UPDATE 15 NOVEMBER 2016

Afscheid van de laatste nachttrein in Nederland op 9
december 2016
Lees alles over het afscheid op 9 december op onze speciale pagina over de laatste
nachttrein: programma, nieuws, video’s en zelfs een muziekje. Wat kan je doen:




Volg het afscheid via een LIVE stream op Noord West Express
Kom zelf uitzwaaien op 9 december op Amsterdam Centraal
Help mee met het fotoboek. Upload je foto’s van de laatste dag(en) van de
nachttrein in Nederland

En nog veel meer…

Met de nachttrein op reis blijft gewoon aantrekkelijk!
Vanuit Nederland blijven in ieder geval München, Innsbruck en Wenen zeer goed
bereikbaar met de nachttrein. Of zelfs beter, want de Oostenrijkse spoorwegen ÖBB
starten in december 2016 met een nieuw nachttrein concept; de Nightjet. Je moet wel
overstappen in Düsseldorf, maar daar reis je met de ICE snel en comfortabel naar toe.

Vanaf 11 december 2016 is de nieuwe dienstregeling van kracht. Jammer genoeg geen
rechtstreekse nachttreinen meer vanuit Nederland, maar desondanks een aantal
aantrekkelijke reisopties. De website van Noord West Express is nu helemaal
bijgewerkt, met alle informatie over het plannen en boeken van je reis met de
nachttrein. En natuurlijk het laatste nieuws. Leer meer…

De Nightjet van de ÖBB verovert nachtelijk Europa
De Oostenrijkse spoorwegen ÖBB lanceren in december 2016 een nieuw nachttrein
concept; de Nightjet. Tegelijkertijd wordt het nachttreinnetwerk van de ÖBB flink
uitgebreid, mede in reactie op het wegvallen van de City Night Line treinen van de
Deutsche Bahn. Overwogen wordt zelfs om de verbinding naar Nederland op niet al te
lange termijn ook weer te herstellen.
Kortom, het lijkt er veel op dat de ÖBB de redding wordt voor de nachttreinen in
midden Europa. Een zeer welkom positief signaal, waar de Deutsche Bahn er helemaal
mee stopt en de Franse spoorwegen SNCF flink bezuinigen. Naast de nieuwe
verbindingen, volgt binnenkort de inzet van een groot aantal splinternieuwe rijtuigen.
Er zijn gelukkig meer landen waar wél geïnvesteerd wordt, zoals in Engeland, Finland
en Zweden. Er is dus zeker nog hoop voor deze comfortabele, efficiënte en duurzame
manier van reizen!
Leer meer…
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