UPDATE 11 JUNI 2018

Nieuw op de website: de nachttrein naar Lissabon
De nachttrein naar Lissabon is een zeer elegante manier om naar Portugal te reizen. Het is
een klassieke reis met de nachttrein in een modern jasje, waarbij de aanwezigheid van een
bar-restaurant op de Sud Express veel treinromantiek toevoegt.
De reis duurt ongeveer 24 uur. Overdag raas je door België en Frankrijk in Thalys en TGV en
's nachts lig je lekker te slapen in de Sud Express. Dat duurt dus langer dan vliegen, maar
levert wel een prachtige reiservaring op. En qua kosten concurreert de trein eigenlijk prima
met het vliegtuig.
Lees meer…

De nachttrein is meestal goedkoper dan het vliegtuig
Uit een prijsvergelijking door Noord West Express blijkt dat de nachttrein naar verschillende
bestemmingen in Europa goedkoper is dan vliegen. Dat is vrij onverwacht, aangezien vliegen
van de overheid juist veel belastingvoordelen meekrijgt.
Op 11 april 2018 voerde Noord West Express een prijsvergelijking uit voor een fictieve reis
naar vier bestemmingen in Europa: München, Venetië, Perpignan en Edinburgh. De heenreis
op donderdag 9 augustus en de terugreis op maandag 13 augustus. Voor zowel het vliegtuig
als de nachttrein is naar de goedkoopste reismogelijkheid gezocht, maar wel alle bijkomende
kosten zijn meegerekend. Er is zowel gekeken naar een gezin met twee kinderen, als naar
twee volwassenen.
Lees meer…

Alles over de Sud Express: Hendaye naar Lissabon
De prachtige internationale bestseller Nachttrein naar Lissabon van de Zwitserse schrijver
Pascal Mercier, heeft de echte nachttrein naar Lissabon op een bijzondere manier weer een
beetje op de kaart gezet. Het verhaal geeft de trein iets melancholisch mee. De nachttrein
wordt het symbool van vrijheid, een reis naar een nieuw leven. Misschien helpt ook dat de
nachttrein van (Parijs en) Hendaye naar Lissabon al sinds 1887 bestaat.
Het mooie is dat de nachttrein naar Lissabon nog altijd een heerlijke nachttrein is, al is het
materieel hier en daar wat oud. Het is een aantrekkelijke route, er zijn veel verschillende
comfortniveaus en er is een prima bar-restaurant.
Lees meer…
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