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Autoslaaptreinen onverwacht opgeheven in 2018 

Eind december 2017 heeft de Treinreiswinkel als organisator van de 

Nederlandse autoslaaptreinen van Düsseldorf naar Italië, besloten dat de 

autoslaaptreinen in 2018 niet meer zullen rijden. Ook rijden in de Nightjet 

tussen Düsseldorf en Wenen vanaf 2018 geen autowagons meer mee.  
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Daardoor blijft er maar een goede optie over. Gelukkig rijdt de Nightjet 

naar Innsbruck nu dagelijks met autowagons en zijn er sinds 2018 extra 

voordelige tarieven.  

 
Lees meer … 
 
 

 
 

Alpen Express: beter materieel naar de wintersport 

De Alpen Express rijdt dit seizoen weer wekelijks naar de Oostenrijkse 

Alpen. Vrijdag heen, zaterdag terug. De aankomst- en vertrektijden 

zorgen er voor dat je bijna acht volledige dagen kan skiën. De laatste 

Alpen Expressen rijden dit jaar op 16 en 17 maart. Goed nieuws is dat de 

Alpen Express dit jaar met comfortabeler en minder oud materieel. De 

trein bestaat uit slaaprijtuigen en couchetterijtuigen. Mooi extraatje is dat 

er een gezellig barrijtuig meerijdt. 

Meer informatie…  
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Caledonian Sleeper: de Lowland Route 

Na de Highland Route naar de Schotse hooglanden, staat nu ook de 

Lowland Route naar Edinburgh en Glasgow op de website van Noord 

West Express. Deze is wel iets minder aantrekkelijk dan de versie naar 

de hooglanden, maar wel een zeer efficiënte en comfortabele manier om 

van Londen naar de grote steden in Schotland te reizen. En 

belangrijkste: ook op deze trein rijdt de heerlijke restauratiewagon met 

veel Schotse specialiteiten mee! 

 

Gedetailleerde informatie over het plannen en boeken van je reis vanuit 

Nederland naar Edinburgh en Glasgow volgt later dit voorjaar op Noord 

West Express. 

Meer informatie over de Lowland Route… 
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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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