
 

UPDATE 25 JUNI 2017 
 

 
 

Nieuw op Noord West Express: 
autoslaaptreinen! 

Alle info over de twee autoslaaptreinen van Düsseldorf naar Italië is nu 
terug op de site.     

Het meenemen van je eigen auto op de nachttrein is een interessant 
optie. Je gaat heerlijk 

op reis met de trein, maar hebt daarna wel meteen je eigen auto 
beschikbaar.   

http://noordwestexpress.nl/treinen/#autoslaaptreinen
http://noordwestexpress.nl/treinen/


 

Van half mei tot eind september rijdt er elke weekend een autoslaaptrein 
naar Verona. 

Vrijdagavond heen, zaterdagavond terug. 

In de maanden juli en augustus rijdt er bovendien een autoslaaptrein 
naar Livorno. 

Woensdagavond heen en donderdagavond terug.   

Je eigen auto of motor kan je ook met de Nightjet meenemen naar Wenen 
of Innsbruck.  

De Nightjets rijden dagelijks en de auto mee kost maar €99 of €114 
(enkele reis) 

 
Lees meer… 
 
 

 
 

De nachttrein naar Portbou / Cerbère rijdt weer 
va 6 juli! 

Eindelijk is het definitief en kunnen ook de tickets geboekt worden. Zeer 
de moeite waard! 

Van de wereldstad Parijs, naar de twee kleine grensdorpjes vol 
spoorwegnostalgie.  

http://noordwestexpress.nl/autoslaaptrein-verona
http://noordwestexpress.nl/autoslaaptrein-verona
http://noordwestexpress.nl/autoslaaptrein-livorno
http://noordwestexpress.nl/autoslaaptrein-livorno
http://noordwestexpress.nl/obb-nightjet-wenen
http://noordwestexpress.nl/obb-nightjet-innsbruck
http://noordwestexpress.nl/treinen/#autoslaaptreinen
http://noordwestexpress.nl/nachttrein-portbou-cerbere-rijdt-weer-vanaf-6-juli/


Het is bovendien een prachtig stuk kust en je bent snel aan de Costa 
Brava en in Barcelona 

 

Alle details over deze nachttrein en het boeken van tickets staan nu ook 
op de website!  

 

Lees meer… 

 
 

 
 

Wij willen onze nachttreinen terug! Teken de 
petitie… 

Sinds december 2016 rijdt vanuit Nederland geen enkele nachttrein meer. 
Een grote fout! 

Want reizen met de nachttrein is comfortabel, efficiënt, betaalbaar, 
romantisch en duurzaam.  

Er zijn genoeg kansen voor een rendabele exploitatie.  

http://noordwestexpress.nl/project/intercites-de-nuit-portbou/
http://noordwestexpress.nl/project/intercites-de-nuit-portbou/
http://noordwestexpress.nl/nachttrein-portbou-cerbere-rijdt-weer-vanaf-6-juli/
https://petities.nl/petitions/internationale-nachttreinen-zo-snel-mogelijk-weer-naar-nederland?locale=nl
https://petities.nl/petitions/internationale-nachttreinen-zo-snel-mogelijk-weer-naar-nederland?locale=nl
https://petities.nl/petitions/internationale-nachttreinen-zo-snel-mogelijk-weer-naar-nederland?locale=nl


Maar dan moeten de betrokken partijen elkaar niet tegenwerken. 

 

De petitie vraagt de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu om zich 
actief in te zetten 

voor de terugkeer van de internationale nachttrein naar Nederland.  

 
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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