BIJNA ALLE BAGAGE MAG MEE
Bij Eurostar mag je veel meenemen, al blijven er toch
enkele beperkingen.

Per persoon mogen er tot twee middelgrote koffers mee
(max. 85 cm op de langste zijde), plus een kleine handbagage.
Moeten er bijkomende koffers mee, maak dan gebruik van onze
dienst voor geregistreerde bagage.

Tarieven voor geregistreerde bagage

• 	Extra koffer < 85 cm
• 	Extra koffer > 85 cm
• Muziekinstrument
• Golf- of ski-uitrusting
• Wapen met vergunning
• Keukenmessen en huishoudelijke artikelen
• Fiets in fietszak
• Volledig gemonteerde fiets
Voorwerpen langer dan 2 meter kunnen helaas niet
mee in de trein.

€ 34
€ 46
€ 46
€ 34
€ 40
€ 34
€ 46
€ 64

Neem de fiets gratis mee
Als de fiets kan worden gemonteerd en opgeborgen in een fietszak
van maximaal 85 cm lang, dan kan hij mee in de trein als deel van je
toegelaten bagage. Zoniet, dan is de fiets te groot en moet hij via
onze dienst voor geregistreerde bagage.

NOT ONE FOR TRAVELLING LIGHT?
Remember, we do have some luggage limits.
When you travel with us, you can take two pieces of
luggage (up to 85cm long) and one piece of hand luggage
per person. If you need to take anything extra with you,
please ask about our registered luggage service.

Charges for registered luggage
• 	Excess luggage under 85cm long
• 	Excess luggage over 85cm long
• Musical instruments
• Golf or ski equipment
• Firearms (with a licence)
• Kitchen knives and household utensils
• A bike in a box
• A fully assembled bike
You won’t be able to register items over 2 metres long.

€34
€46
€46
€34
€40
€34
€46
€64

A word about bicycles
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If your bike can be dismantled and packed in a bicycle bag
up to 85cm long, you can take it on board as part of your
luggage allowance. Otherwise, bikes count as oversized
items and need to travel with our registered luggage service.
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