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Aan alle personeelsleden van de 
diensten van de Vlaamse regering 

Betreft: promotioneel aanbod Eurostar Brussel- 

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 
Afdeling Statutaire Aangelegenheden 

Boudewijnlaan 30, 1000 BRUSSEL 
Tel. (02)553 50 25 -Fax (02)553 51 06 

E-mail: azf.aaz s-laanderen. be - 

Londen of Brussel- 

De NMBS lanceert voor de personeelsleden van de diensten die gebruik ma- 
ken van het "derde-betalerssysteem" twee verschillende promoties voor 
een reis met de Eurostar. 

Alle personeelsleden (dus ook zij die geen gebruik maken van de trein 
voor het woon-werkverkeer) kunnen hiervan gebruik maken. De promotie is 
ook geldig voor familieleden en/of vrienden (maximum 5 personen + perso- 
neelslid). 

Beide promoties kunnen aangekocht worden in de grote NMBS-stations (waar 
internationale vervoerbewijzen verkocht worden). Het volstaat hierbij te 
melden dat u personeelslid bent van de Vlaamse gemeenschap. 

1. De eerst promotie: 
- De eerste promotie bestaat in een dagtrip naar Londen of Ashford (heen 
en terug) voór de prijs van 1.980 frank (49,08 euro). 
- Deze promotie loopt tot 31 januari 2002. 
- De aankoop dient te gebeuren minimum 7 dagen voor de reisdatum. 
- De aangekochte vervoerbewijzen zijn niet omwisselbaar en niet terugbe- 
taalbaar. 

2. De tweede promotie: 
- De tweede promotie bestaat uit een heen en teruqreis met een verblijf 
van ten minste een zaterdagnacht of ten minste 2 nachten ter plaatse,- 
voor de prijs van 2.960 frank (73,38 euro). 
- De terugkeer gebeurt ten laatste op 30 april 2002; 
- De aankoop gebeurt minimum 14 dagen vóór de vertrekdatum. 
- De bewijzen zijn niet omwisselbaar of terugbetaalbaar. 

Bijkomende informatie (o.a. met betrekking tot de dienstregelingen) 
vindt u in bijgevoegd document, of kan u bekomen in de grote stations 
van de NMBS. 

Roger Van den Troos 
directeur-generaal 



In samenwerking met Eurostar heeft de NMBS een uitzonderlijk 
promotioneel aanbod uitgewerkt voor klanten met een contract "derde 
betalersysteem" voor treinkaarten, waaronder dus uw bedrijf. 

Het betreft twee uitzonderlijke promoties voor al uw werknemers, alsook 
voor hun familie enlof vrienden die hen eventueel wensen te vergezellen 
(maximum 5 personen + werknemer). 

Deze promoties kunnen aangekocht worden via alle stations die 
internationale biljetten verkopen, mits voorlegging van een bewijsstuk 
als werknemer van uw bedrijf. 

Eurostar - DAY PROMO 1 .g80 BEF (49.08 e) 
/@ 1.980 BEF (49.08 f) per persoon, zijnde 43 % reductie op het tarief> 

"Weekend Dayreturn", dat bovendien normaal niet beschikbaar is tijdens 
de week; 
Voor reizen tot en met 31.01.2002 (reservering tot en met 24.01.2002); 
Een verplichte heen- en terugreis op éénzelfde dag; 
Enkel beschikbaar in 2de klas; 
Voor de trajecten Brussel -Londen - Brussel of Brussel -Ashford -Brussel; 
De biljetten dienen minstens 7 dagen voor het vertrek gereserveerd en 
betaald te worden; 
De biljetten zijn niet omwisselbaar, noch terugbetaalbaar. 

J 

Eurostar- PROMO 14 2.960 BEF (73.38 c)  
'@ 2.960 BEF (73.38 f) per persoon, zijnde 26 % reductie op het tarief' 

"Tourist 14"; 
Voor reizen vanaf 20.1 1.2001 tot en met 30.04.2002 (pas op: reservering 
slechts tot  en met 31 .01.2002); 
Een verplichte heen- en terugreis met een verblijf van ten minste een 
zaterdagnacht of ten minste 2 nachten ter plaatse; 
Enkel beschikbaar in 2de klas; 
Voor de trajecten Brussel - Londen - Brussel of Brussel - Ashford - Brussel; 
De biljetten dienen minstens 14 dagen voor het vertrek gereserveerd en 
betaald te worden; 
De biljetten zijn niet omwisselbaar, noch terugbetaalbaar. J 
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Mi&wm check-in nu 30 minuten Werken 
Door de huidige omstandigheden worden reizigers verzocht Door constructlewerken aan de hogemelheldslijn in 
om ten minste 30 minuten vóor vertrek in te checken Groot-Bnttannie, zullen treinen tot  15 minuten vroeger 
(20 minuten voor houders van een Premium Fint, Business vertrekken of tot  15 minuten later aankomen op de 
en Standard Flexi biljet alsook Frequent Traveller leden) volgen8e dagen (voor de meest recente info gelieve te 
De aangepaste inchecktijd garandeert een vlotte doorgang bellen naar CG? 528 28 28) op zaterdag 5 januari, 2 en 
door de verhoogde veiligheidscontrole 9 februari 2002 Treinen zullen niet stoppen te Arhford 

Internatmnai t~jdens het weekend van 19-20 januari 2002 

1030 tot 14:OO - Middagmaal 

14.ootot1700*-~ichtemaalt i jd 
Na 17:00X - Avondeten 

Alle EurostarTM-treinen zijn vanaf nu rookvrij. dem de kerstdapen zal er een m g - w s t e  
kracht zijn. Er rijden geen Ewcntar 

treinen op 29 en 26 december 2001. 


