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Dé reistrend van najaar 2021: met de trein op citytrip 

Utrecht, Nederland – 17 mei 2021. Reis al dromend in de nachttrein naar Wenen, zoef in een paar 

uur met de Thalys naar hartje Parijs of rechtstreeks van Amsterdam naar Londen met de Eurostar. De 

trein vervangt dit najaar het vliegtuig voor korte citytrips. Reiswebsite Holidayguru tipt de leukste 

steden voor weekendje weg met de trein!  

Met de trein op stedentrip naar Parijs, Berlijn, Londen en Wenen wint dit jaar enorm aan 

populariteit. Een citytrip met de trein is snel, eenvoudig en beter voor het klimaat dan een vliegreis. 

En natuurlijk ook gewoon heel erg leuk! Dit zijn de mooiste stedentrip bestemmingen die met de 

trein vanuit Nederland en België bereikbaar zijn. 

Parijs 

Stap ‘s ochtends op de Thalys en geniet een paar uur later van een verse croissant of een pain du 

chocolat op een terrasje in Parijs. Vanuit Amsterdam reis je in iets meer dan drie uur met de trein 

naar de Franse hoofdstad. De Thalys vertrekt 10 keer per dag vanuit Nederland, ideaal voor een 

spontaan weekendje weg dit najaar. Oh en maak je ook nog een stop bij Disneyland Parijs? De Thalys 

rijdt vanaf december weer naar Disneyland en stopt voor de deur van het pretpark. 

Londen 

Hoewel je in een uurtje naar Londen vliegt, is de trein een veel makkelijker en duurzamer alternatief 

voor een stedentrip in de Engelse hoofdstad. De Eurostar brengt je rechtstreeks naar hartje Londen. 

Je stapt uit op London St Pancras International en loopt vanuit het treinstation zo naar een leuk 

hotel of een mooie Airbnb in de buurt. Extra tip: treintickets zijn het goedkoopste wanneer je op tijd 

boekt, dus plan nu alvast dat weekendje kerstshoppen in Londen.  

Wenen 

Wenen is een van de meest magische bestemmingen voor een stedentrip. Rond de feestdagen 

verandert de Oostenrijkse hoofdstad in een winterwonderland met sfeervolle kerstmarkten vol 

gezellige kraampjes. Stap in de nachttrein voor een winterse stedentrip en slenter door de 

sprookjesachtige straten of trek je terug in een knus cafeetje met een warme chocomel en een flink 

stuk sachertorte om op te warmen. 

Berlijn 

Vanaf Amsterdam vertrekt zeven keer per dag een rechtstreekse trein naar Berlijn. Je kunt ook op 

andere Nederlandse stations, waaronder Amersfoort, Deventer en Hengelo, aan boord stappen van 

de internationale trein naar Duitsland. Een paar films of afleveringen van je favoriete Netflix-serie 

verder sta je al in hartje Berlijn. De trein zet je af op het centraal station van Berlijn, het perfecte 

startpunt voor een sightseeing tour door de Duitse hoofdstad. 

Antwerpen 

Lekker dichtbij huis, maar oh zo leuk: Antwerpen! Een treinrit van minder dan twee uur brengt je al 

van Amsterdam naar de populaire Belgische stad. Een weekendje shoppen in en om de Meir, van het 

ene café naar het andere hoppen om de beste speciaalbiertjes te proeven of cultuur snuiven in het 

MAS en het Rubenshuis, Antwerpen is dé stedentrip bestemming van België. 

 

https://www.holidayguru.nl/


-- Einde persbericht – 

Over Holidayguru.nl 

Holidayguru.nl is één van de grootste reiswebsites in Duitsland en Nederland. Met meer dan 6,9 
miljoen Facebook-fans en elke maand meer dan 17 miljoen pageviews behoort het tot één van de 
succesvolste websites in Duitsland en Nederland. Daniel Krahn en Daniel Marx hebben Holidayguru in 
2012 opgericht. Vandaag de dag zijn zij de bestuurders van Urlaubsguru GmbH, dat naast de Duitse 
Urlaubsguru en de internationale Holidayguru websites nog met vier andere projecten actief is. Meer 
dan 90 medewerkers werken voor deze start-up, verspreid over vier vestigingen. Sinds juni 2019 is 
het Nederlandse Holidayguru team gevestigd in Utrecht.  
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Meer weten? We staan je graag te woord! Neem contact op met Sami Chouchane 

(pers@holidayguru.nl) voor al je vragen over dit persbericht, interviewverzoeken en andere vragen 

over reizen en/of Holidayguru. 

Bijlage [Treinreizen vanuit Nederland binnen Europa] 
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