Dagelijks directe flitstrein naar Disneyland
Van Veldhoven: ,,De
bestemmingen leveren een
bijdrage aan de duurzame ambities
van het kabinet om het reizen met
de trein aantrekkelijker te maken."

DEKKER BJ

Vanuit Amsterdam duurt de reis naar
Disneyland ruim 3,5 uur.
AFP

AMSTERDAM
Disney-fans kunnen vanaf volgend
jaar april twee keer per dag
rechtstreeks naar Disneyland Parijs
met de Thalys. De flitstrein doet
vanaf Amsterdam ruim 3,5 uur over
de rit.

De reistijd van Amsterdam naar
Marne la Vallée wordt 3 uur en 41
minuten en vanaf Rotterdam trein
je in 2 uur en 58 minuten naar
Disneyland Parijs. De ticketprijzen
zijn nog niet bekendgemaakt. Een
enkeltje naar Parijs met Thalys kost
meestal enkele tientjes voor snelle
boekers. Overigens blijft de Thalys
ook straks negen keer per dag
rijden naar Parijs.
Eerder werd al bekend dat vanaf
vandaag de flitstrein Eurostar gaat
rijden tussen Amsterdam en
Londen. Passagiers moeten in
Brussel nog wel uitstappen voor
een paspoortcontrole.
Deze tussentijdse controle zal op
termijn verdwijnen, schrijft de
staatssecretaris. Dit project is al
volop gaande, aldus haar
woordvoerder. ,,De inzet is om eind
2019 internationale afspraken te
hebben, dan kan het naar
verwachting in de dienstregeling
2020 geregeld zijn."

EDWIN VAN DER AA

Ook de Parijse luchthaven Charles
de Gaulle wordt vanaf dan direct
aangedaan, schrijft staatssecretaris
Stientje van Veldhoven vandaag in
een brief aan de Tweede Kamer.
Het is nu onmogelijk om vanuit
Nederland rechtstreeks met de
trein naar de Disneyland Parijs te
gaan. Reizigers moeten in Brussel
overstappen op een snelle trein of
in Parijs op het metronetwerk.
Dat gaat over een jaar dus
veranderen: dan rijdt de Thalys
dagelijks twee keer vanuit
Amsterdam via Schiphol,
Rotterdam, Antwerpen en Brussel
direct door naar Charles de Gaulle
en Marne la Vallée, de plaats waar
Disneyland Parijs ligt.
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