
 

UPDATE 7 DECEMBER 2016 
 

 

 
Vrijdag is het al zover: het afscheid van de laatste 
nachttrein in Nederland 
 
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. We maken er een 

gezellig afscheid van! 
 Help mee met het fotoboek. Upload je foto’s van de laatste dag(en) van de 

nachttrein in Nederland 

En nog veel meer… 

 

http://noordwestexpress.nl/laatste
http://noordwestexpress.nl/laatste
http://noordwestexpress.nl/laatste
http://noordwestexpress.nl/laatste/#fotoboek
http://noordwestexpress.nl/laatste/


 

 
Nieuwe bestemming op Noord West Express: 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 staat precies hoe het werkt.   

Er zijn drie reisopties naar Venetië Alle drie heel verschillend: via de wereldstad Parijs, 
eerst met de ICE door Duitsland of 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… 
  

http://noordwestexpress.nl/venetie
http://noordwestexpress.nl/venetie
http://noordwestexpress.nl/venetie


 

 

 

 
Ontwerp nieuwe Nightjet interieur getest in Wenen 
 
De Oostenrijkse spoorwegen ÖBB gaan binnenkort veel extra materieel ombouwen om 
in te zetten voor hun nieuwe Nightjet nachttreinen. Voor de inrichting van de coupés 
hebben ze een eerste ontwerp nagebouwd en vragen ze het publiek om feedback.  
    
In Wenen is op het Hauptbahnhof (entree van het hoofdkantoor van de ÖBB) staat tot 
15 december een model op ware grootte. Daar kunnen (toekomstige) reizigers hun 
mening geven over het ontwerp van twee coupés. Een 4-persoons coupé en een 2-
persoons coupé met eigen badkamer. De uitstraling is heel anders dan we van de 
nachttrein gewend zijn.  
 
Leer 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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