Begin 2019 met een avontuur
in Londen
Doorbreek de januari blues met
een trip naar Londen. Vanaf
vandaag tot en met 21 januari
biedt de hogesnelheidstrein
operator meer dan 39.000 tickets
naar Londen aan vanaf 34 euro in
Standard en 80 euro in Standard
Premier om te reizen tussen 22
januari en 17 april 2019.
Gebrek aan inspiratie? Enkele onmisbare to do’s in Londen:
Valentijn: 14 februari
Ter
gelegenheid
van
Valentijnsdag trekt Londen de
kaart van de verleiding en
onthult de stad haar romantische
kant: adembenemende uitzichten vanaf de London Eye, een
etentje in een sterrenrestaurant, wandelingen langs de Theems
of over de Wobbly Bridge … Alles is aanwezig om indruk te
maken op jouw geliefde.
London Fashion Week Festival van 21 tot 24 februari
In februari staat mode centraal en dankzij de LFW is haute
couture voor iedereen toegankelijk. Op het programma:
modeshows, pop-up stores en afspraken met ontwerpers.
St. Patrick’s Day: 17 maart
Geniet ter gelegenheid van de patroonheilige van de Ieren van
een parade door centraal Londen. Vier de cultuur, gastronomie,
dans en Ierse muziek.
Londen in de lente

De vele prachtige parken en tuinen van Londen zijn perfect om
te bezoeken wanneer de lente weer begint. Het kan nog een
beetje frisjes zijn in maart, maar de eerste tekenen van het
nieuwe seizoen zorgen zeker en vast voor een vrolijke
citytrip.

Tate Britain: Van Gogh and Britain
vanaf 27 maart**
Laat je inspireren door Londen en door Van Gogh.
Van 8 januari tot en met 21 januari 2019 reserveert Eurostar
39.500 tickets naar Londen vanuit Brussel, Rijsel of Calais
vanaf € 34 enkele reis te gebruiken tussen 22 januari en 17
april 2019 op basis van een verplichte terugreis*.
** Op vertoon van hun Eurostar-ticket krijgen reizigers 2
kaartjes voor de prijs van 1 dankzij het Eurostar 2 FOR 1programma dat geldig is in 9 iconische Londense musea: Tate
Modern, Tate Britain, The National Gallery, National Portrait
Gallery, British Museum, Victoria and Albert Museum, British
Library, Science Museum & Royal Academy of Arts.
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