UPDATE 14 DECEMBER 2016

Het afscheid van de laatste nachttrein
Op 9 december 2016 vertrok de laatste nachttrein uit Nederland.
Veel aandacht in de media, veel nostalgie en een beetje optimisme.





Op Amsterdam Centraal nam een bont gezelschap afscheid van de nachtrein in
Nederland
Reizigers, treinenfreaks, NS-personeel en veel media
Ook in Utrecht en Arnhem werd afscheid genomen
Het vertrek was LIVE te volgen op Noord West Express

En zo vertrokken de 15 wagons voor de laatste keer naar München en Zürich.
En kwam een einde aan een tijdperk van 115 jaar nachttreinen.
Hierbij de links naar een overzicht van de media-aandacht en de reportages door
Noord West Express.

Prachtig digitaal fotoboek voor de laatste nachttrein
Als afscheid voor de laatste nachttrein is door de bezoekers van Noord West Express
een digitaal fotoboek samengesteld.
Er zitten prachtige beelden van de City Night Line in Hollandse landschappen tussen,
maar ook mooie plaatjes van het interieur.
En natuurlijk een paar van de laatste rit.
En uploaden kan nog steeds:





Heb je mooie of leuke foto's van de nachttrein in Nederland?
Van de laatste rit of juist van jaren terug?
Van binnen of van buiten?
Met of zonder familie en vrienden?

Zet ze in het fotoboek!

Nieuwe bestemming: nachttrein naar Venetië
Met de nachttrein naar Venetië is een reis die echt tot de verbeelding spreekt.
Soms avontuurlijk, vaak romantisch, maar vooral heel comfortabel.
Op de nieuwe Venetiëpagina van Noord West Express staat precies hoe het werkt.
Er zijn drie reisopties naar Venetië. Alle drie heel verschillend:
1. via de wereldstad Parijs,
2. eerst met de ICE door Duitsland
3. eerst met de nachttrein en overdag een prachtige rit over de Alpen.
Alle drie de opties hebben één ding gemeen: de mooie aankomst met de trein in
Venetië.
Over de dam rijdt je direct de historische stad binnen.

Tip: neem voor de afwisseling op de terugweg een andere route dan heen.
Lees meer…

Noord West Express - alles over reizen met de
nachttrein vanuit Nederland
http://noordwestexpress.nl
Contact of afmelden via chris@noordwestexpress.nl

