UPDATE 9 DECEMBER 2017

Een jaar geleden: de laatste nachttrein uit
Nederland
Op vrijdagavond 9 december 2016 nam een bont gezelschap op
Amsterdam Centraal afscheid van de nachtrein in Nederland. Noord West
Express was er bij en deed via Facebook en de website LIVE verslag van
het vertrek van de laatste nachttrein. Van de binnenkomst van de
trein op Amsterdam Centraal tot het vertrek uit Utrecht. Korte interviews
met de laatste reizigers, het treinpersoneel en belangstellenden. Een
goede indruk van de sfeer rondom de laatste nachttrein. En natuurlijk

een kijkje in de trein van binnen: de stokoude couchetterijtuigen en de
luxe slaaprijtuigen.

Omdat het nu een jaar geleden is dat de laatste nachttrein uit Nederland
vertrok, heeft Anna Beerekamp voor Noord West Express een
samenvatting gemonteerd van de LIVE uitzending vorig jaar.
Bekijk hier de video en een terugblik …

Nieuwe dienstregeling 2018: website is
geactualiseerd
Zoals ieder jaar, gaat in het tweede weekend in december de nieuwe
dienstregeling van start. Dat betekent dat hier en daar voor de
nachttreinen iets wijzigt. De website van Noord West Express is
inmiddels helemaal bijgewerkt voor de nieuwe dienstregeling 2018.

De belangrijkste wijzigingen zijn:
 Omdat de Nightjet Hamburg – Zürich nu ook in Hannover stopt, kan
je vanuit Nederland weer met de nachttrein naar Zürich
 De Nightjet kortingstarieven worden €10 goedkoper. Een ligplaats
kost nu vanaf €49 per persoon
 Vanuit Düsseldorf kan de auto niet meer mee met de Nightjet naar
Wenen, maar wel dagelijks naar Innsbruck
Gedetailleerde informatie op Noord West Express…

De nachttrein naar de Elfstedentocht op de
Weissensee
Elk jaar wordt op de prachtige Weissensee in de Oostenrijkse Alpen de
(alternatieve!) Elfstedentocht verreden, inclusief een serie toertochten
voor recreanten. In 2018 vindt het evenement van maandag 22 januari t/m
zaterdag 9 februari plaats.
De nachttrein is een zeer tijdsefficiënte en betaalbare manier om de
Weissensee te bereiken. Je slaapt het grootste deel van de reis en hoeft
natuurlijk niet zelf te rijden. Je kan met de Alpen Express vanuit
Nederland (wekelijks) of met de Nightjet vanuit Düsseldorf (dagelijks).
Het mooiste is dat de gezelligheid al in de trein kan beginnen.
Alle reisinformatie op de speciale Weissenseepagina op Noord West
Express

Auto op de Nightjet veel voordeliger in 2018
(vanaf €29)
Op een aantal Nightjet treinen is ruimte om de auto mee te nemen. Een
ideale combinatie: relaxed met de trein op reis en toch je eigen auto
direct beschikbaar. De tarieven lagen altijd op €99 of €114 voor een
enkele reis, maar vanaf 10 december 2017 zijn er dus al kaartjes voor
de auto vanaf €29 verkrijgbaar.
Lees meer…

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

