UPDATE 7 SEPTEMBER 2017

Steeds grotere kans op Nightjet naar Nederland!
Super goed nieuws! De Oostenrijkse spoorwegen zien een nachttrein
tussen Amsterdam en München als serieuze optie voor de uitbreiding
van het netwerk in 2020 / 2021.
In een bespreking met Duitse en Oostenrijkse reizigersorganisaties in
mei 2017, hebben de Oostenrijkse spoorwegen ÖBB aangeven welke
plannen ze in de nabije toekomst met de Nightjet hebben.

Behalve de mogelijkheid van een nieuwe Nightjet naar Amsterdam, wordt
er nog een aantal korte termijn acties aangekondigd. Bovendien geven
ze een doorkijkje voor de ontwikkeling van de Nightjet op de lange
termijn.
Lees meer…
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Met de nachttrein op wintersport is super efficiënt!
Vrijdagavond heen en zaterdagavond terug, betekent acht hele dagen
skien!
Dat kan met de Alpen Express, die in de winter wekelijks rechtstreeks
vanuit Nederland naar een groot aantal wintersportgebieden in
Oostenrijk rijdt.
De informatie over het seizoen 2017/2018 van de Alpen Express, is op
Noord West weer helemaal up to date. Tickets boek je bij de
Treinreiswinkel.

Je kan natuurlijk ook met de Nightjet naar de wintersport. Deze
nachttrein rijdt vanuit Düsseldorf dagelijks naar Innsbruck. Tickets vanaf
9 december 2017, zijn pas vanaf medio oktober te boeken.
Alle details over je reis met de nachttrein naar Tirol op de website!
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Uitval en omleidingen nachttreinen Frankrijk
Door omvangrijke werkzaamheden aan het spoor in Frankrijk, rijden de
nachttreinen van Parijs naar de Alpen (Briançon), Pyreneeën (Latour de
Carol) en Perpignan (Portbou/Cerbère) in september, oktober en
november 2017 onregelmatig. Alle details zijn per bestemming terug te
vinden op Noord West Express.
Wel prettig is dat de nachttrein van Parijs naar Portbou / Cerbère op de
heenweg bijna een uur sneller is dan voorheen. Deze nachttrein rijdt
alleen in het weekend en dagelijks in de schoolvakantes. Voor de
najaarsvakantie wordt in 2017 de periode van 23 oktober t/m 3 november
aangehouden.
Alle informatie op de pagina’s voor de Alpen, Pyreneeën en Perpignan.

Nieuwe dienstregeling 2018 per 10 december 2017
Zoals ieder jaar, gaat in het tweede weekend in december de nieuwe
dienstregeling van start. Dat betekent dat er voor de nachttreinen het een
en ander kan veranderen. Maar dat betekent vooral dat het boeken van
tickets voor de periode na 10 december 2017, pas heel laat mogelijk
wordt. De meeste spoorwegmaatschappijen geven de nieuwe
dienstregeling namelijk pas medio oktober vrij. En dat wil ook nog wel
eens later worden…
Volg het laatste nieuws op Noord West Express om te weten waar je aan
toe bent!

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

