Sofort
Bij aankoop via de website betaalt u geen dossierkosten. U kan nog niet alle trajecten online boeken.

Mobile app
Dankzij de mobiele app van NMBS Europe koopt u uw internationale treinticket
op uw smartphone aan, én laat u het op uw smartphone valideren op de trein.
Bij aankoop via de mobiele applicatie betaalt u geen dossierkosten.
Het aantal bestemmingen via de mobiele applicatie is beperkt.
Betaalmogelijkheden: Visa, Mastercard, American Express

Contact Center NMBS Europe* > 070 79 79 79 (€ 0,30/min)
Professionele en persoonlijke assistentie bij het aankopen van uw internationale treinreis, met
gespecialiseerde diensten voor groepsreserveringen en voor treinpassen en specifieke verbindingen in Europa en de wereld.
maandag tot vrijdag
8u00 > 20u00
zaterdag, zondag en feestdagen 9u00 > 16u30

Contact Center Groepen* > 070 79 79 81 (€ 0,30/min)
maandag tot vrijdag
zater-, zon- en feestdagen

9u00 > 17u00
gesloten

Contact Center Special Products* > 070 79 79 70 (€ 0,30/min)
maandag tot vrijdag
9u00 > 17u00
zaterdag, zondag en feestdagen gesloten
Betaalmogelijkheden: Visa, Mastercard, American Express.
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NMBS Europe

Informeer naar onze aanvullende diensten:
·· Huur van een onthaaldesk in Brussel-Zuid.
·· Aangepaste catering op de trein.
·· Aanvullende producten zoals toegangstickets voor
Disneyland® Paris en andere toeristische producten.
·· Aanbod voor iedereen.
·· Annuleringsverzekering.

Contact Center Groepen
070 79 79 81 (€ 0,30/min)
group@b-rail.be
of via uw reisagent

... overzichtelijke dienstregelingen
Bent u geïnteresseerd in dienstregelingen van de internationale treinen, vraag dan naar de brochure
‘Dienstregelingen - Internationale treinen vanuit België’ in uw station of bij uw reisagent.

Legende
In deze brochure gebruiken wij de volgende pictogrammen om aan te duiden via welk verkooppunt u een product kan aankopen:
www.b-europe.com
Mobile app
Contact Center NMBS Europe > 070 79 79 79 (€ 0,30/min)
Contact Center Groepen > 070 79 79 81 (€ 0,30/min)
Contact Center Special Products > 070 79 79 70 (€ 0,30/min)
NMBS stations met internationaal aanbod
door NMBS Europe erkende reisagent
Een ingekleurd pictogram duidt aan dat u het product via dit verkooppunt kan aankopen,
een uitgegrijsd pictogram duidt aan dat u het product via dit verkooppunt niet kan aankopen.

NMBS Europe
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Wist je dat?

Bent u op zoek naar specifieke
informatie?
Wij helpen u graag op weg met onze talrijke
brochures, magazines en stadsplannen
b-europe.com

Groepsreizen voor iedereen
AMSTERDAM ROTTERDAM KEULEN BERLIJN LONDEN RIJSEL PARIJS LICHTSTAD DISNEYLAND ® PARIS
LYON BORDEAUX MARSEILLE MILAAN VENETIË FIRENZE ROME BARCELONA

Groepsreizen voor iedereen
In onze online brochure stellen wij aantrekkelijke treinen hotelformules voor en bieden wij de mogelijkheid om
verschillende toeristische attracties te reserveren. Naast
de klassieke bestemmingen zoals Parijs, Londen en Amsterdam, bieden wij ook andere, originele bestemmingen
aan zoals Berlijn.

NIEUW!

augustus 2016 - juli 2017

Sinds april 2016

2 x per dag een rechtstreekse TGV Brussel – Straatsburg
met stop in Champagne-Ardenne (Reims)

Dienstregelingen
Internationale treinen vanuit België
Hierin vindt u de dienstregelingen van alle directe treinen vanuit België
naar onder andere Amsterdam, Londen, Parijs, Rijsel, …

RailXtra, op zoek naar reisideetjes en
het laatste internationale treinnieuws?
ONTDEK LONDEN
MET OUIBUS
In de NMBS Europe verkoopszones van de
Welcome to
Cologne ...
stations Antwerpen-Centraal, Brussel-Zuid,
DÉCOUVREZ
Brussel-Centraal en Luik-Guillemins vindt
IN OP TWEE
LONDRES EN OUIBUS
HEEFT ÉÉN GEZ
OP VAKANTDIE,AAN REISBIJSTAND
SOMS NOO
u ons driemaandelijks
‘RailXtra’
magazine
Everything you always wanted to know about Vincent.
X
ILLE SUREDEU
FAM
UNE
ES,
ANC
EN VACANC
OIN D’ASSIST
boordevol
A UN JOUR BES
Purchase your tickets tips
online aten nieuwtjes!
Achetez vos billets
Koop uw tickets

© Disney/Pixar

• Billets d’entrée à.p.d. 45€* (billet daté)

* Plus d’information auprès de votre point de vente SNCB Europe
ou notre site internet www.sncb-europe.com

• Toegangsticket vanaf € 45* (gedateerd ticket)
* Meer informatie via uw NMBS Europe verkooppunt of
via www.sncb-europe.com

.BE

• Bruxelles – Marne-la-Vallée en 1h30
• Brussel – Marne-la-Vallée in 1u30
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09/09/15 15:23
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09/07/15 13:58

NMBS Europe

Pointe du Lac

14/10/14 11:40
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Stadtgebiet
Stadtgrenze

RE 9
C

Bonn-Beuel
Neuwied

Onze brochures, met uitzondering van de brochure Groepsreizen
voor iedereen (enkel online verkrijgbaar), zijn beschikbaar in de
NMBS stations met internationaal aanbod en als pdf te downloaden
op www.b-europe.com
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Tickets pour les transports
en commun
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Victoria
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Voor maar
€ 2,5 p.p.
per traject!

NMBS Europe biedt u de
mogelijkheid
om
tijdens
uw
Heemstedestraat
reservering in te tekenen op eenM annuleringsverzekering
van Touring. Voor maar € 2,50 per persoon
per
eg
vlietw volledige
traject worden uw vervoerskosten zoSnee
onder
Henk
M
bescherming geplaatst! Intekenen
kan tijdens een
Haarlemmeronline aankoop
(u moet slechts 1 vakje aankruisen
in
meerstation
2 NIEUW SLOTEN
stap 3 van de aankoop), bij telefonische aankoop via het
Stadion-Departure
Contact Center NMBS Europe, in de Future
plein
Zone in Brussel-Zuid en in de stations AntwerpenCentraal, Brussel-Centraal en Luik-Guillemins. M IJsbaanpad

50 ISOLATORWEG
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ziekte, een ernstig ongeval,
een ontslag ... onvoorziene
omstandigheden waar u zich
niet aan verwacht!

Sinds december 2016
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Bahnen in Köln

Stadsplannen van Amsterdam, Keulen,
Londen en Parijs
Vraag uw stadsplan in de NMBS Europe verkoopszones van de stations Antwerpen-Centraal, Brussel-Zuid, Brussel-Centraal en Luik-Guillemins.
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Brussel-Parijs

Amstelveenseweg

RING
INFO: WWW.TOU

Personenbijstand: ATV n .v. – NBB 1015 Bijstand aan uw voertuig: v.z.w. Koninklijke Belgische Touring Club – FSMA nr 011210 cA
Assistance aux personnes ATV s.a. – BNB 1015 Assistance pour votre véhicule Touring Royal Club de Belgique a.s.b.l . – FSMA n° 011210 cA

02TOU0175-00_Annonce_TA_155x140.indd 1

or

13053-stadsplan Koln.indd 1

Do
K.

* oﬀ re plus limitée en gare
14090-Stadsplan Parijs.indd 1
** uniquement online via www.sncb-europe.com

SUR DEUX
FAMILLE ANC
E
ES, UNE D’AS
LE TOURING
EN VACANC
VOYAGE ANNUEL
OINSANS VOTRESIST
ASSISTANCE
R BES
A UN JOU
À L’AVENTURE
.BE
PARTEZ PAS

15108-Aanp. stadsplan Amsterdam-v2.indd 1

Assurance annulation Touring
s-

• Tickets pour les transports en commun* et pour
differentes attractions touristiques** à Londres
• Assurance annulation Touring pour 3 € par personne
par trajet
• Les BritRail Pass pour découvrir toute la
Grande-Bretagne

15129-Stadsplan Londen-v5.indd 1
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SNCB Europe vous propose
également
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Plan de ville
Stadsplan

IN OP TWEE
HEEFT ÉÉN GEZ
D G REISBIJSTAND
TANTOURIN
OP VAKANTDIE,AAN REISBIJS
KSE
SOMS NOOIE ZONDER ZORGEN, MET JE JAARLIJ

VERTREK OP

in

* consultez www.sncb-europe.com

Stadsplan
Plan de ville

Stadsplan
Plan de ville

Paris

®

London St Pancras naar / vers

t

Plan de ville
Stadsplan

begeleid door een ouder of grootouder.

London

ple

Köln

met ICE van Keulen naar
• Hamburg via Düsseldorf, Dortmund, Osnabrück en
Bremen

Kinderen reizen gratis tot en met 14 jaar

Gare du Nord
vers / naar

Sound24
Studio
• Regent
Jusqu’à
fois parStation
jour Sloterdijk
avec Thalys,
en 1h22 10
et VAN
à HALLSTRAAT
M
partir de 22 € pour un aller simple
• Liaisons également possibles au départ d’Anvers,
Gand,
Haarlemmerweg
Bruges, Ostende, Liège, Namur, Charleroi et Mons

aa

Thalys vous offre
• Des places assises en Comfort 1 et Comfort 2.
• Une voiture-bar proposant snacks et boissons.
• En Comfort 1, un repas adapté au moment de la journée
est inclus dans le prix du billet.
• En tant que voyageur en Comfort 1, vous avez accès aux
NS Hispeed Lounges en gare d’Amsterdam, Schiphol et
Rotterdam.
• Une connexion Wi-Fi dans toutes les voitures, gratuite
en Comfort 1 et pour les voyageurs à certains tarifs en
Comfort 2*, crédits payants disponibles au ThalysBar.

Duitsland en verder

Dortmund, Bielefeld en Hannover
• •Tickets
voor -het
openbaar vervoer* en verschillende
Frankfurt
Nürnberg
attracties**
Londen
•toeristische
München via
Stuttgart, in
Ulm
en Augsburg
• Touring annuleringsverzekering voor € 3 per
persoon
per traject van Keulen naar
met
CityNightLine
• Denemarken:
BritRail Passen
waarmee
gans
o.a.
Odense uendoor
Kopenhagen
Groot-Brittannië
kunt reizen
Oostenrijk:
Innsbruck
Praagin de stations
* Tsjechië:
beperkt aanbod
** Zwitserland:
enkel online via
www.nmbs-europe.com
o.a.
Basel, Zürich en Brig

®
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Even tot rust komen na al het shoppen?
Eén adres:
Dunkin'
Donut. Maak uw keuze uit het uitgebreide
Het IJ
Asnières–Gennevilliers
St-Denis–Université
12 STATION SLOTERDIJK
CDG
Basilique
aanbod overheerlijke donuts met chocolade, dubbele
Les Courtilles
de St-Denis
Carrefour
Les Agnettes
chocolade, vanille & aardbei, banaan en nog veel
Pleyel
3 ZOUTKEETSGRACHT
Le Bourget
Parc des
La Courneuve
Gabriel Péri
Mairie
Expositions
Aubervilliers
Puur genieten! • www.dunkin-donuts.de •
Gare meer.
d’Austerlitz
St-Denis–Porte de Paris
Paris
de St-Ouen
La Courneuve
51-53-54
CENTRAAL
STATION
15139-Pub
Mobile nieuw
concept 2talig-v1.indd 1
14/08/15 09:08
For more information and reservations: Saint-Ouen
Schildergasse
8-12
>> Metro
5 direction
Place d’Italie
8 Mai 1945
Aubervilliers
Stade de France
Front Populaire
Fort
Garibaldi
La Plaine
-> Gare d’Austerlitz
Passenger Terminal Amsterdam
St-Denis
Bobigny
d’Aubervilliers
Mairie
Stade de France
Aubervilliers–Pantin
Pablo Picasso
de Clichy
Porte
-> Gare du
Quatre Chemins
Haarlemmerplein 13 17 1 2 5
Pantin
16 24 25 4 9 26 << Metro 5 direction Bobigny Pablo Picasso 26
IJBURG
Porte
Porte
de Clignancourt
Wiltzanghlaan
Thalys vous offre
32 46 • wap.ratp.fr
Simplon
Porte
Nord
de St-Ouen
Pont
de
Levallois
M
de Clichy
Charing
Cross
Nassaukade
Muz. Bimhuis Kattenburgerstraat
de la Chapelle
Jules
www.ratp.fr
• Des places assises en Comfort 1 et Comfort 2.
Bécon
Marcadet
MartelaarsBobigny–Pantin
Dunkin’ Donut
Guy
Nieuwe Willemsstraat
Joffrin
Poissonniers
gracht
Bos en Lommerweg
Porte de la Villette
R. Queneau
Marx
Lamarck
>> Victoria line naar/vers Brixton -> Oxford
Circus
Môquet
Anatole France
• Une voiture-bar proposant snacks et boissons.
Brochant
Gare de Bercy
Dormoy
Caulaincourt
MarnixCorentin Cariou
Nieuwezijds
Funiculaire de Château Rouge
M
+ Bakerloo
line naar/vers Elephant&Castle
Louise Michel
Église de Pantin
SLOTERMEER
• En Comfort 14-7
1, un
repas adapté au
moment de la
plein
Montmartre
Kolk
>> Métro 4 direction Porte d’Orléans
La Fourche
Crimée
Abbesses
Porte de Champerret
La
-> Charing Cross
Barbès
La Défense
journée est inclus dans le prix du billet.
Pereire
Chapelle
Rochechouart
->
Châtelet
Riquet
Blanche
Pereire–Levallois
M
Grande Arche
Nieuwmarkt
Ourcq
Porte Hoche
Marnix<< Bakerloo line
naar/vers Queen’s Park /
• Une connexion WiFi dans toutes les voitures,
Stalingrad Laumière de Pantin
Fr.Hendrikplntsn
in
plein
Neuss RE 7
S 11 Neuss / Düsseldorf
Pigalle
Wagram
Anvers
Wuppertal
+ Métro 14 direction
Olympiades
Place
Esplanade
le
Dam
Stonebridge Park / Harrow&Wealdstone
Dam
Düsseldorf
Rome de Clichy
Solingen
Bloemgracht
Mairie
Danube Pré
gratuite en Comfort 1 et pour les voyageurs à
de La Défense
Malesherbes
Jaurès
S6
RE 1, 5
Gare du Nord
RE 7
-> Bercy erloop
Dormagen
-> Oxford Circus
St-Gervais des Lilas
RB 48
Etre bientarifs
assuré,
c’est toujours
Villiers
Magenta
Hugo de
Pont de Neuilly
Bolivar
St-Georges
certains
en Comfort
2*, crédits payants
at
Dam
Louis
Liège
<< Métro 14 Wdirection
Saint-Lazare
Grootplein
Trinité
+ Victoria line naar/vers
Finsbury
Park /
Leichlingen
M
Dormagen
Bayerwerk
mieux !
Monceau
13 GEUZENVELD
Botzaris
Blanc
10 AZARTPLEIN
Poissonnière
disponibles
au ThalysBar.
Les Sablons
d’Estienne Notre-Dame
LEV-Rheindorf
Spui
Colonel
Château
Buttes
-> Châtelet
KWalthamstow -> St Pancras
Europe
Devoir annuler ses vacances, ça
de-Lorette
M
Opladen
d'Orves
Fabien Chaumont
Worringen
Gare Landon
Courcelles
Porte Maillot
12 Merkenich
Cadet
+ Métro
4 direction Porte de Clignancourt
* consultez
LEVGare St-Lazare
n’arrive www.sncb-europe.com
pas qu’aux autres. Une
de l’Est
LEV-Küppersteg
Information
Haussmann
Neuilly–Porte Maillot
Schlebusch
Hoogte Kadijk
K-Chorweiler Nord
S 11
KBelleville
Pyrénées Jourdain Place Télégraphe Porte
Château
De Clercqstraat4 Schlebusch
Ternes
Le Peletier
-> Gare du Merkenich
Nord
Mitte
St-Lazare
St-Lazare
maladie, un accident grave, un
Pour à peine
des Lilas
Blumenberg
Spui
Die Schlaue Nummer
Euston
Jacques
des Fêtes
d’Eau
Bilderdijkstraat
LEV Mitte
15
Argentine
für Bus und Bahn:
Bonsergent
Chaussée d’Antin Richelieu
St-Augustin
Fordwerke Nord
licenciement ... les imprévus
7
Strasbourg
Charles
Saint-Fargeau
Couronnes
K-Chorweiler
Chorweiler
2,5 € p.p.
(0 180line
3) 50 40
30
RE
Porte
>> Victoria
naar/vers
Brixton ->RE Euston
or
La Fayette
Drouot
Bayerwerk
Goncourt
St-Denis
Miromesnil
de Gaulle
1,5
RE 7
surviennent toujours quand
Gare de l’Est Fordwerke Mitte
Avenue
Koningsplein
9 Cent/Min. aus dem dt. Festnetz,
Dauphine
Elandsgracht
Odenthaler
Str.Foch
Singel
RB 48
Northern
line
naar/vers Edgware
/KHigh
Barnet
Étoile St-Philippe
Havre
Mobilfunk max. 42 Cent/Min.
par trajet !
Volkhovener
Weg
Heimersdorf
Ménilmontant
on ne s’y attend pas. Et devoir
Bonne
>>
Métro
4
direction
Porte
d’Orléans
Grands
Opéra
Caumartin
du-Roule
Pelleport
Leuchterstr.
www.vrsinfo.de
Fordwerke Süd
S 11
République
-> Euston
Temple
S 11
Nouvelle
Boulevards
• Tot
24 keer
dag metpeut
Thalys,
in 1u22 en vanaf
14 FLEVOPARK
www.kvb-koeln.de
George V
annuler
sesper
vacances
coûter
K-Stammheim
->Altonaer
Gare de l'Est
Bergisch
Arts et
Longericher
Herforder
Am Emberg
Porte
Père
Oberkampf
Auber
Geestemünder
<< Victoria line naar/vers Finsbury Park / K- Herengracht
Réaumur
Quatre Septembre
Victor Hugo
KléberGladbach
Str.
Str.
Franklin
de Bagnolet Gallieni
Str.
Lachaise
€cher.
22 voor een enkele
reis
Sloterplas
S6
Platz
Madeleine
Longerich
Parmentier
Sébastopol Métiers
Bourse Sentier
<< Métro
4 direction
Porte de Clignancourt
Keizersgracht
Im Weidenbruch
D. Roosevelt
Walthamstow
->
St
Pancras
or
Pyramides
Mülheim
Niehl
Filles
Niehl
Meerfeld12
Keizersgracht
Rue
15
• Vertrek ook mogelijk vanuit
Antwerpen, Gent,
15
Berliner Str.
Keizersgracht
str.
Sebastianstr.
Gambetta
du Calvaire
-> Gare
du Nord 16
Postjesweg M
Alma
Boissière
St-Maur
NorthernRaamplein
line naar/vers Morden -> St Pancras Longerich
Étienne Marcel
9 DIEMEN SNIEP
Mairie
Scheibenstr.
S11
Palais Royal
Châtelet
Philippe
WilhelmK-Dellbrück
Duckterath
K-Holweide
Brugge
SNCB Europe
Oostende,
vous
Luik,
offre
Namen,
la possibilité
Charleroi
en
de Bergen
souscrire une
Champs
Mönchengladbach
Von-Sparr-Str.
Marceau
Friedhof
RembrandtMengenich
de Montreuil
St-Ambroise
Sollmann-Str.
Louvre
Rue
Musée du
Les Halles
Les Halles
Auguste
Élysées
Rambuteau St-Sébastien
RE 8
Ollenhauerring
Nesselrodestr.
Mollwitzstr.
Concorde
Prinsengracht
Froissart
assurance annulation Touring lors park
de votre réservation.
Rivoli
de la Pompe
Prinsengracht
Louvre
Iéna
Keupstr.
Sparkasse
Avenue
Croix de Chavaux
Clemenceau
Kinkerstraat-RB 27
Gare de Lyon Neusser Str. Korte ‘s-Gravesandestraat
Richard
Voltaire
3
Am Butzweilerhof
Holweide
Hôtel de Ville
Amsterdamer
MariaKing’s
Cross
Henri
Leidseplein
Bilderdijkstraat
Pourbiedt
à peine
Alexandre
Lenoir
Thielenbruch
Pont
Slabystr.
Thalys
u 2,50 € par personne et par trajet, vos frais de
Tuileries
Vischeringstr.
Trocadéro
Str. / Gürtel
/ Gürtel
Martin Himmelfahrt>> RER D direction
Corbeil
Essones
5
KChemin Vert
Schaffrathsgasse
Pont Neuf Châtelet
13
Dumas
13
Str.
de l’Alma
Bréguet
Invalides
Pulheim
Musée d’Orsay
Mülheim Wichheimer
transport seront
assurés
d’une
protection
complète. Vous
K Geldernstr. /
M
18
Robespierre
Oosterpark18
naast St Pancras,
2 minuten te voet4
• Zitplaatsen
in Comfort
1 en
Comfort
2.
IKEA Am
Cité
Alter Flughafen
Charonne
Sabin
St-Paul
Parkgürtel
-> Gare de Lyon
Maraîchers
Str.
Butzweilerhof
Bocklemünd
Butzweilerhof
Mülheim
Kinderkrankenhaus
Porte
Assemblée Nationale
3
pouvez
la souscrire
lorsen
d’un
achat en ligne (une simple
BoltensternWeesperplein
Avron
Bastille
13
à côté de St Pancras, 2 minutes à pied
• De
ThalysBar
met snacks
drankjes.
La Tour Maubourg
Wiener Platz
5 Rektor-Klein-Str.
13
St-Michel
str.
Rue
Singelgracht
18
de Montreuil
Passy
Florastr. Villiers-le-Bel
La Muette
<< RER D direction
Bf
3
case
à cocher
à l’étape
3 de in
la Comfort
réservation),
lors d’un achat
Solférino
Westfriedhof
Notre-Dame Pont
des Boulets
Zoo / Flora
Mülheim
Champ de Mars
Margaretastr.
16
S11
Ledru-Rollin
• De
WiFi
verbinding
is gratis
1 en voor
Boulainvilliers
Buzenval
18
J.P. Heije- Gagnez du temps à Londres et Wolffsohnstr.
Buchheim
-> Gare
du Nord
Varenne
Marie
Paris et achetez
Tour Eiffel
Rue St-Germain St-Michel
Faidherbe
K-Nippes
effectué aan
parbepaalde
téléphone
auprèsinde
notre 2*,
Contact Center
Herler Str.
Lohsestr.
straat
Iltisstr.
École
Sully
Cluny
reizigers
tarieven
Comfort
Grünstr.
du Bac
Paddington
7 FLEVOPARK
Chaligny
des-Prés
ReichenspergerConst.
Bir-Hakeim
KS6
13 Escher
Ranelagh
4
Saint
Militaire
La Sorbonne Morland
International, également dans la zone « Future Departure
1512
platz
vos 1e
tickets
pour les transports enAkazienweg
commun
Lenauplatz
3
Avenue du
Buchforst
Nation
HuygensstraatStr.
4
Buchheim
betalende tegoeden zijn beschikbaar in de ThalysBar.
François Sèvres
Pte de
Pdt Kennedy
Maubert
Gare
Montparnasse
Äußere Street
>> Overtoom
Hammersmith&City
line naar/vers
Baker
Dupleix La Motte
Gare
St-Mandé
Frankfurter Str.
» de la gare de Bruxelles-Midi ainsi qu’à Bruxelles-Central,
Mabillon Odéon
Subbelrather Str.
Nußbaumerstr.
StegerwaldXavier
Babylone
Reuilly–Diderot
Vincennes
dans
les gares de Bruxelles-Midi,
Kanalstr.
RE 8 BruxellesRE 7
Mutualité
5
Picquet
S13 RB 25
• In Comfort 1 is een maaltijd, aangepast aan het tijdstip
/ Gürtel
de Lyon
Quai de
siedlung
Ebertplatz
3
St-Sulpice
RB 27
or Circle line naar/vers Hammersmith
>> Metro 4 direction
Porte d’Orléans
Liège-Guillemins et Anvers-Central !
Vaneau
LeyendeckerGrenelle
Buchforst Waldecker Str.
la Rapée
K Hansaring
Avenue
Jasmin
Montgallet
RB 27, 38
Jussieu
str.
Central,
Anvers-Central
et
Liège-Guillemins.
Picpus
van de dag, inbegrepen in de prijs van uw ticket.
Luxembourg
16
18
K-Ehrenfeld
Rennes
RE 1,->
8, 9 Gare Montparnasse
-> Edgware Road
Bérault
Émile Zola
3 MUIDERPOORTSTATION
Cardinal
Duroc
RE 1 RE 5 RE 7 RB 48
Breslauer
RE 1, 9
K Messe KoelnMichel-Ange
Bel-Air
Église
Lemoine
S 6 S11
Gare
St-Placide
+ Circle line naar/vers
Javel
Platz
/ Hbf
Notre-Dame
Ségur
RB 38 High Street Kensington or
messe
Metro
direction Porte de
Clignancourt
17 OSDORP
Düsseldorf
Cambronne
S12 (S13) 4 RE
Venloer Str.
Liebigstr.<<
/ Deutz
Daumesnil
d’Austerlitz
K-Müngersdorf
Porte Auteuil d’Auteuil
des-Champs
Château
5,12, 22
Place Monge
Montparnasse
Neuss
/ Gürtel
Albert
S12
* zie www.nmbs-europe.com
DIJKGRAAFPLEIN
Charles
Michel Bizot
RE 12, 22
District
line naar/vers (S13)
Wimbledon
-> Paddington
Köln
/ Technologiepark
RB 24,du
48 Nord
d’Auteuil
-> Gare
de Vincennes
Bienvenüe
Port-Royal
M
CuypGutenbergstr.
Falguière
RB 38
Michels
Commerce
Javel
Vavin
Mirabeau
(Theo-BurauenMRB 26
RB 24, 38
Censier
van
Baerle-or District line naar/vers Edgware
Hbf
Christophstr.
<< straat
Circle
Road Körnerstr. 34straat
1 OSDORP DE AKER
Haus)
Weinsbergstr.
Sèvres
André
Daubenton
/ Mediapark
K-Lövenich
MRB 26
Dugommier
5
Dom / Hbf
/ Gürtel
Saint
Köln
Citroën
K-Weiden Road
15
Porte Dorée
Pasteur
Piusstr.
-> Edgware
Bf Deutz
1 Lecourbe
Edgar
1
Michel-Ange
Appellhofplatz
12
Chardon
Bercy
West
Les
Marcel
GareWest
Saint-Lazare
/ Messe
13
Félix
Faure
Gare
/ Zeughaus
Quinet Raspail
Denfert
Molitor Lagache
5
Porte de Charenton
Bensberg
Deutz
Kalk Post
Goed verzekerd is altijd beter!
Gobelins
+ Hammersmith&City line naar/versOskar-Jäger-Str.
King’s CrossHans-Böckler-Platz>> RER E direction
5
5
Montparnasse
Bf Deutz /
FachQuai
Rochereau
Campo
Cour
Haussmann-Saint-Lazare
18
Vingst
4
/ Gürtel
1
Boulogne
LANXESS arena hochschule
Liberté
Gaîté
/ Bf West
16
3
Exelmans
Pont
Een
vakantie
annuleren
Rathaus
St-Émilion
9
St Pancras -> St Pancras
Volontaires
Place Formio de la Gare
St-Jacques
K
Jean Jaurès
19
Boucicaut
-> Friesenplatz
Gare Saint-Lazare
Appellhofplatz
du Garigliano
Trimbornstr.
43
Charenton–Écoles
Corvisart d’Italie
Chevaleret
Mouton
overkomt niet enkel anderen
/ Breite Str.
Maar- Aachener Str. UniversitätsBibliothèque
Porte
RudolfVaugirard
Marcel
Duvernet
Deutzer Freiheit
Pernety
RER E direction
Chelles
Gournay -> Magenta
weg
Frechenstr.<<
M
Lourmel
Museumplein
/ Gürtel
Fr. Mitterrand
Wibautstraat
Glacière
Nationale
platz
Vondelpark
en valt altijd duur uit. Een
Neumarkt

Bruxelles-Paris

er

• Jusqu’à 12 fois par jour avec Thalys, en 1h50 et à partir
de 29€ pour un aller simple.
• Les gares d’Anvers, Rotterdam et Schiphol sont
également desservies.

Innsbruck en Autriche
Odense et Copenhague entre autres au Danemark
Prague en République Tchèque
Bâle, Zürich et Brig entre autres en Suisse

®

®

str

Bruxelles - Amsterdam

Brême
• •Jusqu’à
11Leipzig
fois paretjour
avecvia
Eurostar,
en 2 Dortmund,
heures
Berlin,
Dresde
Dusseldorf,
et Bielefeld
à partir de
pour un aller simple
et44,50€
Hanovre
• •LesFrancfort
gares de -Lille,
Ashford et/ou Ebbsfleet sont
Nuremberg
•également
Munich via
Stuttgart, Ulm et Augsburg
desserviesw
• Londres encore plus séduisant ! Découvrez Eurostar
avec
CityNightLine
de Cologne à
Plus sur
www.sncb-europe.com

NMBS
Europe
voor
• Berlijn,
Leipzig enstelt
Dresdenook
via Düsseldorf,
Gratuit pour les enfants jusque 14 ans inclus
et accompagnés par un parent ou grand-parent.

Isolatorweg

Rejoignez Disneyland Paris
en TGV !
Reis met TGV
naar Disneyland Paris!

us

* zie www.nmbs-europe.com

Brussel - Keulen
• Tot 5 keer per dag met Thalys, in 1u47 en vanaf
€ 19 voor een enkele reis
• 4 keer per dag met ICE, in 1u50 en vanaf € 19 voor
een enkele reis.
• Vertrek ook mogelijk vanuit Luik, met halte in Aken

© Benoit Autissier

Ice KUBE Bar

mm

Thalys biedt u
• Zitplaatsen in Comfort 1 en Comfort 2.
• De ThalysBar met snacks en drankjes.
• De Wi-Fi verbinding is gratis in Comfort 1 en voor
reizigers aan bepaalde tarieven in Comfort 2*,
betalende tegoeden zijn beschikbaar in de ThalysBar.
• In Comfort 1 is een maaltijd, aangepast aan het tijdstip
van de dag, inbegrepen in de prijs van uw ticket.
• Als Comfort 1 reiziger hebt u toegang tot de NS
Hispeed Lounges in de stations van Amsterdam,
Schiphol en Rotterdam.

avec ICE de Cologne à

POUR RÉSERVER,
UNE MAIN SUFFIT !

ÉÉN HAND VOLSTAAT
OM TE RESERVEREN !

idi

Brussel - Amsterdam
• Tot 12 keer per dag met Thalys, in 1u50 en vanaf
€ 29 voor een enkele reis.
• Vertrek ook mogelijk vanuit Antwerpen, met haltes in
Rotterdam en Schiphol.

L’Allemagne et plus loin encore

Bruxelles
Londres
• Hambourg -via
Dusseldorf, Dortmund, Osnabrück et

MEER INFORMATIE
EN VERKOOP

AAN DE LOKETTEN
VAN NMBS EUROPE
(ANTWERPEN-CENTRAAL,
BRUSSEL-ZUID,
BRUSSEL-CENTRAAL
EN LUIK-GUILLEMINS)

RING
INFO: WWW.TOU
Van Gogh engages you.

vangoghmuseum.com

Lo

© 2014 Lucas Bols

Unsicht
bar voor een enkele reis
€ 44,50
• Vertrek ook mogelijk vanuit Rijsel, met haltes in
Ashford en/of Ebbsfleet
• Londen nu nog
verleidelijker!
Ontdek
Plus
Open
7 days a week from
9.00 amEurostar
till 17.00 pm
op www.nmbs-europe.com
Paulus Potterstraat 2-6, 1071 CZ Amsterdam • costerdiamonds.com

Pasta's, pizza's, risotto's, salades, ... voor heerlijke
gerechten tegen een zacht prijsje moet u in dit Italiaanse
restaurant zijn. Hemelse verwennerij voor liefhebbers
van de betere Italiaanse keuken! Een gezellig en erg
gastvrij adresje. • valentinocity.de • Herzogstr. 14

19 Accor hotels,
from budget to luxury

Eg

Bruxelles - Cologne

House of Bols Cocktail & Genever Experience

Amsterdam

Interactif, amusant, intriguant, distrayant, ...
Durant la visite du musée, lecture sur l’histoire des cocktails,
différentes expériences pour tester le goût et l’odorat,
dégustations, cocktail offert, … Possibilité de se mettre
dans la peau d’un barman en se servant d’un shaker. •
www.houseofbols.com
• Paulus
Potterstraat
14 •etTram
• Jusqu’à 5 fois par jour
avec Thalys,
en 1h47
à 2-5 /
Oud-Zuid
partir de 19 € pour un aller simple
• 4 fois par jour avec ICE, en 1h50 et à partir de 19 €
pour un aller simple.
• Les gares de Liège-Guillemins et Aix-la-Chapelle sont
également desservies

Brussel - Londen
Free guided tours,
diamond jewellery and more!

OF ÉÉN VAN ONZE ANDERE BESTEMMINGEN
IN EUROPA

Ce restaurant italien propose de délicieux plats à un tarif
plus qu'abordable : pâtes, pizzas, risottos, salades, ... Un
vrai plaisir pour ceux et celles qui apprécient la bonne
cuisine italienne ! L’endroit est petit mais chaleureux et le
personnel très agréable. • valentinocity.de • Herzogstr. 14

Shopping
OF OP
WWW.NMBS-EUROPE.COM
Cologne est la ville idéale pour tous les adeptes du
shopping. Deux rues commerçantes consécutives bordées
Welkom in de wondere wereld van de cupcakes. Chloé S. trekt
d'une multitude de magasins vous y attendent ! On y
STAND
met haar prachtige cupcakes en snoepjesroze interieur volop de
TOURING REISBIJ
trouve des magasins peu présents en Belgique tels que
OU L’UNE DE NOS AUTRES DESTINATIONS
JE JAARLIJKSE
kaart van originaliteit. Een vrolijke knipoog naar uw kindertijd ...
NewYorker,
Accessorize, Pylones,
… Mais également
ceux
Boek gemakkelijk
uw internationale
treintickets
dankzij
ZORGEN, MET
EN EUROPE
Mag het nog iets zoeter? Probeer dan zeker een heerlijke cupcake met
IE ZONDER
plus fréquents : United Colors
Benetton,
H&M, Zara,
K OPofVAKANT
de applicatie van
NMBS
voor
Nutella! Mis dit magische moment niet ... • www.cakechloes.com
VERTRE
Mango,
… Il Europe
y en a pour
toussmartphones.
les goûts et tous les budgets !
• 40, rue Jean Baptiste Pigalle • Metro Saint-Georges
• www.cologne.de/shopping
... over
Download from
Réservez vos billets de train internationaux en
PLUS D’INFORMATION
Windows Phone Store
Ice
KUBE
Bar
Keulen is een echt shopparadijs! De twee winkelstraten
61
ET ACHAT
toute simplicité
grâce
à l’application
SNCB
Europe
IDBUS DEVIENT
Avez-vous déjà mis les pieds dans un bar où la température est
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propose une variété de délicieux donuts : chocolat, double
Téléchargez notre app
chocolat, vanille fraise, banane et bien d’autres encore ! •
www.dunkin-donuts.de • Schildergasse 8-12

Café in the Crypt

io

* Dans ce point de vente, nous demandons des frais de dossier.
Plus d’informations sur www.sncb-europe.com.
* In dit verkooppunt vragen wij dossierkosten.
Meer informatie op www.nmbs-europe.com.
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XtraCold Icebar

Door NMBS Europe erkende

Il Valentino

Boek waar en wanneer u wilt!
Réservez où et quand vous voulez !

s en
Bo
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Valentine Centurione

64 Chez Chloé S.
Un véritable paradis du cupcake vous attend chez Chloé S.
Des cupcakes originaux aussi bons que beaux, une décoration
Il Valentino
parsemée de rose pour un retour en enfance, … Tout y est prévu
pour passer un bon moment. Si vous n’êtes pas au régime,
allez donc y déguster un délicieux cupcake au Nutella ! •
www.cakechloes.com • 40, rue Jean Baptiste Pigalle • Metro
Saint-Georges

Chez Chloé S.
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Agences de voyages
agréées par SNCB Europe
* Bij aankoop via deze verkooppunten kunnen, in functie van het
aangekochte product, dossierkosten aangerekend worden.
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met internationaal aanbod*

Editeur responsable / Verantwoordelijke uitgever: Michel Jadot.
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Taverne De drie ﬂeschjes
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Café in the Crypt (St.Martin in the Fields)
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Mobile app
m.nmbs-europe.com
Mobile app
m.sncb-europe.com

Les astuces de nos employés
Tips van onze medewerkers

Fil Rouge Café dompelt u onder in een op en top Amerikaanse
levensstijl: een retro interieur, zelfgemaakte hamburgers, bagels,
hotdogs, kaastaart, pannenkoeken, milkshakes … Wist u dat dit
originele adresje ooit met een hamburger van meer dan 200 kg het
wereldrecord 'grootste dubbele cheeseburger' probeerde binnen te
rijven? Zin om uw American dream waar te maken? Ga dan zeker
een hapje eten in het Fil Rouge Café en waan u al heel even in de
US of A. • lefilrougecafe.com • 3, Rue René Boulanger • Metro
Strasbourg-Saint-Denis

© leﬁlrougecafe.com
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Application mobile
m.sncb-europe.com
Mobiele applicatie
m.nmbs-europe.com

Bubbleology est un bar à thé inédit. Il propose un concept original
Contact
Center
SNCBl’opportunité
Europe* de goûter
pour les amateurs
de thé:
ceux-ci auront
un thé vert ou
noir avec des
boulesNMBS
de tapioca
au fond du verre. Les
Contact
Center
Europe*
boissons, aussi colorées les unes que les autres, sont aromatisées
> 070
(€ 0,30/min)
aux fruits ou
à base79
de 79
lait. 79
L’occasion
ou jamais de tester ce
nouveau concept
made in Taiwan
lu - ve
8h! •- www.bubbleology.co.uk
20h

E.R. : Michel Jadot, Directeur SNCB Europe, Avenue de la Porte de Hal 40, 1060 Bruxelles.
V.U. : Michel Jadot, Directeur NMBS Europe, Hallepoortlaan 40, 1060 Brussel. (14090)

Verrassend Keulen

Verrassend Amsterdam
Amsterdam insolite

Verantwoordelijke uitgever / Editeur responsable : Michel Jadot. 15129

Koop uw tickets
Achetez vos billets

Bubbleology
Tea time ... anders bekeken. Bubbleology verrast theeliefhebApplication mobile
bers met een uniek concept. Probeer bijvoorbeeld een kopje
m.sncb-europe.com
groene of zwarte
thee met tapiocaparels op de bodem. De verschillende theesoorten
zijn gearomatiseerd met fruit of melk.
Mobiele applicatie
Proef de intense kleuren en smaken van dit gloednieuwe conm.nmbs-europe.com
cept uit Taiwan
... en oordeel zelf! • www.bubbleology.co.uk

www.nmbs-europe.com
Cologne insolite
www.sncb-europe.com
Triangle Panorama
Mobile app
Le triangle Panorama donne aux visiteurs la possibilité
m.nmbs-europe.com
d’admirer la
beauté de la ville : églises, cathédrale,
Rhin, … Avec
sa plate-forme
panoramique, il promet
Mobile
app
une vue époustouﬂante sur Cologne ! • www.
m.sncb-europe.com
koelntrianglepanorama.de • Ottoplatz 1

www.sncb-europe.com
www.nmbs-europe.com

L eg en de / L ége nde

Achetez vos billets
Koop uw tickets

Paris insolite
Verrassend Parijs

63 Fil Rouge Café
Le Fil Rouge Café vous plongera dans une atmosphère
typiquement américaine : décoration retro, burgers faits maison,
bagels, hot-dogs, cheesecakes, pancakes, milkshakes, … Saviezvous que cet endroit original a tenté le record du monde du
plus gros double cheeseburger en concevant un hamburger de
plus de 200 kg ? Alors si vous avez toujours rêvé d’aller sur le
continent américain mais n’en avez jamais eu l’opportunité, c’est
le moment d’aller manger un bout au Fil Rouge Café pour en avoir
un petit aperçu ! • lefilrougecafe.com • 3, Rue René Boulanger •
Metro Strasbourg-Saint-Denis

Verrassend Londen

www.sncb-europe.com
Londres insolite
www.nmbs-europe.com

De

Koop uw tickets
Achetez vos billets

6 x per dag een ICE-verbinding naar Frankfurt
met stop in Keulen

… om van uw reis een volledig succes te maken,
staan onze partners graag tot uw dienst

Denk aan een annuleringsverzekering van Touring
voor u vertrekt!

NIEUW!

Boek nu uw hele verblijf in Disneyland® Paris
op www.b-europe.com
Meer info op pag. 20

NMBS Europe biedt u de mogelijkheid om tijdens uw reservering in te
tekenen op een annuleringsverzekering van Touring. Voor maar € 3,00
per persoon per traject worden uw vervoerskosten zo onder volledige
bescherming geplaatst!
Intekenen kan zowel tijdens een online reservatie (u hoeft slechts 1 vakje
aan te kruisen op stap 3 van de reservatie), in de stations met internationaal aanbod, evenals telefonisch via het Contact Center NMBS Europe.

TGV® tickets

Toegang tot de
Disney ® Parken

Aankoop:

Kies tussen meer dan 200.000 hotels in
101 landen wereldwijd!

TicketBar

··
··
··
··

Lage prijzen: geen reserveringskosten / laagste prijsgarantie
Maximale keuze: meer dan 200.000 hotels wereldwijd
Tevreden gasten: elke dag 300.000 geboekte overnachtingen
13.500.000 hotelbeoordelingen van echte gasten

Thuis printen
Van B

Aankoop:

In samenwerking met Booking.com biedt NMBS Europe u de
beste hotelkeuze:

Disney®
Hotel

sel rechtstreek
rus
s na

ar

powered by

TicketBar biedt “skip the line” tickets aan gereduceerd
tarief aan voor musea, attracties, geleide bezoeken en
excursies in 41 steden in de wereld.
Meer info op pag. 25

Aankoop:

Aankoop:

Openbaar vervoer in Parijs en Londen
Bespaar tijd in Londen en Parijs en koop uw tickets voor het openbaar
vervoer op voorhand in de stations Brussel-Zuid, Brussel-Centraal,
Antwerpen-Centraal of Luik-Guillemins.
Aankoop:
Paris Visite en Ticket t+ metro: meer info op pag. 25
London Visitor Card en London Oyster Card: meer info op pag. 29
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Reizen met de trein
in Europa
Duitsland12
Frankrijk18
Groot-Brittannië en Ierland

26
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Luxemburg36
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44

Scandinavië (Denemarken, Noorwegen, Zweden)

46

Spanje en Portugal

48

Zwitserland50
Interrail54
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Reizen met de trein in Europa

Reizen met de trein in Europa
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Reizen naar Duitsland
Keulen en Frankfurt met ICE

Reizen naar Duitsland
·· Keulen en Frankfurt met ICE
·· Keulen, Essen en Dortmund met Thalys
·· Uw favoriete Duitse bestemming
met IC Bus

HAMBURG

BREMEN

·· met ICE
·· met DB Nachttrein (CityNightLine)
·· Interrail

DORTMUND
ESSEN
DUSSELDORF
AACHEN
LUIK

BONN

BERLIN

HANNOVER

OSNABRUCK

BRUSSEL

Barrijtuig
Het BordBistrorijtuig is toegankelijk voor alle
reizigers. U kan er een eenvoudige maaltijd,
sandwiches, salades, warme snacks of een
drankje bestellen.

Meer info zie brochure ‘Dienstregelingen Internationale treinen vanuit België’

Panorama Lounge
ICE treinen hebben geen apart motorrijtuig
waardoor u, zowel in eerste als tweede klas,
kan kiezen voor plaatsen vlak achter de treinbestuurder. Door de aanwezigheid van een
‘smart window’ geniet u mee van het spectaculaire uitzicht tijdens uw reis en dit aan meer dan
300km/u!

ICE biedt u
·· Ruime, comfortabele zitplaatsen met verstelbare rugleuning.
·· Audio-voorziening met hoofdtelefoonaansluiting (6 kanalen).
·· Kinderspeelhoek.
·· Betalende Wi-Fi toegang (op bepaalde routes).

Duitsland

Reizen in Duitsland

6 keer per dag brengt ICE u rechtstreeks van Brussel-Zuid naar Frankfurt Hauptbahnhof, met haltes
in onder andere Luik, Aken, Keulen en Frankfurt
Flughafen, de grootste luchthaven van Duitsland.
Vanuit Keulen en Frankfurt spoort u naar verschillende bestemmingen binnen en buiten Duitsland.

KÖLN

LEIPZIG
DRESDEN

FULDA

KOBLENZ

Extra in 1e klas
·· Lederen zetels en extra beenruimte.
·· Drankjes en versnaperingen worden aan de
zitplaats opgediend.
·· Selectie van internationale dagbladen.
·· Betalende Wi-Fi toegang.
·· Schermen om nieuws en reportages te bekijken (in nieuwe ICE 3).
Kies bij online of telefonische aankoop
voor Homeprint. U ontvangt uw ticket
per mail en kan het thuis zelf printen.
Ontdek alles over Homeprint op
www.b-europe.com

DB Lounges
In Köln Hbf, Frankfurt Hbf en Frankfurt Flughafen
kan u als 1e klas reiziger in de DB Lounge terecht
voor een gratis kop koffie, thee of een ander (alcoholvrij) drankje. U kan televisie kijken, één van
de dagbladen of tijdschriften doorbladeren of genieten van de gratis Wi-Fi toegang.
Brussel – Frankfurt vanaf € 39,00*
Brussel – Keulen vanaf € 19,00*

Aankoop:
Vanaf 3 maanden voor de reisdatum.

FRANKFURT
NÜRNBERG

STUTTGART
MÜNCHEN

12

Duitsland

Meer informatie op www.b-europe.com
* Voorwaarden zie pag. 68-70

Duitsland
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Nachttrein van Parijs naar Berlijn

Öbb Night Jet

Reis in alle comfort met de nachttrein vanuit Parijs-Oost naar Berlijn.

Met de Oostenrijkse Nachttrein Öbb Night Jet
spoort u naar Duitse steden zoals Keulen en
Frankfurt.

Parijs – Berlijn vanaf € 119,63*
(enkele reis, 2de klas, jongere/senior)

Parijs – Berlijn vanaf € 170,90*
(enkele reis, 2de klas, volwassene)

Öbb Night Jet biedt u
·· Zitplaatsen.
·· Ligplaatsen voor 4 of 6 personen.
·· Bedplaatsen voor 1, 2, 3 of 4 personen
(met individuele douche en WC in 1e klas).
·· Een minibar met snacks en drankjes.

Aankoop:
Vanaf 3 maanden voor de reisdatum.
> Brussel-Parijs met Thalys zie pag. 22.
> Voorzie bij een overstap in Parijs ongeveer een
uur voor uw verplaatsing van Gare du Nord (aankomst Thalys) naar Paris-Est (vertrek nachttrein).

Aankoop:
Vanaf 3 maanden voor de reisdatum.

Interrail
Ook met de Interrail One Country of de Interrail
Global Pass kan u Duitsland doorkruisen.
> Ga voor meer info over de Interrail passen naar
pag. 54-55.

IC Bus
·· Internationale busverbinding voor lange
afstanden.
·· Verbindt België (Antwerpen-Centraal,
Gent-Dampoort, Luik-Guillemins), Nederland
(Roermond, Eindhoven, Maastricht), Frankrijk
(Lille) en Duitsland (Düsseldorf Hbf).
·· Kinderen jonger dan 15 jaar onder begeleiding
van hun ouders reizen gratis.
·· De ticketprijs omvat een plaatsreservering.

IC Bus biedt u
·· Gratis Wi-Fi (in België en in het buitenland).
·· Airconditioning en toilet.
·· Ruime zitplaatsen.
·· Voldoende bagageruimte.
·· Moderne uitrusting.
·· Stopcontacten.
·· Snacks en dranken.
Vanaf €
 29,00* (enkele reis, 2de klas, volwassene)

Aankoop:
Vanaf 3 maanden voor de reisdatum.
14

Duitsland

Meer informatie op www.b-europe.com
* Voorwaarden zie pag. 68-70

Duitsland
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Keulen, Essen en Dortmund met Thalys
Tot 5 keer per dag brengt Thalys u rechtstreeks
in amper 1u47 van Brussel-Zuid naar Köln Hauptbahnhof. Tot 4 keer per dag reist u met Thalys
ook naar Düsseldorf, Duisburg en Essen met
een halte per dag in Düsseldorf Flughafen.
Alle Thalys treinen naar Duitsland stoppen ook
in Luik en Aken. Sinds de lente 2016 rijdt Thalys door naar Dortmund. Vanuit Keulen spoort
u naar verschillende bestemmingen binnen en
buiten Duitsland.

naar alle bestemmingen van Thalys. U kan surfen, uw mailbox raadplegen of tijdens uw reis
werken. De Wi-Fi verbinding is gratis in Comfort 1 en voor reizigers aan bepaalde tarieven in
Comfort 2***. De reizigers kunnen Wi-Fi tegoeden kopen aan boord via ThalysNet of online
voor de reis.

Meer info zie brochure ‘Dienstregelingen Internationale treinen vanuit België’.

*** zie www.b-europe.com

Thalys biedt u
·· Comfortabele individuele zetels.
·· Stopcontacten aan uw zitplaats.
·· Gezinsafdeling (“Carré”) met nursery.
Extra in Comfort 1
·· Ruimere zetels en extra beenruimte.
·· Gratis diverse (internationale) kranten.
·· Een lichte maaltijd aan uw zitplaats, afgestemd
op het moment van de dag en uw traject.
·· Bent u vegetariër? Aan boord is er altijd een vegetarisch alternatief zonder vlees of vis voorzien.
·· Aan boord uw taxi reserveren.
·· Toegang tot de VIP-lounges.
Draadloze internettoegang**
Als Thalys-reiziger kan u gebruikmaken van een
breedband internetverbinding in alle treinen en

16

Duitsland

** Volgens de technische beschikbaarheid van de dienst.
Dienst geleverd door 21Net en geactiveerd door Nokia
Siemens Networks en Telenet.

Thalys barrijtuig
Het Thalys barrijtuig is toegankelijk voor alle reizigers en stelt u koude of warme gerechten en
snacks voor, evenals een ruim assortiment aan
dranken.
Brussel – Keulen vanaf € 19,00*

Aankoop:
Vanaf 3 maanden voor de reisdatum.
Kies bij online of telefonische aankoop
voor Homeprint. U ontvangt uw ticket
per mail en kan het thuis zelf printen.
Ontdek alles over Homeprint op
www.b-europe.com
Vraag uw Touring
annuleringsverzekering
aan voor slechts € 3,00
per persoon per traject

16

Meer informatie op www.b-europe.com
*Voorwaarden zie pag. 68-70
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Reizen naar Frankrijk
25 bestemmingen rechtstreeks met
TGV® Brussel -Frankrijk
Elke dag brengt TGV® u rechtstreeks van BrusselZuid naar Nice en Montpellier, met stops in
onder
andere
Lille-Europe,
Marne-la-Vallée (Disneyland® Paris), Aéroport CDG-TGV®,
Lyon-Part-Dieu, Avignon-TGV®, Aix-en-Provence-TGV®, Marseille en Nîmes ... Daarnaast zijn er
2 rechtstreekse verbindingen naar Straatsburg
met stops in Champagne-Ardenne en Lorraine.
Meer info zie brochure ‘Dienstregelingen Internationale treinen vanuit België of
via b-europe.com/tgv’

Frankrijk

Reizen in 2de klas
·· Bureauruimtes en familieruimtes
·· Nursery ruimte (rijtuig 7/17)
·· Stopcontacten per 2 zitplaatsen
·· Extra bagageruimtes
·· Toegang tot het barrijtuig tijdens de volledige reis

ANTWERPEN

Reizen naar Frankrijk

PARIS

LUIK

BRUSSEL

LILLE

·· 25 bestemmingen rechtstreeks
met TGV®
·· Straatsburg met TGV®
·· Disneyland® Paris met TGV®
·· Rijsel met TGV®, Thalys en InterCity
·· Parijs met Thalys
·· Rijsel en Parijs met OUIBUS
·· Bourg-Saint-Maurice met Thalys Sneeuw
·· Marseille met Thalys Zon

DISNEYLAND®
PARIS

STRASBOURG

DIJON

Reizen in Frankrijk

BOURG-ST-MAURICE

BORDEAUX

LYON
VALENCE

BIARRITZ

AVIGNON AIX-ENPROVENCE

TOULOUSE

NARBONNE
PERPIGNAN
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Frankrijk

·· In deze aangename ruimtes kunt u in alle rust telefoneren zonder dat u andere reizigers stoort.
U reist met kinderen?
Informeer dan bij de aankoop van uw tickets
naar de familieruimtes met zetels met uitneembare zitting en opklaptafeltjes die handig zijn
voor gezelschapsspelletjes!
Specifieke ruimte voor reizigers met beperkte
mobiliteit
Als reiziger met beperkte mobiliteit geniet u van
1e klas aan de prijs van een 2e-klasticket. Er is
een ruimte beschikbaar met vier zitplaatsen (één
ervan is een uitklapzetel) met voldoende plaats
voor een rolstoel en met een oproepingsknop
voor de TGV®-medewerk(st)er. Vlakbij uw zitplaats bevinden zich aangepaste toiletten. Er is
ook een zitplaats voor een begeleider voorzien.
Brussel – Marseille vanaf € 59,00*
Brussel – Straatsburg vanaf € 49,00*

Aankoop:
Vanaf 3 maanden voor de reisdatum.
TGV® is een gedeponeerd merk van SNCF.

POITIERS

·· SNCF Nachttrein en SNCF Autotrein
vanuit Parijs
·· Interrail

Extra in 1ste klas
·· Ruimere zitplaatsen
·· Optionele individuele zetel
·· Nursery ruimte (rijtuig 1/11)
·· Stopcontacten aan elke zitplaats (voor uw
laptop of gsm)
·· Toegang tot het barrijtuig tijdens de volledige reis

Vraag uw Touring
annuleringsverzekering
aan voor slechts € 3,00
per persoon per traject

Bureauruimte
Aan boord van de TGV® vindt u verschillende
ruimtes die speciaal zijn ingericht om te werken
of gewoon om te telefoneren:
·· De communicatieruimtes bevinden zich in het
6e en 7e rijtuig.
·· U beschikt er over zitplaatsen, een tafel en
stopcontacten.

NIEUW
Print vanaf nu zelf uw TGV® tickets
Met het Digital Homeprint* ticket wordt reizen met
TGV® nog eenvoudiger: u kan uw treinticket(s) zelf thuis
printen op elk moment, en dat tot vlak voor uw vertrek.
* Opgelet: de optie “Digital Homeprint” is nog niet beschikbaar
voor uw reizen tussen Brussel en Rijsel.

NICE

MARSEILLE

Meer informatie op www.b-europe.com
* Voorwaarden zie pag. 68-70

Frankrijk
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Disneyland® Paris met TGV®
Een droombestemming
Ga samen met al uw favoriete figuren mee op een
schitterende reis door een stralend nieuwe wereld
van magie, licht en kleur. En die onvergetelijke
herinneringen? Die gaan een leven lang mee!

NIEUW!

Boek nu uw hele verblijf
in Disneyland® Paris
op www.b-europe.com
Van B

TGV® tickets

Toegang tot de
Disney ® Parken

Disney®
Hotel

sel rechtstreek
rus
s na

ar

Thuis printen

©Disney

Aankoop:

Rijsel met TGV®

Rijsel met Intercity

In slechts 35 minuVraag uw Touring
ten brengt TGV® u
annuleringsverzekering
tot 7 maal per dag
aan voor slechts € 3,00
van
Brussel-Zuid
per persoon per traject
naar Lille-Europe,
op wandelafstand van het stadscentrum.

Vanuit Antwerpen-Centraal en Luik-Guillemins
reist u met de InterCity treinen rechtstreeks naar
Lille-Flandres, naast Lille-Europe en dus ook op
een steenworp van het stadscentrum.
InterCity biedt u
·· Zitplaatsen in 1e en 2e klas.

Brussel – Rijsel vanaf € 19,00* (weekendbiljet)
Antwerpen – Rijsel vanaf € 17,70*
(enkele reis, geldig bij aankoop van een weekendbiljet)

Aankoop:
Vanaf 3 maanden voor de reisdatum.
TGV® is een gedeponeerd merk van SNCF.

Aankoop:
Vanaf 3 maanden voor de reisdatum.

Rijsel met Thalys

Meer info zie brochure ‘Dienstregelingen Internationale treinen vanuit België’

2 rechtstreekse heen- en terugverbindingen per
dag vanuit Brussel-Zuid en dit in 36 minuten.
Vanuit Antwerpen-Centraal in 1u20. Ook mogelijkheid om te vertrekken vanuit Lille-Europe
naar Amsterdam, Schiphol en Rotterdam.
Brussel-Zuid – Rijsel vanaf € 19,00*
Antwerpen-Centraal – Rijsel vanaf € 29,00*
Rijsel – Amsterdam/Schiphol vanaf € 59,00*
Rijsel – Rotterdam vanaf € 59,00*w

Aankoop:
Vanaf 3 maanden voor de reisdatum.
20

Meer informatie op www.b-europe.com
*Voorwaarden zie pag. 68-70

Vraag uw Touring
annuleringsverzekering
aan voor slechts € 3,00
per persoon per traject

Kies bij online of telefonische aankoop
voor Homeprint. U ontvangt uw ticket
per mail en kan het thuis zelf printen.
Ontdek alles over Homeprint op
www.b-europe.com

Frankrijk
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Parijs met Thalys
Flits tot 24 keer per dag in slechts 1u22 van Brussel-Zuid naar Paris-Nord in hartje Parijs. Vertrekken kan ook in Antwerpen-Centraal.
Meer info zie brochure ‘Dienstregelingen Internationale treinen vanuit België’

werken. De Wi-Fi verbinding is gratis in Comfort 1 en voor reizigers aan bepaalde tarieven in
Comfort 2***. De reizigers kunnen Wi-Fi tegoeden kopen in het Thalys barrijtuig of online voor
de reis.
** Volgens de technische beschikbaarheid van de dienst.

Thalys biedt u
·· Comfortabele individuele zetels.
·· Stopcontacten aan uw zitplaats.
·· Gezinsafdeling (“Carré”) met nursery.
Extra in Comfort 1
·· Ruimere zetels en extra beenruimte.
·· Gratis diverse (internationale) kranten.
·· Een lichte maaltijd aan uw zitplaats, afgestemd
op het moment van de dag en uw traject.
·· Bent u vegetariër? Aan boord is er altijd een
vegetarisch alternatief zonder vlees of vis
voorzien.
·· Aan boord uw taxi reserveren.
·· Toegang tot de VIP-lounges.
Draadloze internettoegang**
Als Thalys-reiziger kan u gebruikmaken van een
breedband internetverbinding in alle treinen en
naar alle bestemmingen van Thalys. U kan surfen, uw mailbox raadplegen of tijdens uw reis

Dienst geleverd door 21Net en geactiveerd door Nokia
Siemens Networks en Telenet.

ONTDEK EUROPA
IN ALLE COMFORT
MET OUIBUS
RIJSEL, AMSTERDAM,
PARIJS, LONDEN...

• aan de internationale loketten van
de stations Antwerpen-Centraal,
Brussel-Zuid, Brussel-Centraal,
Brussel-Noord en Luik-Guillemins **

VANA
F

*** zie www.b-europe.com

Thalys barrijtuig
Het Thalys barrijtuig is toegankelijk voor alle reizigers en stelt u koude of warme gerechten en
snacks voor, evenals een ruim assortiment aan
dranken.

€

12

Meer informatie
en verkoop

*

• op www.nmbs-europe.com/ouibus

Brussel – Parijs vanaf € 29,00*

Aankoop:
Vanaf 3 maanden voor de reisdatum.
Kies bij online of telefonische aankoop
voor Homeprint. U ontvangt uw ticket
per mail en kan het thuis zelf printen.
Ontdek alles over Homeprint op
www.b-europe.com

* Prijzen vanaf en voor een enkele reis.
Zie voorwaarden in uw NMBS Europe
verkooppunt of op www.ouibus.com
** Geen vertrek vanuit Brussel-Noord en
Luik-Guillemins

Rijsel en Parijs met OUIBUS
NMBS Europe stelt u een aanbod van lange afstandsreizen met de bus voor van Brussel naar
Rijsel, Parijs Charles de Gaulle, Londen en Amsterdam inclusief een geweldige service. Een
gezellige en comfortabele manier van reizen
met een professionele service aan heel interessante prijzen.

Andere verbindingen:
Brussel – Amsterdam/Rotterdam € 12,00**
Brussel – Londen €
 25,00**

***
Aankoop:

OUIBUS biedt u
·· Zitplaatsen met verstelbare rugleuning en
regelbare voetsteun.
·· Individuele airconditioning en verlichting.
·· Gratis Wi-Fi en stopcontacten.
·· Een speciale dienst voor personen met verminderde mobiliteit.
·· Professionele en enthousiaste chauffeurs die u
in het Frans en Engels te woord staan.

** Vanafprijs (enkele reis)
*** In Brussel-Zuid, Brussel-Centraal, Brussel-Noord, Antwerpen-Centraal en Luik-Guillemins.

Brussel – Rijsel € 12,00**
Brussel – Parijs € 15,00**
22

Frankrijk

Meer informatie op www.b-europe.com
* Voorwaarden zie pag. 68-70

Frankrijk
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Bourg-St-Maurice met Thalys Sneeuw
Van 24 december 2016 tot 15 april 2017 brengt
Thalys u elke zaterdag in sneltempo naar de
grootste skigebieden in de Franse Alpen. Vertrekken kan in Antwerpen-Centraal of Brussel-Zuid naar Chambéry, Albertville, Moutiers,
Aime-La-Plagne, Landry of Bourg-Saint-Maurice.
Meer info zie brochure ‘Dienstregelingen Internationale treinen vanuit België’

Thalys biedt u
·· Comfortabele individuele zetels.
·· Stopcontacten aan uw zitplaats.
·· Gezinsafdeling (“Carré”) met nursery.

Touring Snow Card
Touring biedt je niet alleen
een complete medische
dekking, maar betaalt je reis ook terug als er
onvoldoende sneeuw ligt en dekt de huur
van je ski’s bij diefstal of breuk! Meer info op
www.b-europe.com
Vanaf € 30,00
Thalys barrijtuig
Het Thalys barrijtuig is toegankelijk voor alle reizigers en stelt u koude of warme gerechten en
snacks voor, evenals een ruim assortiment aan
dranken.

Reizen in Frankrijk
SNCF Nachttrein en SNCF Autotrein

Paris Visite

Ook SNCF Nachttrein spoort tussen verschillende toeristische bestemmingen in Frankrijk.
Bovendien kan u ook het hele jaar door tussen
Parijs en onder andere Avignon, St.-Raphaël,
Narbonne en Nice uw wagen meenemen.

De ideale pas om in alle vrijheid onbeperkt gebruik te maken van het openbaar vervoer in
Parijs (zone 1 tot 3). De pas is beschikbaar voor
1, 2 of 3 dagen. Paris Visite is te koop aan de loketten van NMBS Europe in Brussel-Centraal en
Brussel-Zuid.

SNCF Nachttrein en SNCF Autotrein bieden u
·· Zit- en ligplaatsen.
·· Een barrijtuig met snacks en drankjes.
·· Reist u met uw wagen, dan is uw ontbijt inbegrepen in de prijs van uw ticket.

Brussel – Bourg-Saint-Maurice vanaf € 55,00*
Extra in Comfort 1
·· Ruimere zetels en extra beenruimte.
·· Gratis diverse (internationale) kranten.
·· Een lichte maaltijd aan uw zitplaats, afgestemd
op het moment van de dag en uw traject.
·· Bent u vegetariër? Aan boord is er altijd een
vegetarisch alternatief zonder vlees of vis
voorzien.
·· Aan boord uw taxi reserveren.
·· Toegang tot de VIP-lounges.

(winterseizoen 2016-2017)

Draadloze internettoegang**
Als Thalys-reiziger kan u gebruikmaken van een
breedband internetverbinding in alle treinen en
naar alle bestemmingen van Thalys. U kan surfen, uw mailbox raadplegen of tijdens uw reis
werken. De Wi-Fi verbinding is gratis in Comfort 1 en voor reizigers aan bepaalde tarieven in
Comfort 2***. De reizigers kunnen Wi-Fi tegoeden kopen in het Thalys barrijtuig of online voor
de reis Thalys barrijtuig.

Thalys Zon brengt u elke zaterdag tijdens de zomer in alle comfort naar het zuiden van Frankrijk. Vertrekken kan in Antwerpen-Centraal of
Brussel-Zuid naar Valence, Avignon, Aix-enProvence of Marseille.

Parijs – Narbonne: wagen vanaf € 119,00*

Siemens Networks en Telenet.
*** zie www.b-europe.com

Aankoop:
Thalys Sneeuw vanaf september voor het ganse
winterseizoen.

Aankoop:
Vanaf 3 maanden voor de reisdatum.

** U ontvangt een voucher die u moet inwisselen in het station

Aankoop:
Vanaf 3 maanden op voorhand.

Meer info zie brochure ‘Dienstregelingen Internationale treinen vanuit België’

TicketBar

Brussel – Marseille vanaf € 40,00*

TicketBar biedt “skip the line” tickets aan gereduceerd tarief aan voor musea, attracties, geleide bezoeken en excursies.
O.a. Louvre Museum, Seine Cruise, Montparnasse Tower, Bus hop on hop off, ...

Aankoop:
Thalys Zon vanaf februari voor het ganse zomerseizoen.

Meer informatie op www.b-europe.com
* Voorwaarden zie pag. 68-70

Ticket t+

€ 2,00* per ticket (zone 1)

Interrail
Ook met de Interrail One Country Pass of de Interrail Global Pass kan u Frankrijk doorkruisen.
> Ga voor meer info over de Interrail passen naar
pag. 54-55.

Frankrijk

**

Ticket t+ is te koop aan de loketten van NMBS
Europe in Antwerpen-Centraal, Brussel- Centraal, Brussel-Zuid en Luik-Guillemins.

Marseille met Thalys Zon

Kies bij online of telefonische aankoop
voor Homeprint. U ontvangt uw ticket
per mail en kan het thuis zelf printen.
Ontdek alles over Homeprint op
www.b-europe.com
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**
Aankoop:
Vanaf 3 maanden op voorhand.
van Brussel-Zuid of Brussel-Centraal.

** Volgens de technische beschikbaarheid van de dienst.
Dienst geleverd door 21Net en geactiveerd door Nokia

€ 14,00* (1 dag)

Aankoop:

Vraag uw Touring
annuleringsverzekering
aan voor slechts € 3,00
per persoon per traject

Frankrijk
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Vraag uw Touring
annuleringsverzekering
aan voor slechts € 3,00
per persoon per traject

Reizen naar Groot-Brittannië
Londen met Eurostar
Spoor tot 11 maal per dag in 2 uur vanuit Brussel-Zuid naar London St Pancras International,
het mooiste station ter wereld, in hartje Londen.
Vertrekken kan ook vanuit Lille-Europe.
Meer info zie brochure ‘Dienstregelingen Internationale treinen vanuit België’

Eurostar biedt u
de keuze uit 3 reisklassen, op maat van uw
reisverlangens: Standard, Standard Premier en
Business Premier.
·· Standard biedt alle voordelen van hogesnelheidsreizen met de trein, van stadscentrum
tot stadscentrum. Standard levert comfort en
stijl tegen budgetprijzen.
·· Standard Premier biedt alle ruimte om te
werken, na te denken of lekker te relaxen in
een kalme, rustgevende omgeving. Eurostar
biedt u aan uw zitplaats een lichte en koude
maaltijd en een drankje aan, zodat u uitgerust
en vol energie op uw bestemming aankomt.
·· Business Premier biedt het hoogste niveau
van service, zodat u kan werken in een
aangepaste en comfortabele omgeving. Als
Business Premier reiziger geniet u onder
andere van de express check-in tot 10 minuten
voor vertrek, toegang tot de Business Premier
lounges en een warme maaltijd met bijhorende drankjes geserveerd aan uw zitplaats.

Groot-Brittannië
en Ierland
Reizen naar Groot-Brittannië
·· Londen met Eurostar
·· Londen met OUIBUS

INVERNESS
ABERDEEN
FORT WILLIAM

Reizen in Groot-Brittannië en Ierland

EDINBURGH

GLASGOW

·· Point-to-point
·· Airport Express
·· Londen – Schotland met
Caledonian Sleeper
·· BritRail passen
·· Interrail

DERRY
BELFAST

GALWAY
LIMERICK
TRALEE

MANCHESTER

DUBLIN
BIRMINGHAM

CORK
CARDIFF
BRISTOL
EXETER

STRATFORDUPON-AVON
OXFORD

BATH

SOUTHAMPTON
PLYMOUTH

26

Groot-Brittannië en Ierland

Kies bij online of telefonische aankoop
voor Homeprint. U ontvangt uw ticket
per mail en kan het thuis zelf printen.
Ontdek alles over Homeprint op
www.b-europe.com

LEEDS

LIVERPOOL

Eurostar lounges: Business Premier reizigers en
houders van een Carte Blanche hebben toegang
tot de Eurostar lounges in Brussel-Zuid en London
St Pancras International. U kan er gratis iets drinken aan de bar of een snack eten, kiezen uit het
grote assortiment kranten en tijdschriften en uw
e-mails lezen met de gratis draadloze internettoegang (Wi-Fi). Houders van een Carte Blanche mogen op weekdagen één en tijdens het weekend tot
4 meereizende gasten uitnodigen in de lounges.
Brussel – Londen vanaf € 39,00*

Aankoop:
Vanaf 6 maanden voor de reisdatum.

Londen met OUIBUS
OUIBUS biedt u
·· Zitplaatsen met verstel-bare rugleuning en
regelbare voetsteun.
·· Gratis Wi-Fi en stopcontacten.
·· En nog veel meer ...
Meer info over OUIBUS zie pag. 23.

Brussel – Londen 25,00€**
***
Aankoop:
** Vanafprijs (enkele reis).
*** In Brussel-Zuid, Brussel-Centraal, Brussel-Noord, Antwer-

LONDON
BRIGHTON

Het barrijtuig is toegankelijk voor alle reizigers: u
hebt er een ruime keuze aan dranken en snacks.

pen-Centraal en Luik-Guillemins.
BRUSSEL

Meer informatie op www.b-europe.com
* Voorwaarden zie pag. 68-70

Meer informatie op www.b-europe.com
*Voorwaarden zie pag. 68-70

Groot-Brittannië en Ierland
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London Visitor Card

London Oyster Card

·· Onbeperkt Londen doorkruisen met metro
en bus.
·· Gedurende 1 of 7 dagen en voor een verschillend aantal zones.

Met deze handige OV-chipkaart bespaart u tijd
en geld. De London Oyster Card berekent altijd
automatisch de goedkoopste prijs voor uw ritten op één dag.

Vanaf € 18,00* (afhankelijk van de zones)

Vanaf € 34,00*

**
**
Aankoop:
Vanaf 3 maanden op voorhand.

***

**

** U ontvangt een voucher die u moet inwisselen in het
station van Brussel-Zuid.

**
Aankoop:
Vanaf 3 maanden op voorhand.
** In Brussel-Zuid, Brussel-Centraal, Antwerpen-Centraal en
Luik-Guillemins.

*** aankoop in Brussel-Zuid en Brussel-Centraal.

Madame Tussauds en
The Chamber of Horrors
Op de foto met uw favoriete pop-, sport- of
TV-ster, met één van de Britse royals of met de
grootste wereldleiders? Het kan allemaal in Madame Tussauds’ wassenbeeldenmuseum!

London Eye
Laat u verleiden door Europa’s grootste observatiereuzenrad in het centrum van Londen, en
geniet van een adembenemend uitzicht op Londen en omgeving.

Aankoop:
Aankoop:

€
28

Groot-Brittannië en Ierland

Prijzen van bestemmingen buiten de
eurozone variëren met de wisselkoersen. De prijzen op het ogenblik van de
aankoop zijn van toepassing.

Meer informatie op www.b-europe.com
*Voorwaarden zie pag. 68-70

Groot-Brittannië en Ierland
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Reizen in Groot-Brittannië en Ierland
Point-to-point

BritRail passen

Van Londen naar Liverpool, van Cambridge naar
Oxford, van Birmingham naar Bristol…met de
trein reist u comfortabel en snel van point-topoint, tussen welke grote Britse steden u zich
ook wilt verplaatsen.

Kies zelf hoeveel dagen u in welk deel van
Groot-Brittannië (en Ierland) wil rondreizen.
Beschikbare passen
BritRail London Plus Pass vb. € 129*
(2de klas, 3 dagen binnen een periode van 1 maand)

Deze treinen bieden u
·· Zitplaatsen in 1e en 2e klas.
·· Een minibar met snacks en drankjes.

BritRail Consecutive Pass vb. € 187,00*

London – Stevenage vanaf € 22,00*

BritRail FlexiPass vb. € 271,00*

(enkele reis, 2de klas, volwassene)

(2de klas, 8 dagen binnen een periode van 1 maand)

(2de klas, 4 dagen binnen een periode van 1 maand)

London – Oxford vanaf € 48,00*
(enkele reis, 2de klas, volwassene)

Aankoop:
Vanaf 3 maanden voor de reisdatum.

TIP: koop bij het Contact Center NMBS Europe
Special Products meteen ook uw metroticket
van London St Pancras International naar het
vertrekstation van uw aansluitende trein.
Een enkeltje kost slechts € 7,40.

Aankoop:
Vanaf 3 maanden voor de reisdatum.

Interrail
Ook met de Interrail One Country of de Interrail
Global Pass kan u Groot-Brittannië en Ierland
doorkruisen.
> Ga voor meer info over de Interrail passen
naar pag. 54-55

Airport Express
Met de trein reist u vlot van de luchthaven
naar het centrum van Birmingham, Londen en
Manchester en vice-versa (Londen: Gatwick,
Heathrow, Luton en Stansted).
Deze treinen bieden u
·· Zitplaatsen in 1e en 2e klas.
Heathrow Express vanaf € 46,00* (H/T)

Aankoop:
Vanaf 3 maanden voor de reisdatum.
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Groot-Brittannië en Ierland

€

Prijzen van bestemmingen buiten de
eurozone variëren met de wisselkoersen. De prijzen op het ogenblik van de
aankoop zijn van toepassing.

Meer informatie op www.b-europe.com
* Voorwaarden zie pag. 68-70

Groot-Brittannië en Ierland
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Reizen naar Italië
Milaan met TGV®

Milaan met Thello Dagtrein

TGV® brengt u 3 keer per dag in sneltempo van
Paris-Gare de Lyon naar Milano Porta Garibaldi.

Thello Dagtrein biedt u
·· Zitplaatsen in 1e en 2e klas.

TGV® biedt u
·· Zitplaatsen in 1e en 2e klas.
·· Een barrijtuig met snacks en drankjes.

Marseille – Milaan vanaf € 30,00*
(Smart tarief)

Nice – Milaan vanaf € 15,00*

Italië
Reizen naar Italië
·· Milaan met TGV®
·· Milaan met Thello Nachttrein
·· Milaan met Thello Dagtrein

·· Eurostar Italia
·· Interrail

BOLZANO
MILANO
TORINO

TRIESTE

VERONA

GENOVA

Aankoop:
Vanaf 4 maanden voor de reisdatum.

> Brussel-Parijs met Thalys zie pag. 22.
> Voorzie bij een overstap in Parijs ongeveer
een uur voor uw verplaatsing van Gare du
Nord (aankomst Thalys) naar Gare de Lyon
(vertrek TGV®)

> Brussel-Marseille en Brussel-Nice met rechtstreekse TGV® zie pag. 19.
Vraag uw Touring
annuleringsverzekering
aan voor slechts € 3,00
per persoon per traject

BOLOGNA

PISA
LIVORNO

Thello Nachttrein biedt u
·· Bedplaatsen voor 1, 2 of 3 personen.
·· Ligplaatsen voor 4 of 6 personen.
·· Een restauratierijtuig.

FIRENZE
ANCONA

PESCARA

Parijs – Milaan vanaf € 55,00*
(in CC6 smart)

FOGGIA
BARI

NAPOLI

TARANTO

BRINDISI
LECCE

LAMEZIA
TERME

PALMI

Italië

Aankoop:
Vanaf 3 maanden voor de reisdatum.

Elke avond kan u met de Thello nachttrein van
Paris Gare de Lyon naar Milano Centrale en
Venezia – Santa Lucia. Haltes op het traject zijn
onder andere Padova en Verona.

BRESCIA

ROMA
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(Smart tarief)

Milaan met Thello Nachttrein

VENEZIA

Reizen in Italië

Parijs – Milaan vanaf € 54,00*

Aankoop:
Vanaf 4 maanden voor de reisdatum.
> Brussel-Parijs met Thalys zie pag. 22.
> Voorzie bij een overstap in Parijs ongeveer
een uur voor uw verplaatsing van Gare du
Nord (aankomst Thalys) naar Gare de Lyon
(vertrek Thello Nachttrein).

Meer informatie op www.b-europe.com
* Voorwaarden zie pag. 68-70

Italië
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Reizen in Italië
Eurostar Italia

Interrail

Met Eurostar Italia reist u snel en comfortabel
tussen alle grote Italiaanse steden, zoals Milaan,
Venetië, Firenze, Rome en Napels.

Ook met de Interrail One Country of de Interrail
Global Pass kan u Italië doorkruisen.

Eurostar Italia biedt u
·· Zitplaatsen in 1e en 2e klas.
·· Een barrijtuig met snacks en drankjes.

> Ga voor meer info over de Interrail passen naar
pag. 54-55.

Milaan – Firenze vanaf € 29,90*

Aankoop:
Vanaf 4 maanden voor de reisdatum.
TIP: dankzij de hogesnelheidslijn tussen
Firenze en Rome spoort u in amper 1u45 van de
ene stad naar de andere, en dit vanaf € 30,80*.
Ideaal voor een combi citytrip!
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Italië

Kies bij online of telefonische aankoop
voor Homeprint. U ontvangt uw ticket
per mail en kan het thuis zelf printen.
Ontdek alles over Homeprint op
www.b-europe.com
Meer informatie op www.b-europe.com
*Voorwaarden zie pag. 68-70

Italië
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Reizen naar Luxemburg
Luxemburg met InterCity
Tot 14 rechtstreekse verbindingen naar Luxemburg-stad met InterCity vanuit o.a. Brussel
(Brussel-Zuid, Brussel-Centraal, Brussel-Noord),
Namen, Libramont, Aarlen en Luik-Guillemins.
Snelste reistijd 3u17 vanuit Brussel, 2u34 vanuit
Luik.
Meer info zie brochure ‘Dienstregelingen Internationale treinen vanuit België’

De IC trein biedt u
·· Zitplaatsen in 1e en 2e klas.

Luxemburg
Reizen naar Luxemburg

Brussel – Luxemburg vanaf € 24,00*
(Tarief Escapade, verplicht H/T met 2 personen)

Aankoop:
Vanaf 3 maanden voor de reisdatum.

Kies bij online of telefonische aankoop
voor Homeprint. U ontvangt uw ticket
per mail en kan het thuis zelf printen.
Ontdek alles over Homeprint op
www.b-europe.com

BRUSSEL

·· Luxemburg met InterCity

LIÈGE

CLERVAUX

DIEKIRCH

ARLON

LUXEMBOURG
PÉTANGE
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Luxemburg

Meer informatie op www.b-europe.com
* Voorwaarden zie pag. 68-70

Meer informatie op www.b-europe.com
*Voorwaarden zie pag. 68-70

Luxemburg
Duitsland
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Vraag uw Touring
annuleringsverzekering
aan voor slechts € 3,00
per persoon per traject

Reizen naar Nederland
Amsterdam met Thalys
Flits tot 13 keer per dag in slechts 1u50 van Brussel-Zuid naar Amsterdam Centraal.
Vertrekken kan ook in Antwerpen-Centraal, afstappen in Rotterdam en Schiphol (luchthaven).
Meer info zie brochure ‘Dienstregelingen Internationale treinen vanuit België’

Thalys biedt u
·· Comfortabele individuele zetels.
·· Stopcontacten aan uw zitplaats.
·· Gezinsafdeling (“Carré”) met nursery.

Nederland

Draadloze internettoegang**
Als Thalys-reiziger kan u gebruikmaken van een
breedband internetverbinding in alle treinen en
naar alle bestemmingen van Thalys. U kan surfen,
uw mailbox raadplegen of tijdens uw reis werken.
De Wi-Fi verbinding is gratis in Comfort 1 en voor
reizigers aan bepaalde tarieven in Comfort 2***.
De reizigers kunnen Wi-Fi tegoeden kopen aan
boord via ThalysNet of online voor de reis.
** Volgens de technische beschikbaarheid van de dienst.
Dienst geleverd door 21Net en geactiveerd door Nokia
Siemens Networks en Telenet.

Reizen naar Nederland
·· Amsterdam met Thalys
·· Amsterdam met InterCity
·· Amsterdam met OUIBUS

GRONINGEN

LEEUWARDEN

Extra in Comfort 1
·· Ruimere zetels en extra beenruimte.
·· Gratis diverse (internationale) kranten.
·· Een lichte maaltijd aan uw zitplaats, afgestemd
op het moment van de dag en uw traject.
·· Bent u vegetariër? Aan boord is er altijd een vegetarisch alternatief zonder vlees of vis voorzien.
·· Aan boord uw taxi reserveren.
·· Toegang tot de VIP-lounges.
Kies bij online of telefonische aankoop
voor Homeprint. U ontvangt uw ticket
per mail en kan het thuis zelf printen.
Ontdek alles over Homeprint op
www.b-europe.com

ALKMAAR

Reizen in Nederland

*** zie www.b-europe.com

Thalys barrijtuig
Het Thalys barrijtuig is toegankelijk voor alle reizigers en stelt u koude of warme gerechten en
snacks voor, evenals een ruim assortiment aan
dranken.
Brussel – Amsterdam vanaf € 29*

Aankoop:
Vanaf 3 maanden voor de reisdatum.

AMSTERDAM

·· NS treinen

HAARLEM

ENSCHEDE
APELDOORN

LEIDEN
DEN HAAG

UTRECHT
ROTTERDAM

DORDRECHT
BREDA
BREDA
ROOSENDAAL

TILBURG
EINDHOVEN
ANTWERPEN

BRUSSEL
MAASTRICHT

LIÈGE
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Nederland

Meer informatie op www.b-europe.com
* Voorwaarden zie pag. 68-70

Meer informatie op www.b-europe.com
*Voorwaarden zie pag. 68-70

Nederland
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Amsterdam met InterCity

Amsterdam met OUIBUS

Reizen in Nederland

Van Brussel-Zuid spoort u 16 maal per dag via
Brussel-Centraal, Brussel-Noord, Brussel-Airport-Zaventem, Mechelen, Antwerpen-Berchem
en Antwerpen-Centraal naar Roosendaal, Dordrecht, Rotterdam, Den Haag, Schiphol (luchthaven) en Amsterdam-Centraal.

NMBS Europe stelt u een aanbod van lange afstandsreizen met de bus voor van Brussel naar
Amsterdam, Rijsel, Parijs Charles de Gaulle en
Londen inclusief een geweldige service. Een gezellige en comfortabele manier van reizen met
een professionele service aan heel interessante
prijzen.

NS treinen

Meer info zie brochure ‘Dienstregelingen Internationale treinen vanuit België’

InterCity biedt u
·· Zitplaatsen in 1e en 2e klas.
Brussel – Amsterdam vanaf € 27,70*
(enkele reis, geldig bij aankoop van een weekendbiljet)

Aankoop:
Vanaf 3 maanden voor de reisdatum.

OUIBUS biedt u
·· Zitplaatsen met verstelbare rugleuning en
regelbare voetsteun.
·· Individuele airconditioning en verlichting.
·· Gratis Wi-Fi en stopcontacten.
·· Een speciale dienst voor personen met verminderde mobiliteit.
·· Professionele en enthousiaste chauffeurs die u
in het Frans en Engels te woord staan.

Delft, Leiden, Utrecht, Groningen, … u bereikt
ze allemaal met NS treinen, aansluitend op uw
Thalys traject.
NS treinen bieden u
·· Zitplaatsen in 1e en 2e klas.
·· Gratis Wi-Fi aan boord van de IC-treinen.
Rotterdam – Den Haag vanaf € 5,80*

Aankoop:
Vanaf 3 maanden voor de reisdatum.

Brussel – Amsterdam/Rotterdam € 12,00**
***
Aankoop:
** Vanafprijs (enkele reis)
*** In Brussel-Zuid, Brussel-Centraal, Brussel-Noord, Antwerpen-Centraal en Luik-Guillemins.
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Nederland

Meer informatie op www.b-europe.com
*Voorwaarden zie pag. 68-70

Nederland
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Reizen naar Oostenrijk

Reizen in Oostenrijk

Wenen met DB Nachttrein
(Euronight)

Interrail

Vanuit Keulen kan u dagelijks met Euronight
naar de majestueuze Oostenrijkse hoofdstad.

Ook met de Interrail One Country of de Interrail
Global Pass kan u Oostenrijk doorkruisen.

DB Nachttrein biedt u
·· Zitplaatsen.
·· Ligplaatsen voor 4 of 6 personen.
·· Bedplaatsen voor 1, 2 of 3 personen (met
individuele douche en WC in 1e klas).
·· Een minibar met snacks en drankjes.

> Ga voor meer info over de Interrail passen naar
pag. 54-55.

Keulen – Wenen vanaf € 39,00*

Oostenrijk

(zitplaats)

Aankoop:
Vanaf 6 maanden voor de reisdatum.
> Brussel-Keulen met Thalys of ICE zie pag. 16.
> Voorzie bij een overstap in Keulen voldoende
tijd om van perron te veranderen in Köln Hauptbahnhof (aankomst Thalys/ICE en vertrek DB
Nachttrein).

Reizen naar Oostenrijk
·· Wenen met DB Nachttrein (Euronight)

Reizen in Oostenrijk
·· Interrail

LINZ
VIENNA
SALZBURG

INNSBRUCK

GRAZ
KLAGENFURT
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Oostenrijk

Meer informatie op www.b-europe.com
* Voorwaarden zie pag. 68-70
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Oostenrijk
Duitsland
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Reizen naar Oost-Europa
Praag, Warschau en Moskou met
DB Nachttrein (City Night Line,
Jan Kiepura of PMO)
Vanuit Keulen spoort u met DB Nachttrein dagelijks naar de Tsjechische, de Poolse of de Russische hoofdsteden. Praag en Warschau bereikt
u de ochtend na het vertrek in Keulen, voor bestemming Moskou rekent u een extra dag bij.

Oost-Europa

Hongarije, Polen, Tsjechië en Rusland

DB Nachttrein biedt u
·· Zitplaatsen.
·· Ligplaatsen voor 4 of 6 personen.
·· Bedplaatsen voor 1, 2 of 3 personen
(met individuele douche en WC in 1e klas).
·· Een barrijtuig met snacks en drankjes (Praag
en Warschau).
Keulen – Praag vanaf € 49,00*

> Brussel-Parijs met Thalys zie pag. 22.
> Voorzie bij een overstap in Parijs ongeveer
een uur voor uw verplaatsing van Gare du
Nord (aankomst Thalys) naar Paris-Est (vertrek
nachttrein).

Budapest via Wenen met
DB Nachttrein (Euronight) en dagtrein
DB Nachttrein brengt u dagelijks van Köln Hauptbahnhof naar Wien West, van waar u met een dagtrein snel naar de hoofdstad van Hongarije spoort.
DB Nachttrein biedt u
·· Zitplaatsen.
·· Ligplaatsen voor 4 of 6 personen.
·· Bedplaatsen voor 1, 2 of 3 personen
(met individuele douche en WC in 1e klas).
·· Een minibar met snacks en drankjes.

(in CC6)

Reizen naar Oost-Europa

Aankoop:
Vanaf 3 maanden voor de reisdatum.

·· Praag, Warschau en Moskou met DB Nachttrein
(City Night Line, Jan Kiepura of PMO)
·· Budapest via Wenen met DB Nachttrein
(Euronight) en dagtrein

> Brussel-Keulen met Thalys of ICE zie pag. 16.
> Voorzie bij een overstap in Keulen voldoende
tijd om van perron te veranderen in Köln Hauptbahnhof (aankomst Thalys/ICE en vertrek DB
Nachttrein).

Reizen in Oost-Europa

RUSLAND

·· Interrail

Nachttrein van Parijs naar Moskou
Reis nu ook in alle comfort met de nachttrein
vanuit Parijs naar Moskou.
Parijs – Moskou vanaf € 201,90*

POLEN

(enkele reis, 2de klas, T4 voor een jongere/senior)
TSJECHIE
HONGARIJE

(enkele reis, 2de klas, T4 voor een vowassene)

Aankoop:
Vanaf 3 maanden voor de reisdatum.

Oost-Europa

Keulen – Wenen vanaf € 74,00*
Wenen – Budapest vanaf € 43,80*

Aankoop:
Vanaf 3 maanden voor de reisdatum.
> Brussel-Keulen met Thalys of ICE zie pag. 16.

Reizen in Oost-Europa
Interrail
Ook met de Interrail One Country of de Interrail
Global Pass kan u Oost-Europa doorkruisen.

Parijs – Moskou vanaf € 288,40*

BALKAN
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De dagtrein biedt u
·· Zitplaatsen in 1e en 2e klas.

Meer informatie op www.b-europe.com
*Voorwaarden zie pag. 68-70

> Ga voor meer info over de Interrail passen
naar pag. 54-55.

€

Prijzen van bestemmingen buiten de
eurozone variëren met de wisselkoersen. De prijzen op het ogenblik van de
aankoop zijn van toepassing.

Oost-Europa
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Reizen in Scandinavië
Kopenhagen - Stockholm Oslo met de dagtrein en nachttrein
Tussen deze Scandinavische hoofdsteden spoort
u dagelijks met de dagtrein en nachttrein.
Deze dagtrein biedt u
·· Zitplaatsen in 1e en 2e klas.
··
Deze nachttrein biedt u
·· Zitplaatsen.
·· Bedplaatsen voor 1, 2 of 3 personen.
·· Ligplaatsen voor 6 personen.

Scandinavië

Interrail
Ook met de Interrail One Country of de Interrail
Global Pass kan u Scandinavië doorkruisen.
> Ga voor meer info over de Interrail passen
naar pag. 54-55.

Stockholm – Oslo vanaf € 26,00*

Denemarken, Noorwegen en Zweden

Aankoop:
Vanaf 3 maanden voor de reisdatum.

€

Prijzen van bestemmingen buiten de
eurozone variëren met de wisselkoersen. De prijzen op het ogenblik van de
aankoop zijn van toepassing.

Reizen naar Scandinavië
·· Kopenhagen - Stockholm - Oslo
met de dagtrein en nachttrein
·· Interrail

NOORWEGEN

ZWEDEN

DENEMARKEN
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Scandinavië

Meer informatie op www.b-europe.com
* Voorwaarden zie pag. 68-70
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Reizen naar Spanje
Barcelona met TGV®

Snelle treinen in Portugal

Met de hogesnelheidstreinen Frankrijk - Spanje
zet u 2 keer per dag vanuit het station Paris-Gare
de Lyon koers richting de mooiste kuststeden van
Noord-Spanje: Barcelona, Figueras en Gerona.

Vanuit Lissabon kan u zowel naar Porto in het
noorden als Faro in het zuiden, met nog haltes in
verschillende andere interessante steden onderweg.

TGV® biedt u
·· Zitplaatsen in 1e en 2e klas.
·· Een barrijtuig met snacks en drankjes.

Deze treinen bieden u
·· Zitplaatsen in 1e en 2e klas.
Lissabon – Porto vanaf € 32,00*

Parijs – Barcelona vanaf € 129,30*

Spanje en Portugal
Reizen naar Spanje
·· Barcelona met TGV®

Reizen in Spanje en Portugal
PORTO

PAMPLONA

ZARAGOZA

SALAMANCA
MADRID

Interrail
Ook met de Interrail One Country of de Interrail
Global Pass kan u Spanje en Portugal doorkruisen.
> Ga voor meer info over de Interrail passen
naar pag. 54-55.

Met de Spaanse hogesnelheidstreinen spoort
u vlot van de ene stad naar de andere. Vanuit
Madrid kan u naar onder andere Alicante, Barcelona, Cordoba en Sevilla, vanuit Barcelona naar
Alicante en Valencia.

BARCELONA

VALENCIA

CORDOBA
FARO
SEVILLA

ALICANTE
GRANADA
GIBRALTAR

Aankoop:
Vanaf 3 maanden voor de reisdatum.

Hogesnelheidstreinen in Spanje en
Portugal

BILBAO

LISBOA

> Brussel-Parijs met Thalys zie pag. 22.
> Voorzie bij een overstap in Parijs ongeveer
een uur voor uw verplaatsing van Gare du
Nord (aankomst Thalys) naar Gare de Lyon
(vertrek TGV®)

Reizen in Spanje en Portugal

SANTIAGO DE
COMPOSTELLA

·· Hogesnelheidstreinen in Spanje
·· Snelle treinen in Portugal
·· Interrail

Aankoop:
Vanaf 3 maanden voor de reisdatum.

MALAGA

Deze hogesnelheidstreinen bieden u
·· Zitplaatsen in comfort Turista, Preferente en
Club (enkel op AVE treinen).
Madrid – Sevilla vanaf € 79,50*

ALMERIA

Aankoop:
Vanaf 2 maanden voor de reisdatum.
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Spanje en Portugal

Meer informatie op www.b-europe.com
*Voorwaarden zie pag. 68-70

Spanje en Portugal
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Reizen naar Zwitserland
Met TGV® Brussel-Straatsburg en een
regionale verbinding naar Basel
Rechtstreekse verbindingen naar Straatsburg
met TGV® Brussel-Frankrijk vanuit Brussel-Zuid.
Meer info zie brochure ‘Dienstregelingen - Internationale treinen vanuit België of via b-europe.com/tgv’

Brussel – Straatsburg vanaf € 49,00*

Zwitserland
·· TGV® Brussel-Straatsburg en
een regionale verbinding naar Basel
·· Basel met ICE via Keulen
·· Basel, Bern, Genève, Lausanne
en Zürich met TGV Lyria

WINTERTHUR
ZÜRICH

BERN

Reizen in Zwitserland

Met de STS-tickets spoort u voordelig door de
adembenemende Zwitserse landschappen. Onbeperkt reizen in Zwitserland in 1e of 2e klas
met trein, bus en boot.

Dagelijks verschillende verbindingen vanuit Keulen.

Swiss Travel Pass Flex vanaf € 237,00*
·· Gedurende 3, 4, 8 of 15 vrij te kiezen dagen
binnen de periode van 1 maand.

Brussel – Keulen met Thalys/ICE vanaf € 39,00*
Keulen – Basel vanaf € 39,00*

Swiss Travel Pass vanaf € 206,00*
·· Gedurende 3, 4, 8 of 15 opeenvolgende dagen.

Aankoop:
Vanaf 3 maanden voor de reisdatum.

Swiss Half Fare Card vanaf € 115,00*
·· Deze kaart geeft gedurende 1 maand recht op
50% korting op al uw tickets voor trein, bus,
boot en enkele bergbanen.

Basel, Bern, Genève, Lausanne en
Zürich met TGV Lyria
ST. MORITZ

LAUSANNE

GENÈVE

TGV® is een gedeponeerd merk van SNCF.

LUZERN

FRIBOURG

·· Swiss Travel System
·· Interrail

Reizen in Zwitserland
Swiss Travel System

Basel met ICE via Keulen

BASEL

> Brussel-Parijs met Thalys zie pag. 22.
> Voorzie bij een overstap in Parijs ongeveer
een uur voor uw verplaatsing van Gare du
Nord (aankomst Thalys) naar Gare de Lyon
(vertrek TGV Lyria).

Aankoop:
Vanaf 3 maanden voor de reisdatum.

> Brussel-Straatsburg met TGV® zie pag. 19.

Reizen naar Zwitserland

Aankoop:
Vanaf 3 maanden voor de reisdatum.

BELLINZONA
LOCARNO
ZERMATT

LUGANO

Vanuit Paris Gare de Lyon vertrekken meermaals
per dag Lyria TGV’s naar onder andere Basel,
Bern, Genève, Lausanne en Zürich.
TGV Lyria biedt u
·· Zitplaatsen in 1e en 2e klas.
·· Een barrijtuig met snacks en drankjes.
·· In 1e klas zijn een lichte maaltijd, aangepast
aan het tijdstip van de dag en een waaier aan
Franse, Zwitserse en internationale magazines
en dagbladen inbegrepen in de prijs van uw
ticket dankzij de dienst Lyriapremière.

Swiss Transfer Ticket vanaf € 140,00*
·· Een voordelige heen- en terugreis tussen de
Zwitserse grens of een Zwitserse luchthaven
en uw Zwitserse bestemming.

Aankoop:
Vanaf 3 maanden voor de reisdatum.

Interrail
Ook met de Interrail One Country of de Interrail
Global Pass kan u Zwitserland doorkruisen.
> Ga voor meer info over de Interrail passen
naar pag. 54-55.

Parijs – Genève vanaf € 35,00*
50

Zwitserland
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De Grand Train Tour of Switzerland
De Grand Train Tour of Switzerland combineert
op een route van 1280 treinkilometer de mooiste panoramaritten met een unieke reiservaring – iets wat alleen Zwitserland biedt.
Instappen alstublieft!
De afwisselende reis voert door steden en dorpen, over bergen en langs gletsjers, meren en
rivieren en dwars door alle taalgebieden. De
Grand Train Tour of Switzerland verbindt de
highlights van het Zwitserse openbaar vervoer,
brengt bijzondere excursies onder de aandacht
en kan het hele jaar door worden beleefd.
Voor de hele tocht is maar één enkel ticket
nodig – de Swiss Travel Pass. U kunt op elk gewenst punt langs de route starten en u telkens
door excursie-ideeën laten inspireren, bij voorkeur ook buiten de voorgestelde route.

De hoogtepunten van de GRAND TRAIN TOUR
of Switzerland:
Glacier Express, van Zermatt naar St. Moritz
De langzaamste sneltrein ter wereld. Er is zoveel
te zien, dat snel reizen jammer zou zijn. In ongeveer acht uur doorkruist u met de roodwitte belevenistrein de Alpenketen, duikt door 91
tunnels en balanceert over 291 bruggen.
BERNINA EXPRESS, van Chur naar Tirano en
Lugano
De Bernina Express is een waar multitalent: hij
verbindt moeiteloos het koude noorden met
het warme zuiden. Overwint elke stijging met
gemak en biedt ook nog eens een van de mooiste treinbelevenissen van de wereld.
GOLDENPASS LINE, van Luzern naar Montreux
Een treinreis tussen verschillende werelden.
Twee talen, drie regio’s en acht meren – de
Golden
Pass Line verbindt tegenstellingen en
verenigt de veelzijdigheid van Zwitserland tot
een grensoverschrijdende belevenis. ’s Morgens
nog pure traditie in Centraal Zwitserland, ’s
avonds al Franse flair aan het meer van Genève.

Ultieme treinbelevenis
in Zwitserland.

GOTTHARD PANORAMA EXPRESS, van Lugano/Bellinzona naar Luzern
Van het Zuiden naar het Noorden van de Alpen.
Op deze panoramische reis ontdekt u per trein
en nadien per boot de mythes en legendes van
de Gotthard-regio die de warmte van Ticino met
de tradities van Centraal Zwitserland verbindt.
© Rhätische Bahn, 2012

Info:
of op www.MySwitzerland.com
Vraag uw Touring
annuleringsverzekering
aan voor slechts € 3,00
per persoon per traject

€

Prijzen van bestemmingen buiten de
eurozone variëren met de wisselkoersen. De prijzen op het ogenblik van de
aankoop zijn van toepassing.

© SGV, 2007, Fotograf: Christian Perret
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De Grand Train Tour of Switzerland biedt de mooiste panoramaroutes voor een unieke
reiservaring.
Aanbiedingen op: SwissTravelSystem.com/grandtraintour
Meer
informatie op www.b-europe.com
Zwitserland
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Interrail One Country Pass
·· Onbeperkt reizen binnen de grenzen van
1 land.
·· Gedurende 3, 4, 6 of 8 dagen binnen een
periode van 1 maand.
Vb. € 145,00*
voor 6 dagen rondreizen in Italië voor een jongere
(-28 jaar).

Interrail Global Flexi Pass
·· Onbeperkt reizen in alle deelnemende landen.
·· Gedurende 5 dagen binnen een periode van
15 dagen of gedurende 7, 10 of 15 dagen binnen een periode van 1 maand.

Interrail

Vb. € 301,00*
voor 10 dagen rondreizen voor een jongere (-28 jaar).

1 pass, 30 landen

Interrail Global Continuous Pass

Uw eigen grenzen verleggen?
Dat doet u met de Interrail Global Pass!
Doorkruis in alle vrijheid 30 landen in Europa!

·· Onbeperkt reizen in alle deelnemende landen.
·· Gedurende 15, 22 dagen of 1 maand.
Vb. € 348,00*

·· Interrail One Country Pass
·· Interrail Global Flexi Pass
·· Interrail Global Continuous Pass

voor 15 dagen rondreizen voor een jongere (-28 jaar).
ZWEDEN

Deelnemende landen:
België, Bosnië-Herzegovina (enkel Interrail Global Pass), Bulgarije, Denemarken, Duitsland,
Finland, Frankrijk, Griekenland (+ ferry tussen
Italië en Griekenland), Groot-Brittannië, Hongarije, Ierland, Italië (+ ferry tussen Italië en
Griekenland), Kroatië, Luxemburg, Macedonië,
Montenegro, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Servië, Slovenië, Slovakije, Spanje, Tsjechië, Turkije, Zweden
en Zwitserland.

Aankoop:
Vanaf 11 maanden voor de reisdatum.

Wist u dat?
·· Er zijn 2 promotionele periodes: van 01/02/17
tot 31/03/17 (lentepromo) en van 01/10/17 tot
31/12/17 (herfstpromo)
·· Vanaf 01/01/2017 worden de houders van een
Interrail pass op de Eurostartreinen toegelaten, mits verplichte reservering vooraf. Geldig
in Standard (€ 30) en Standard Premier (€ 38)
·· De leeftijd voor het jongerentarief wordt
opgetrokken naar 28 jaar

FINLAND

NOORWEGEN

TIP: voor een aantal landen hebt u een geldig
paspoort of visum nodig. Vraag na bij uw gemeente en doe het ruim voor uw vertrek!

DENEMARKEN

Global Passen zijn er ook voor volwassenen en
senioren. Alle informatie vindt u op
www.b-europe.com

IERLAND
GROOTBRITTANNIË

POLEN

NEDERLAND
DUITSLAND
BELGIE
LUXEMBURG

TSJECHIË
SLOWAKIJE

FRANKRIJK
ZWITSERLAND

SPANJE
PORTUGAL
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Interrail

OOSTENRIJK HONGARIJE

SLOVENIË
ROEMENIË
KROATIË
BOSNIËHERZEGAVINA
ITALIË
SERVIË
MONTENEGRO BULGARIJE
MACEDONIË

GRIEKENLAND

TURKIJE
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Reizen met de trein
in de wereld
Australië en Nieuw-Zeeland

58
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Japan62
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Reizen met de trein in de wereld

Reizen met de trein in de wereld
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DARWIN

Reizen naar Australië

CAIRNS
TOWNSVILLE

Verschillende dag- en nachttreinen brengen u van
de ene stad naar de andere bezienswaardigheid.
Bij NMBS Europe koopt u uw tickets voor onder
andere deze lange afstandsverbindingen:
·· Adelaide – Alice Springs – Darwin met de
nachttrein (2 nachten)
·· Sidney – Adelaide – Perth met de nachttrein
(3 nachten)

Australië en
Nieuw-Zeeland

Prijzen op aanvraag

Aankoop:
Vanaf 3 maanden voor de reisdatum.

Reizen in Australië
·· Point-to-Point
·· Discovery Pass

MOREE

ARMIDALE

SYDNEY
ADELAIDE

PERTH

€

COOTAMUNDRA
MELBOURNE

Prijzen van bestemmingen buiten de
eurozone variëren met de wisselkoersen. De prijzen op het ogenblik van de
aankoop zijn van toepassing.

Reizen in Nieuw-Zeeland
Tranz Scenic Rail Pass + ferry

Reis gedurende 6 maanden in uw eigen tempo, in
één richting, keuze uit de volgende verbindingen:
Brisbane - Cairns, Sydney - Cairns, Melbourne Cairns, Sydney - Brisbane, Melbourne - Brisbane,
Melbourne - Sydney

·· Ontdek de overweldigende natuurpracht van
Nieuw-Zeeland.
·· Gedurende 7 dagen.
·· Met The Overlander (Auckland-Wellington),
The TranzCoastal (Christchurch-Picton), The
TranzAlpine (Christchurch-Greymouth) en
de Interislander ferry tussen noordelijke en
zuidelijke eilanden.

(14 dagen, van Sydney naar Surfers Paradise en omgekeerd)

·· Tranz Scenic Rail Pass + ferry

ALICE SPRINGS

ROCKHAMPTON
LONGREACH
HERVEY BAY
BRISBANE

Discovery Pass

Vanaf € 185,00*

Reizen in Nieuw-Zeeland

PROSERPINE

MT. ISA

Point-to-Point

Vanaf € 445,00*

DARWIN

(7 dagen)
WOLF CREEK
CRATER

AYERS
ROCK

Aankoop:
Vanaf 3 maanden voor de reisdatum.

TENNANT CREEK
ALICE SPRINGS

BRISBANE
AUCKLAND
HAMILTON

GOLD COAST
SYDNEY

AL

CHRISTCHURCH

SO

UT

HE

RN

HOBART
MOUNT COOK
3.764 m

IT

TASMANIA

WELLINGTON

RA

PS

NELSON

ST

MELBOURNE

MOUNT EGMONT
2.510 m

OK

PERTH

CO

CANBERRA
ADELAIDE

Koop uw pass op voorhand
bij NMBS Europe, hij is 10%
goedkoper dan bij aankoop
in Australië !!!

Aankoop:
Vanaf 3 maanden voor de reisdatum.

QUEENSTOWN
DUNEDIN

STEWARD ISLAND
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Australië en Nieuw-Zeeland
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Reizen in Canada
Point-to-Point
Quebec – Montreal vanaf € 55,00*
(point-to-point)

Aankoop:
Vanaf 3 maanden voor de reisdatum.

€

Prijzen van bestemmingen buiten de
eurozone variëren met de wisselkoersen. De prijzen op het ogenblik van de
aankoop zijn van toepassing.

Canada
Reizen in Canada

ST. JOHN’S

ST
.L

AW

RE

NC

E

·· Point-to-Point

JASPER

QUEBEC

VANCOUVER

HALIFAX

MONTRÉAL
WINNIPEG

OTTAWA
TORONTO
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Canada
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Reizen in Japan

Japan

Japan Rail West Pass - SANYO

·· Van de neonlichten van Tokio tot de 2000
tempels van Kyoto …
Ontdek het allemaal!
·· Gedurende 7, 14 of 21 opeenvolgende dagen.

·· Spoor door West-Japan, van Sasebo tot
Osaka, langs de bekende steden Hiroshima,
Okayama en Hakata.
·· Gedurende 4 of 8 opeenvolgende dagen

€ 270,00*

€ 166,00*

(7 dagen, reizigers vanaf 12 jaar)

(4 dagen, reizigers vanaf 12 jaar)

Japan Rail East Pass

Japan Rail West Pass - KANSAI

·· Spoor door Oost-Japan, langs de steden
Tokio, Nagano, Niigata, Sendai, Morioka,
Misawa en Akita.
·· Gedurende 4 dagen vrij te kiezen of 5 of 10
opeenvolgende dagen binnen een periode van
1 maand.

·· Ontdek de toeristische toppers Kyoto, Kobe
en Osaka en zoveel meer …
·· Gedurende 1, 2, 3 of 4 opeenvolgende dagen.
€ 22,00*
(1 dag, reizigers vanaf 12 jaar)

€ 165,00*

Reizen in Japan
··
··
··
··

Japan Rail Pass

(4 dagen, reizigers vanaf 12 jaar)

Japan Rail Pass
Japan Rail East Pass
Japan Rail West Pass - SANYO
Japan Rail West Pass - KANSAI

SAPPORO

€

Aankoop:
Vanaf 3 maanden voor de reisdatum.

Prijzen van bestemmingen buiten de
eurozone variëren met de wisselkoersen. De prijzen op het ogenblik van de
aankoop zijn van toepassing.

NIIGATA

NAGANO

KYOTO
KOBE

FUJI-SAN
3.776 m
NAGOYA
NARA

TOKYO

OSAKA

HIROSHIMA
FUKUOKA
NAGASAKI
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Reizen in Verenigde Staten

Verenigde Staten

Acela Express

USA Rail Pass

De Acela Express verbindt de grote steden
van de Amerikaanse Oostkust dagelijks meermaals met elkaar. U reist snel en comfortabel
van Washington DC naar Boston, via Baltimore,
Philadelphia en New York.

·· Van de spectaculaire natuurparken, over de
weidse prairies naar de bruisende steden …
Doorkruis de ganse USA!
·· Met de trein, bus en ferry.
·· Gedurende 15, 30 of 45 dagen.

Acela Express biedt u
·· Zitplaatsen in 1e en 2e klas.
·· Een snack car met snacks en drankjes.
·· Een stilterijtuig.
·· Wi-Fi aan boord.

Vanaf € 469,00*
(8 verplaatsingen binnen een periode van 15 dagen)

Aankoop:
Vanaf 3 maanden voor de reisdatum.

New-York – Washington vanaf € 150,00*

Aankoop:
Vanaf 11 maanden voor de reisdatum.

€

Prijzen van bestemmingen buiten de
eurozone variëren met de wisselkoersen. De prijzen op het ogenblik van de
aankoop zijn van toepassing.

Reizen in Verenigde Staten
·· Acela Express
·· USA Rail Pass

SEATTLE

NIAGARA FALLS
BOSTON

A
NEVAD

LOS ANGELES
HOLLYWOOD

SIERRA

SAN FRANCISCO

NEW YORK

DETROIT
CHICAGO

PHILADELPHIA
WASHINGTON

LAS VEGAS
GRAND CANYON
SAN DIEGO
ATLANTA
DAYTONA BEACH

NEW ORLEANS
HOUSTON

ORLANDO
DISNEY® WORLD

MIAMI
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Verenigde Staten
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Reizen in Zuid-Korea
Korea Rail Pass

€

Prijzen van bestemmingen buiten de
eurozone variëren met de wisselkoersen. De prijzen op het ogenblik van de
aankoop zijn van toepassing.

·· Spoor met Korail treinen door gans Korea.
·· Gedurende 3, 5, 7 of 10 opeenvolgende
dagen.
·· Reist u met 2 tot 5 personen samen? Kies voor
de Saver Pass!
·· Geniet ook van speciale tarieven voor jongeren en kinderen.
Vanaf € 90,00*
(3 opeenvolgende dagen, Saver Pass)

Zuid-Korea

Aankoop:
Vanaf 180 dagen voor de reisdatum.

Reizen in Zuid-Korea
·· Korea Rail Pass
CHUNCHEON
SEOUL

ULLEUNG

INCHEON

DAEJEON

DAEGU

ULSAN
GWANGJU
BUSAN
MOKPO

JEJU-SI
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Algemene voorwaarden NMBS Europe
1. TOEPASSINGSGEBIED
1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van
toepassing op elke promotie voor -, aanbieding door - en aankoop van een product
of dienst van of aangeboden door NMBS
Europe (hierna gezamenlijk aangeduid als
“product van NMBS Europe”). Het gebruik
van de website van NMBS Europe en de bestelling en/of aankoop van een product van
NMBS Europe impliceert automatisch de
volledige aanvaarding van deze algemene
voorwaarden.
1.2. NMBS Europe is de handelsbenaming
van Railtour NV, dat deel uitmaakt van de
NMBS-groep en met maatschappelijke zetel te Hallepoortlaan 40, 1060 Brussel, RPR
0402.698.765, vergund als reisbureau onder
nummer A 1721 en aangesloten bij het Garantiefonds Reizen.
1.3. Deze algemene voorwaarden doen geen
afbreuk aan de dwingende bepalingen van
de Verordening (EG) nr. 1371/2007 van het
Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2007 betreffende de rechten en verplichtingen van reizigers in het treinverkeer
(PRR), de Uniforme Regelen betreffende de
overeenkomst van internationaal spoorwegvervoer van reizigers (CIV), de Algemene
vervoersvoorwaarden voor internationaal en
binnenlands spoorwegvervoer van reizigers
(GCC-CIV/PRR), hetzij andere regelgeving
ter vervanging of ter aanvulling van de voornoemde regelgeving, die van toepassing zijn
op de vervoerovereenkomst die middels de
aankoop van een product van NMBS Europe
tot stand komt tussen de reiziger en de vervoerder.
1.4. Voor wat betreft de producten en/of
diensten van een derde dienstverlener, zoals
een vervoerder of reisorganisator, kunnen
bijzondere voorwaarden rechtstreeks van
toepassing zijn tussen deze derde dienstverlener en de reiziger en/of de klant, die
laatstgenoemden door de aankoop van het
product van NMBS Europe worden geacht
te hebben aanvaard en die niet tegenstelbaar zijn aan NMBS Europe.
2. PROMOTIE
2.1. Alle promotiemateriaal van NMBS Europe,
ongeacht het kanaal of de drager waarin
deze is opgenomen, wordt te goeder trouw
opgesteld volgens de op het ogenblik van
de redactie beschikbare gegevens. Eventuele typfouten, vergissingen, weglatingen
of wijzigingen kunnen niet tegen NMBS
Europe worden gebruikt en kunnen de aansprakelijkheid van NMBS Europe niet in het
gedrang brengen. NMBS Europe kan ertoe
genoodzaakt zijn een bepaald product van
NMBS Europe waarvan sprake in het promotiemateriaal, tijdelijk of volledig te schrappen.
2.2. Alle in het promotiemateriaal van NMBS
Europe vermelde prijzen zijn indicatief en
worden geformuleerd onder voorbehoud
van de op het ogenblik van de opmaak
beschikbare gegevens en plaatsen. Deze
prijzen kunnen tijdens de geldigheidsduur
van de promotie worden aangepast, hetzij door NMBS Europe zelf, hetzij door de
derde dienstverlener op wiens dienst de
vermelde prijs (geheel of gedeeltelijk) betrekking heeft. De in het promotiemateriaal
van NMBS Europe vermelde “vanaf”-prijzen
kunnen beperkt worden aangeboden en niet
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meer beschikbaar zijn op het ogenblik van
de aankoop, mede gelet op een beperkte
beschikbaarheid van de beoogde diensten
van derde dienstverleners waarop de vermelde “vanaf”-prijzen (geheel of gedeeltelijk) betrekking hebben. NMBS Europe wijst
er in ieder geval op dat het aanbod op bepaalde treinen zeer beperkt is.
2.3. De in het promotiemateriaal van NMBS
Europe vermelde prijzen die betrekking hebben op een bestemming, product of dienst
van buiten de Eurozone variëren met de wisselkoersen. Slechts de prijzen op het ogenblik van de aankoop zijn van toepassing.
3. AANKOOP VAN EEN PRODUCT VAN
NMBS EUROPE
3.1. Aankoop
De aankoop van een product van NMBS
Europe, al naargelang de aard ervan, is mogelijk 1) online via de website van NMBS Europe, 2) telefonisch via het Contact Center,
3) in een aantal Belgische stations, en/of 4)
bij een door NMBS Europe erkend reisagentschap.
Nadere gegevens dienaangaande zijn beschikbaar op de website van NMBS Europe
en in de informatiebrochures in de stations.
De klant garandeert dat alle opgegeven informatie correct en volledig is en dat die
informatie NMBS Europe toelaat om zijn
aankoop te verwerken. NMBS Europe sluit
iedere verantwoordelijkheid uit voor aankopen die niet correct verwerkt worden wegens een fout of vergetelheid van de klant.
Alle door de klant verstrekte en verkeerde
inlichtingen die voor NMBS Europe tot bijkomende kosten kunnen leiden, om welke
reden ook, kunnen in rekening worden gebracht.
Voor wat de online en telefonische aankopen betreft, geldt bijkomend dat enkel reeds
door de bestelling, de klant garandeert minstens 18 jaar oud en wettelijk bevoegd te zijn
om het desbetreffende product van NMBS
Europe aan te kopen. Deze klant stemt er
mee in aansprakelijk te zijn voor alle daarmee gepaard gaande financiële transacties,
inclusief deze die voor zijn rekening gebeurden, bijvoorbeeld door inwonende minderjarigen.
3.2. Prijs
De in het promotiemateriaal van NMBS Europe vermelde prijzen voor vervoerbewijzen
gelden, tenzij anders vermeld, per persoon,
per enkele reis, voor een volwassene, in
tweede klas, voor een zitplaats op de dagtreinen, voor een ligplaats in een afdeling
voor zes personen op de nachttreinen en
voor de kortste geldigheidsduur voor de
passen.
3.3. Dossierkosten
Voor de persoonlijke begeleiding bij aankopen van producten van NMBS Europe
per telefoon of in stations en bij bepaalde
reisagentschappen, worden per dossier
kosten aangerekend als persoonlijke assistentietoelage. Deze dossierkosten worden
niet terugbetaald bij annulering - of terugbetaling om enige andere reden - van het
reiscontract of het vervoerbewijs. NMBS
Europe verwijst naar de website van NMBS
Europe en de informatiebrochures in de
stations voor nadere informatie aangaande
de begroting van de dossierkosten en de
geldende uitzonderingen. Door de aankoop

Algemene voorwaarden NMBS Europe

van een product van NMBS Europe erkent
de klant zich dienaangaande te hebben geïnformeerd en NMBS Europe op de hoogte
te hebben gesteld van een eventuele uitzondering krachtens dewelke de dossierkosten
niet verschuldigd zouden zijn.
3.4. Bevestiging en levering
De bevestiging en levering van producten
van NMBS Europe gebeurt, al naargelang de
wijze van bestelling en de aard van het product van NMBS Europe, door afhaling aan
het loket of aan een automaat, door verzending per post of elektronisch. De klant is er
dadelijk na ontvangst van de bestelbon, van
de reisbevestiging en/of van het vervoerbewijs, toe gehouden te controleren of deze
overeenstemt met zijn bestelling en of de
door hem opgegeven gegevens correct zijn
verwerkt, bij gebreke waaraan hij NMBS Europe hiervan onverwijld in kennis stelt.
De verzending per post gebeurt mits betaling van een toeslag en op het door de klant
bij de bestelling opgegeven adres. De klant
is verantwoordelijk voor de juiste opgave
van dit adres en voor de haalbaarheid van
de verzending, rekening houdend met een
redelijke verwerkingstermijn in hoofde van
NMBS Europe en een redelijke verzendtermijn in hoofde van de postdiensten.
Bij niet tijdige ontvangst van de bevestiging
van aankoop of van de producten van NMBS
Europe, contacteert de klant zo snel mogelijk - en in ieder geval vóór het vertrek van
de trein in kwestie - NMBS Europe, hetzij
via de stationsloketten van NMBS Europe,
hetzij via het Contact Center, hetzij via het
door NMBS Europe erkende reisagentschap,
hetzij op het opgegeven e-mailadres. Bij telefonisch contact kan aan de klant worden
gevraagd om zijn vraag nadien schriftelijk te
bevestigen.
Voor wat betreft bestellingen die via de
website van NMBS Europe zijn geplaatst,
wordt overeengekomen dat, behoudens
tegenbewijs, de op het informaticasysteem
van NMBS Europe opgeslagen gegevens
doorslaggevend zijn in geval van betwisting.
3.5. Weigering van de bestelling
NMBS Europe houdt zich steeds het recht
voor om, zonder ertoe gehouden te zijn
voorafgaand de klant hiervan op de hoogte
te brengen, een bestelling te weigeren, op
te schorten of aan bijkomende voorwaarden
te onderwerpen indien de informatie die bij
de bestelling wordt opgegeven onvolledig of
onjuist is of indien zij een contractuele wanprestatie of enige vorm van fraude of bedrog
vermoedt, bijvoorbeeld indien de identiteit
van de klant of de reiziger twijfelachtig of
mogelijks onjuist is, in geval van bestelling
van een ongebruikelijk aantal producten van
NMBS Europe of in geval van (vroegere) betalingsproblemen met de klant of de reiziger.
3.6. Betaling
Behoudens andersluidende vermelding,
geldt dat bij de aankoop van een product
van NMBS Europe, inclusief de reserveringen van een vervoerbewijs, het verschuldigde bedrag onmiddellijk en volledig betaalbaar is.
Indien op het ogenblik van aankoop slechts
een voorschot betaalbaar is, wordt aan de
klant tegelijk en schriftelijk de betalingstermijn meegedeeld binnen dewelke het verschuldigde saldo betaalbaar is, dit zonder
navolgend betalingsverzoek. Bij betaling

van het voorschot met gebruikmaking van
een kredietkaart, is NMBS Europe gerechtigd om na afloop van de betalingstermijn
en zonder verdere formaliteiten het verschuldigde saldo automatisch in te houden.
Al naargelang de wijze van bestelling en de
aard van het product van NMBS Europe,
is betaling mogelijk via contante betaling,
via gewone betaalkaart en/of via de op de
website van NMBS Europe vermelde kredietkaarten en homebankingsystemen.
Bij gebreke aan tijdige, volledige of geldige betaling, zijn NMBS Europe en de
vervoerder gerechtigd respectievelijk het
reiscontract en de vervoerovereenkomst
zonder voorafgaande ingebrekestelling en
van rechtswege ontbonden te verklaren ten
laste van de klant en de reiziger en hiervoor
annuleringskosten aan te rekenen.

NMBS Europe kan, behoudens in geval van
haar persoonlijke opzettelijke fout of in geval van bedrog door NMBS Europe, in geen
geval aansprakelijk worden gesteld voor de
niet- of gebrekkige uitvoering van een vervoerovereenkomst of van een andere dienst
geleverd door een derde dienstverlener.
Behoudens in geval van haar persoonlijke
opzettelijke fout of in geval van bedrog door
NMBS Europe, is a) de aansprakelijkheid van
NMBS Europe voor bewezen geleden schade in geval van een fout door NMBS Europe
(waaronder stoffelijke schade en de vergoeding van de derving van het reisgenot) beperkt tot tweemaal de reissom en b) NMBS
Europe niet aansprakelijk voor indirecte
schade waaronder verlies van een kans,
verlies van besparingen, winstderving en/of
andere vormen van gevolgschade.

4. WIJZIGING, OVERDRACHT, VERBREKING, ANNULERING, NIET-UITVOERING
EN TERUGBETALING
4.1. Geen herroepingsrecht
Voor wat de (online en telefonische) aankopen op afstand betreft, beschikken de klant
en de reiziger behoudens andersluidend
beding niet over een herroepingsrecht in
de zin van artikel 47 van de Wet van 6 april
2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming.
4.2. Wijziging, overdracht, verbreking en
annulering door de klant of de reiziger
De klant of de reiziger richt zijn verzoek
tot wijziging, overdracht of annulering van
het reiscontract of van de vervoerovereenkomst zo spoedig mogelijk en ten laatste
vóór het vertrek aan NMBS Europe. In geval
van aanvaarding van dergelijk verzoek, is
NMBS Europe gerechtigd alle kosten aan te
rekenen die daardoor worden veroorzaakt.
Wijzigingen tijdens de reis zijn in principe
niet meer mogelijk. De reiziger die toch zijn
reis vroegtijdig onderbreekt, heeft geen
recht op terugbetaling van de niet-genoten
diensten. Alle extra kosten zijn ten laste van
de reiziger.
In geval van gehele of gedeeltelijke verbreking of annulering door de klant of de reiziger van het reiscontract of van de vervoerovereenkomst wegens een aan hem toe te
rekenen omstandigheid, vergoedt hij alle
(rechtstreeks en onrechtstreekse) schade
die NMBS Europe ten gevolge daarvan zou
lijden.
Voor de terugname, overdracht, omruiling
en terugbetaling van vervoerbewijzen en
andere diensten van derde dienstverleners,
verwijst NMBS Europe uitdrukkelijk naar de
bijzondere voorwaarden van de betreffende
derde dienstverlener. In geval van overdracht zijn de overdrager en de overnemer
hoofdelijk gehouden tot betaling van de totale prijs en van de kosten van overdracht.
De terugbetaling door NMBS Europe omvat in geen geval de aan NMBS Europe
betaalde dossierkosten en eventuele wijzigingskosten, verzekering en kosten van
overdracht.
Vervoerbewijzen en reiscontracten mogen
in geen geval met winst worden doorverkocht.

6. REISDOCUMENTEN, FORMALITEITEN
EN REISADVIEZEN
6.1. NMBS Europe wijst de reiziger die naar
een ander land reist erop dat hij steeds in
het bezit moet zijn van de nodige reisdocumenten en met name van een geldig identiteitsdocument (identiteitskaart of Kids-ID)
of een reispaspoort, al dan niet met visum,
al naargelang de bestemming, de duur van
het verblijf, de leeftijd en nationaliteit van
de reiziger en het doel van de reis. Sommige bestemmingen vereisen tevens aparte
formaliteiten, zoals op gebied van gezondheidszorg en inentingen, alvorens toegang
tot het land wordt verleend. Voor een verblijf in het buitenland van langer dan drie
maanden wordt de reiziger aangemaand
zich te informeren bij de ambassade van het
land van bestemming. De reiziger informeert
zich en vergewist zich ervan om, ook voor
de meereizende minderjarigen, tijdig de nodige reisdocumenten aan te vragen bij zijn
gemeente, rekening houdend met mogelijks oplopende afgiftetermijnen en met het
feit dat de meeste reisdocumenten tot zes
maanden na datum van terugkeer geldig dienen te blijven. De reiziger van niet-Belgische
nationaliteit verbindt zich ertoe om, voorafgaand aan de aankoop van een product van
NMBS Europe, zijn nationaliteit spontaan
aan NMBS Europe mee te delen en zich tijdig
bij zijn eigen ambassade of consulaat te informeren omtrent de vereiste reisdocumenten, visa en andere formaliteiten.
6.2. Voor nadere informatie aangaande
vereiste reisdocumenten, visa, andere formaliteiten en reisadviezen verwijst NMBS
Europe de reiziger door naar zijn gemeente
en naar de websites www.diplomatie.be en
www.gezondheidspas.be.
6.3. De beslissing om al dan niet een product van NMBS Europe aan te kopen met
betrekking tot (of om al dan niet af te reizen
naar) een bepaalde bestemming, betreft de
uitsluitende verantwoordelijkheid van de
reiziger. NMBS Europe kan in geen geval
aansprakelijk worden gesteld voor eventuele
schade die de reiziger zou lijden tengevolge van de niet- of niet-tijdige aflevering van
reisdocumenten of andere formaliteiten,
hetzij door de beperkte termijn tussen de
aankoop van het product van NMBS Europe
en de datum van vertrek hetzij anderszins.
NMBS Europe kan evenmin aansprakelijk
worden gesteld voor eventuele schade die
verband houdt met door de overheid ver-

5. AANSPRAKELIJKHEID
Elke verbintenis van NMBS Europe is in ieder
geval beperkt tot een middelenverbintenis.

strekte reisadviezen of andere omstandigheden die buiten de redelijke controle van
NMBS Europe vallen.
7. VERZEKERINGEN
7.1. Tenzij anders vermeld, is in de producten van NMBS Europe geen annulerings- of
reisbijstandsverzekering begrepen. NMBS
Europe raadt de reiziger uitdrukkelijk aan,
en in het bijzonder voor de sluiting van een
reiscontract, om dergelijke verzekeringen
apart af te sluiten, alsmede een verzekering
voor burgerlijke aansprakelijkheid indien de
reiziger daar nog niet over zou beschikken.
7.2. Behoudens bepaalde uitzonderingen
geniet de in een EU-lidstaat of in Zwitserland gedomicilieerde klant via bepaalde
verkoopskanalen van NMBS Europe de
mogelijkheid om bij de aankoop van een
product van NMBS Europe tevens een Touring annuleringsverzekering en/of reisbijstandsverzekering af te sluiten. De Touring
verzekeringscontracten
worden
rechtstreeks afgesloten met de verzekeraar ATV
N.V., met maatschappelijke zetel te 1040
Brussel, Wetstraat 44, als verzekeringsonderneming toegelaten bij Koninklijk Besluit van 11 januari 1991 en 24 februari 1992
om verzekeringsoperaties uit te voeren in
de takken 9, 16, 17 en 18 en erkend door de
Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen onder het nummer 1015, RPR
0441.208.161 Brussel.
De annuleringsverzekering is geldig vanaf de
reservering tot het vertrek van de gereserveerde trein en moet onderschreven zijn op
het moment van de originele reservering (of
ten laatste op de dag zelf).
NMBS Europe verwijst uitdrukkelijk naar de
voorwaarden van Touring die van toepassing
zijn op de Touring verzekeringen. Touring
blijft schuldenaar van de gewaarborgde
prestaties en blijft ten aanzien van de reiziger volledig en uitsluitend verantwoordelijk
voor de goede uitwerking. Elke aanvraag tot
tussenkomst dient steeds rechtstreeks te
worden gericht aan Touring op het ogenblik
dat zich de gebeurtenis voordoet waarvoor
de tussenkomst gerechtvaardigd is.
8. GROEPSREIZEN VOOR SCHOLEN EN
JONGEREN
8.1. Behoudens andersluidende bepaling
gelden de voor groepsreizen aangeduide
prijzen van vervoerbewijzen per persoon,
jonger dan 26 jaar en deel uitmakend van
een groep van minstens tien personen jonger dan 26 jaar, per enkele reis, in tweede
klas en voor een vertrek vanuit het station
Brussel-Zuid. Behoudens andersluidende
bepaling kan per groep van tien dergelijke
reizigers één begeleider ouder dan 26 jaar
een vervoerbewijs kopen aan dezelfde prijs
als de reizigers die hij begeleidt. Bepaalde
Eurostar- en InterCity-treinen zijn verboden
voor groepsreizen. Voor sommige bestemmingen zijn de plaatsen voor groepen op de
treinen beperkt en kan de voorziene dienstregeling niet worden gegarandeerd.
8.2. Behoudens andersluidende bepaling
gelden de voor groepsreizen aangeduide
prijzen van overnachtingen per nacht en per
persoon, jonger dan 26 jaar en deel uitmakend van een groep van minstens 20 personen jonger dan 26 jaar, op basis van meerbedkamers en zonder maaltijden. Indien er
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minder dan 20 deelnemers zijn, kunnen de
prijzen en het programma door NMBS Europe eenzijdig worden aangepast. De prijzen
van overnachtingen kunnen variëren volgens
de periode van het jaar.
8.3. Om eventuele beschadigingen op de
reizigers te kunnen verhalen, vragen sommige hotels een waarborg die door de groep
bij aankomst moet worden betaald en, voor
zover geen beschadigingen werden vastgesteld, wordt terugbetaald bij het vertrek van
de groep. Bijkomende informatie aangaande deze waarborg en de hotels worden bij
de reservering op eenvoudig verzoek verstrekt.
8.4. Voor groepsreizen geldt dat ten laatste
tien dagen na de bevestiging van de reis
een voorschot van 20% van de totaalprijs
dient te worden overgemaakt. Het verschuldigde saldo dient ten laatste 30 dagen
voor vertrek te worden voldaan.
8.5. Voor groepsreizen zijn afwijkende dossier- en annuleringskosten van toepassing.
NMBS Europe verwijst naar de website van
NMBS Europe en de informatiebrochures in
de stations voor nadere informatie dienaangaande.
9. INSOLVENTIE VAN DE REISBEMIDDELAAR
De reiziger heeft er kennis van dat, in geval
van insolventie van zijn reisbemiddelaar, hij
beroep zal kunnen doen op de verzekering
financieel onvermogen van zijn reisbemiddelaar. Dit impliceert dat de kosten van
repatriëring of terugbetaling van de reeds
betaalde voorschotten, in geval van insolventie van zijn reisbemiddelaar, door de reiziger kunnen worden teruggevorderd van
de verzekeraar van zijn reisbemiddelaar. De
reiziger verbindt zich ertoe te dien einde
alle nodige stappen te ondernemen zodra
de insolventie van zijn reisbemiddelaar hem
ter kennis is gekomen.
10. BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS
10.1. Verzameling en verwerking van persoonsgegevens
In het kader van een bestelling en/of aankoop van een product van NMBS Europe,
kunnen door de bezoeker van de website
van NMBS Europe, door de klant of door de
reiziger bepaalde gegevens worden meegedeeld aan NMBS Europe, al dan niet via een
door NMBS Europe erkend reisagentschap,
waaronder persoonsgegevens in de zin van
de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten
opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.
Deze algemene voorwaarden beschrijven de
wijze waarop deze persoonsgegevens worden verwerkt door NMBS Europe (als verantwoordelijke voor de verwerking), en door
NMBS Europe kunnen worden doorgegeven
aan derden.
Door de mededeling van deze persoonsgegevens aanvaarden de bezoeker, de klant en
de reiziger deze algemene voorwaarden en/
of (naar gelang het geval) maakt de bezoeker, klant of reiziger zich sterk dat deze algemene voorwaarden zijn meegedeeld aan de
betrokkene waarop de persoonsgegevens
betrekking hebben en door de betrokkene
zijn aanvaard.
10.2. Doeleinden van de verwerking
De persoonsgegevens worden door NMBS
Europe verwerkt voor volgende doeleinden:
• het beheer en de uitvoering van het reiscontract;
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• administratie van het klantenbestand;
• promotionele doeleinden (m.i.v. direct
marketing);
• de ontwikkeling en commercialisering van
producten van NMBS Europe;
• het uitvoeren van marktstudies;
• de bescherming van NMBS Europe, haar
verbonden ondernemingen en hun personeel,
klanten en/of eigendommen in het kader van
(eventuele) juridische procedures.
In het kader van deze verwerking kunnen de
persoonsgegevens worden meegedeeld aan
derde dienstverleners van NMBS Europe, die
de gegevens in opdracht van NMBS Europe
verwerken voor bovenstaande doeleinden.
10.3. Doorgifte aan derden
NMBS Europe kan de persoonsgegevens
ook doorgeven aan derden voor onder meer
volgende doeleinden:
• Verbonden ondernemingen van NMBS Europe: voor promotionele doeleinden (m.i.v.
direct marketing) en de ontwikkeling en
commercialisering van producten van deze
verbonden ondernemingen;
• Partners van NMBS Europe zoals vermeld
op de website van NMBS Europe (bv. hotels,
autoverhuurders, vervoerders): voor het beheer en de uitvoering van het reiscontract
en/of de vervoerovereenkomst;
• Door NMBS Europe erkende reisagentschappen: voor het beheer en de uitvoering
van het reiscontract en/of de vervoerovereenkomst;
• Bevoegde autoriteiten: in het kader van
dreigende of hangende juridische procedures.
Indien de bezoeker, klant of reiziger de gegevens meedeelt aan NMBS Europe via een
door NMBS Europe erkend reisagentschap,
erkent de bezoeker, klant of reiziger dat
deze gegevens door het reisagentschap
ook voor eigen doeleinden kunnen worden
verwerkt.
Deze derden handelen als “verantwoordelijken voor de verwerking” bij het uitvoeren
van deze en andere verwerkingen van de
persoonsgegevens. Voor verdere informatie
over deze verwerkingen, verwijst NMBS Europe dan ook naar het toepasselijke privacybeleid van deze derden.
10.4. Doorgifte naar het buitenland
De bezoeker, klant of reiziger erkent en aanvaardt dat, in het kader van de gegevensverwerkingen zoals beschreven in artikels
10.1-10.2, gegevens kunnen worden doorgegeven naar landen buiten de Europese
Economische Ruimte, die geen gelijkaardig
niveau van bescherming bieden voor persoonsgegevens. Een lijst van betrokken landen kan worden geraadpleegd in de publiek
beschikbare aangifte van NMBS Europe bij
de Commissie voor de Bescherming van de
Persoonlijke Levenssfeer.
10.5. Rechten van de betrokkene
De betrokkene heeft op ieder ogenblik een
kosteloos recht op toegang en verbetering
van zijn persoonsgegevens. De betrokkene
kan zich eveneens kosteloos verzetten tegen
de verwerking van zijn persoonsgegevens
voor doeleinden van direct marketing. De betrokkene kan zich hiervoor schriftelijk richten
tot de verantwoordelijke dienst voor de verwerking van NMBS Europe: NMBS Europe,
Bureau B-EU 326, Hallepoortlaan 40, 1060
Brussel.
11. KLACHTENPROCEDURE
11.1. Voor de reis
De klant of de reiziger stelt de reisorganisator en/of de reisbemiddelaar zo spoedig
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mogelijk en schriftelijk in kennis van eventuele klachten, waarvan minstens kopie
wordt gericht aan NMBS Europe, hetzij per
aangetekend schrijven aan NMBS Europe
- Klantendienst, Bureau B-MS 035, S. 13/6,
Hallepoortlaan 40, B-1060 Brussel, hetzij
tegen ontvangstbewijs in het station, hetzij per e-mail aan int.naverkoop@nmbs.be,
hetzij tegen ontvangstbewijs bij het door
NMBS Europe erkend reisagentschap waar
het reiscontract of de vervoerovereenkomst
is afgesloten.
11.2. Tijdens de reis
De klant of de reiziger wendt zich met eventuele klachten zo spoedig mogelijk en respectievelijk (en in die volgorde) hetzij tot een
vertegenwoordiger van de reisorganisator,
hetzij tot een vertegenwoordiger van de
reisbemiddelaar, hetzij rechtstreeks tot de
reisbemiddelaar, hetzij rechtstreeks tot de
reisorganisator. De reiziger vergewist zich
in de mate van het mogelijke ervan van deze
kennisgeving tegelijk en ten laatste na de
reis een neerslag of kopie aan NMBS Europe
over te maken op één van de onder artikel
11.1 vermelde opties.
11.3. Na de reis
Indien het de klant of de reiziger onmogelijk
was zijn klacht tijdens de reis te formuleren
overeenkomstig het hiervoor bepaalde of
indien de klacht niet op bevredigende wijze
werd verholpen, formuleert hij zijn klacht
alsnog op één van de onder artikel 11.1 vermelde opties en dit uiterlijk één maand na
afloop van de reis.
12. ALGEMEEN
12.1. Indien NMBS Europe nalaat de naleving
van een krachtens deze algemene voorwaarden verleend recht af te dwingen, zal dit
niet beschouwd worden als een afstand van
dat recht of van de rechtsmiddelen hiertoe,
noch zal hierdoor de geldigheid van deze
algemene voorwaarden in gedrang komen.
Een afstand van recht inzake een inbreuk op
deze algemene voorwaarden houdt geen afstand van recht in met betrekking tot vorige
of toekomstige inbreuken op deze algemene
voorwaarden.
12.2. De nietigheid of de niet-afdwingbaarheid, om gelijk welke reden, van een deel
van deze algemene voorwaarden, zal geen
invloed hebben op de geldigheid en afdwingbaarheid van de resterende bepalingen ervan.
13. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE
RECHTBANKEN
13.1. Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht, met uitsluiting van de regels inzake internationaal
privaatrecht, en dienen, behoudens andersluidende bepaling, als dusdanig te worden
geïnterpreteerd.
13.2. De hoven en rechtbanken van Brussel
zijn exclusief bevoegd om kennis te nemen
van elk geschil omtrent de geldigheid, de
uitlegging of de uitvoering van deze algemene voorwaarden.

Verantwoordelijke uitgever: Michel Jadot,
Directeur NMBS Europe, Hallepoortlaan 40,
1060 Brussel.
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B-europe dankt u
voor het vertrouwen.
Prettige reis!

NMBS Europe, verkooppunten
www.b-europe.com
Mobile app
Contact Center NMBS Europe* > 070 79 79 79 (€ 0,30/min)
Contact Center Groepen* > 070 79 79 81 (€ 0,30/min)
Contact Center Special Products* > 070 79 79 70 (€ 0,30/min)
NMBS stations met internationaal aanbod*
Door NMBS Europe erkende reisagentschappen
* Bij aankoop via deze verkooppunten worden dossierkosten aangerekend.
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