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De Alpen Express gaat door! 

De Treinreiswinkel houdt het laatste beetje nachttrein in Nederland op de been. Een 
interview door Noord West Express met directeur Helmut Brall van de Treinreiswinkel.  

Het hele wintersportseizoen rijdt de Alpen Express elke vrijdag heen en elke zaterdag 
terug. Helmut Brall geeft aan dat de Treinreiswinkel niet bewust koos om ook 
vervoerder te worden. Het is ook geen makkelijke markt, maar de belangstelling voor 
de Alpen Express trekt aan. De Alpen Express trekt zowel feestbeesten, gezinnen als 
rustzoekers. Daarom heeft een trein een feestdeel (barrijtuig!) en een rustdeel (luxe 
slaapwagens). 

 
Lees meer… 
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Nieuwe bestemming: nachttrein naar de Franse Alpen 

De Hautes-Alpes zijn zeer goed met de nachttrein vanuit Parijs te bereiken.   

Handig, efficiënt, en een leuke!  

Op de nieuwe pagina over de Franse Alpen van Noord West Express staat precies hoe 
het werkt.    

 

Supersnel met de Thalys naar Parijs. Nog tijd om te dineren? Geniet even van deze 
wereldstad.  

Vertrek vanaf het mooie Gare d’Austerlitz, dat direct aan de Seine ligt. 

Installeer je in de coupé en reis de nacht in. ’s Ochtends wordt je wakker in de bergen! 

Vanaf €72 all-in.  

 
Lees meer… 
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Reizen met een nachttrein met kinderen: is dat leuk? 

Interview met Noord West Express op KidsErOpUit.nl travelblog. De leukste uitjes en 
vakanties met kinderen in Nederland en Europa.     

 

https://kidseropuit.nl/nachttrein-met-kinderen
https://kidseropuit.nl/nachttrein-met-kinderen


Kinderen vinden de nachttrein een geweldig avontuur. Het is ook erg gezellig, met z’n 
allen in de coupé. En heel efficiënt, je reist terwijl je slaapt en kan ’s ochtends meteen 
aan de vakantie beginnen. Bovendien slapen kinderen over het algemeen heel goed in 
de nachttrein!  

 
Lees meer… 

 
 
 
 

 

 

Noord West Express - alles over reizen met de 

nachttrein vanuit Nederland 

 

http://noordwestexpress.nl 
 
Contact of afmelden via chris@noordwestexpress.nl  
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