
10 minuten

VRAGEN

1 U hebt geen auto. Kunt u met de AutoSlaap Expres reizen?

A Ja
B Nee

2 Vanaf welk station vertrekt de Ski-Trein naar Bourg-St-Maurice tijdens de
wintersportperiode?

A Amsterdam centraal
B Rotterdam Centraal

3 Kunt u tijdens de winterdienst om 8.55 uur met de trein vanaf Amsterdam Centraal
naar Parijs reizen?

A Ja
B Nee

4 U gaat met de trein naar Chur. Op welke dag kunt u weer met de trein terug naar
Nederland?

A Vrijdag
B Zaterdag

5 U gaat met de trein vanuit Nederland naar Disneyland Parijs. Wanneer arriveert u
daar dan?

A 's Middags
B 's Nachts

6 Kunt u op woensdag 18 april vanuit Nederland zonder over te stappen met de trein
naar Praag reizen?

A Ja
B Nee

7 In welke periode kunt u met de Ski-Trein van de Franse Alpen terug naar Nederland
reizen?

A 30 december 2001 - 10 maart 2002
B 23 december 2001 - 3 maart 2002

U bent in Nederland en wilt informatie hebben over de internationale treindiensten.

- Op pagina 10 vindt u informatie over de treindiensten.
- Hieronder staan zeven vragen. Lees altijd eerst de vraag en zoek daarna het antwoord in de

tekst.
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NIEUWS OVER DE INTERNATIONALE TREINDIENST

Zürich-Chur

De couchette- en slaaprijtuigen naar Zürich HB en Chur rijden ook deze
wintersportperiode vrijdags vanuit Nederland (via Zürich Altstetten). Vanuit
Zwitserland rijden deze rijtuigen zaterdags terug (via Zürich HB). Reserveren wordt
sterk aanbevolen.

Parijs

De nachttrein naar Parijs rijdt van 27 april 2002 tot 9 juni 2002. De treinen vanaf
Amsterdam Centraal naar Parijs met vertrektijden 8.55 uur, 17.55u en 19.57uur
rijden niet deze winterdienst.

Praag

De nachttrein rijdt vanuit Nederland met zitrijtuigen 2e klas en een couchette- en
een slaaprijtuig tot 31 maart 2002 alleen vrijdags en zaterdags. Op de overige
dagen is de eindbestemming van deze nachttrein Dresden. Van/naar Dresden zijn
goede overstapmogelijkheden naar/van Praag. Vanaf 6 april 2002 rijdt deze trein
dagelijks naar Praag. Vertrek uit Tsjechië is een dag later. 

Marne-la-Vallée-Chessy (Disneyland Parijs)

U kunt elke vrijdag- én zaterdagochtend per trein in vier uur en een kwartier
rechtstreeks van Amsterdam (vertrek 7.57uur) naar Disneyland Parijs. De trein
arriveert kort na 12.00 uur in het hart van de magie. Elke zondag- en
maandagavond rijdt deze sneltrein net zo snel weer terug naar Nederland.

Bourg-St-Maurice

Ook in deze wintersportperiode rijdt de rechtstreekse Ski-Trein naar Bourg-St.-
Maurice en start en eindigt in Amsterdam Centraal in plaats van Rotterdam
Centraal. Deze treinen rijden héén van 23 december 2001 - 3 maart 2002
zaterdags en terug van 30 december 2001 - 10 maart 2002 zaterdags naar/van de
diverse wintersportcentra in de Franse Alpen.

AutoSlaap Expres

De AutoSlaap Expres-treinen rijden ook in het winterseizoen en zijn toegankelijk
voor reizigers zonder auto of motor. Deze treinen starten/eindigen in 's-
Hertogenbosch en hebben de populaire eindbestemmingen Narbonne, Cerbère,
St-Raphaël, Biasca, Bologna, Rimini en Biarritz. Naar/van St-Raphaël kunnen
fietsen worden meegenomen.
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