ALPEN EXPRESS
De Alpen Express is de meest comfortabele jouw reisbescheiden. De voorlopig geplande
vertrektijden vanuit Nederland zijn:
directe nachttrein. Dus met één nachtje
slapen, ben je al in de sneeuw. Zonder
OPSTAPSCHEMA ALPEN EXPRESS
overstappen reis je direct naar jouw station
van jouw keuze in Oostenrijk en kun je vanaf VANUIT NEDERLAND
Innsbruck zelfs met een transfer naar Italië
Plaats
Vertrektijd
gebracht worden! Aan boord van de Alpen
Leiden CS
rond 17.26 uur
Express kies je zelf je reiscomfort; van losse
Haarlem
rond 17.57 uur
slaapplaatsen in een vijf- of
Amsterdam CS
rond 18.16 uur
zespersoonscouchette of het genot van een
Utrecht CS
rond 18.48 uur
meer luxe 1-3 persoons Slaaprijtuig Coupé.
s-Hertogenbosch
rond 19.29 uur
Eindhoven
rond 19.59 uur
REISSCHEMA
Venlo
rond 20.52 uur
De Alpen Express is een directe vakantietrein, dus eenmaal ingecheckt, hoef je
W
 ijzigingen met betrekking tot opstapniet meer over te stappen. Er zijn zeven
plaats en tijd zijn onder voorbehoud.
opstappunten in Nederland. Na Venlo reis je
ongestoord naar Oostenrijk. Je kunt wat lezen,
lekker slapen en zo kom je uitgerust op je
In Oostenrijk zijn er, afhankelijk van de route,
bestemming. De aankomst- en
enkele stops. Diegenen die doorreizen naar
vertrektijden zijn gunstig en geven je zelfs een
Italië stappen in Innsbruck over op een bus en
extra vakantiedag! De trein vertrekt
reizen in ca. 3 uur naar hun eindbestemming
op vrijdagavond (onder voorbehoud) en
in Italië.
de volgende ochtend ben je al op uw bestemEen week later vertrek je op zaterdagmiddag/
ming. De exacte tijden vind je bij
avond weer uit jouw wintersportplaats, zodat

je op zondagochtend weer in Nederland bent
(onder voorbehoud).
HOE COMFORTABEL REIST U?
In de Alpen Express kies je zelf je reiscomfort:
van losse slaapplaatsen in een couchette
5 personen Comfort of in een eenvoudigere
6-persoons couchette tot het genot van een
meer luxe 3-persoons slaaprijtuig, Alle coupés
beschikken over bagagerekken, leeslampjes en
zijn van binnen afsluitbaar. Overdag zijn het
comfortabele zitplaatsen die 's avonds door de
steward omgebouwd worden tot slaapbanken
met lakens, dekens en een kussen of zelfs
bedden met dekbed en hoofdkussen.

is voorzien van verduisteringsgordijnen en een
tafeltje om aan te eten en te drinken. Toilet en
wasruimte bevinden zich op de gang. Ontbijt is
exclusief. Het is mogelijk om losse plekken te
reserveren, waarmee je reist in een gedeelde
coupé of om deze als privécoupe te boeken.

• Ligrijtuig – Couchette 5 Comfort
Coupé voor max. 5 personen. Overdag
comfortabel zitten en ’s nachts heerlijk slapen
met veel ruimte. Lakens, dekens en kussens
zijn aanwezig en inclusief. Coupé is voorzien
van klimaatbeheersing en biedt een extra
rustig rijcomfort. De coupé is voorzien van
verduisteringsgordijnen en een tafeltje om
aan te eten en te drinken. Toilet en wasruimte
Je hebt de keuze uit 3 verschillende klassen bevinden zich op de gang. Ontbijt is exclusief.
aan boord van de Alpen Express:
Het is mogelijk om losse plekken te reserveren,
waarmee je reist in een gedeelde coupé of om
• Ligrijtuig – Couchette 6
deze als privécoupe te boeken.
Coupé voor max. 6 personen. Overdag
comfortabele zitplaatsen, die voor de nacht
• Slaaprijtuig – Comfort coupé
door een eenvoudige handeling worden
Deze zijn geschikt voor max. 3 personen en
veranderd in 6 slaapbanken. Lakens, dekens
bieden veel privacy en ruimte. Ze zijn voorzien
en kussens zijn aanwezig en inclusief. Coupé
van echte matrassen en worden overdag

omgebouwd tot stoel. Er bevindt zich een
wastafel in de coupé. Toilet is wel op de gang.
Beddengoed en handdoeken zijn inbegrepen.
Ontbijt is inclusief. Alleen als privécoupé te
boeken.
SANITAIRE VOORZIENINGEN
Een rijtuig beschikt over ca. 10 coupés. Elk
rijtuig is voorzien van toiletten en een centrale
wasgelegenheid. De Slaaprijtuigen – Comfort
coupés hebben een eigen wasgelegenheid in
de coupé met warm en koud stromend water.
De steward controleert regelmatig de toiletten
en wasgelegenheid en maakt deze zo nodig
schoon.
SERVICE AAN BOORD
Op elk rijtuig rijdt een treinsteward met je
mee, die je gedurende de reis met raad en
daad terzijde kan staan en alles in het werk zal
stellen om je een aangename reis te bezorgen.
Bij hem of haar kun je tijdens de reis het ontbijt,
warme en koude drankjes en versnaperingen
bestellen. Het nuttigen van zelf meegebrachte
etenswaren en dranken is niet toegestaan.
Zelf meegenomen alcoholische dranken zullen
ingenomen worden.

veiligheidsredenen mag de bagage niet in het
gangpad staan.
STATIONS IN OOSTENRIJK
De Alpen Express rijdt naar Wörgl, waar de
trein zich splitst.
•	Eén deel reist verder naar Bludenz met
stops in Jenbach, Innsbruck, Ötztal,
Imst-Pitztal, Landeck, St. Anton am
Arlberg en Langen am Arlberg.
•	Het andere gedeelte reist door naar
Schladming en zal stoppen in Westendorf,
Kirchberg, Kitzbühel, St. Johann in
Tirol, Fieberbrunn, Saalfelden, Zell am
See, Schwarzach St. Veit, St. Johann im
Pongau, Bischofshofen, Eben im Pongau,
Altenmarkt en Radstadt.
Reizigers naar Italië (met bestemming Selva,
St. Christina, Ortisei, Campitello en Canazei)
stappen uit in Innsbruck en vervolgen hun reis
met een 3 uur durende bustransfer.

TRANSFERBESTEMMINGEN
In onze prijzen zijn transfers naar de
bestemming opgenomen (mits anders
vermeld). Door de lokale situatie en het
inzetten van een bus, kan het voorkomen dat
je niet direct bij de accommodatie afgezet
kan worden. Er wordt altijd geprobeerd zo
BARRIJTUIG
In de Alpen Express is een barrijtuig aanwezig. dicht mogelijk bij de accommodatie te komen.
Transfers vinden alleen plaats binnen de
dorpsgrenzen van de diverse bestemmingen,
ROKEN AAN BOORD
eventueel aansluitend vervoer is voor eigen
Voor de Alpen Express geldt een absoluut
rekening. In sommige gevallen word je op een
rookverbod.
centrale plek op de plaats van bestemming
afgezet, dan dien je ter plaatse zelf voor
HUISDIEREN
aansluitend vervoer te zorgen.
Het is niet toegestaan om huisdieren mee te
De opstapplaats op de terugweg is dezelfde
nemen.
als de uitstapplaats bij aankomst. De ophaaltijd voor de terugreis wordt op de heenreis
BAGAGE
door de transfermaatschappij bekend
In elke trein is een coupé vrijgehouden, waar
je zonder extra kosten de ski's kunt stallen. De gemaakt. Alpen Express draagt geen verantwoordelijkheid voor de transfers, indien door
treinsteward wijst je bij het inchecken graag
de weg. In al onze coupés zijn bagagevakken. sneeuwval of andere weersomstandigheden,
vertragingen of aanpassingen in dienstregeling,
Wij adviseren je om zoveel mogelijk tassen
of zachte koffers mee te nemen in plaats van transferroute en/of transferduur ontstaan.
harde koffers (max. afmeting: 80x60x45). Deze Wij wijzen je erop dat je zelf verantwoordelijk
bent voor het in en uit de bus laden van uw
laten zich makkelijker opbergen. Vanwege

bagage. Vaak helpt de chauffeur of medewerkers van de accommodatie je met de
bagage in en uit de bus te halen, maar je dient
zelf in de gaten te houden dat jouw bagage
hierbij niet zoek raakt of vergeten wordt.
REISTIJD TRANSFERS
Op de volgende pagina staat een overzicht van
de verschillende plaatsen waar de transfers
heen gaan met een indicatie van de reistijd.
Het is mogelijk dat de transfer langer duurt
dan hieronder aangegeven vanwege de
verkeerssituatie, weersomstandigheden of
doordat onderweg diverse accommodaties
worden aangedaan voor cliënten die een
andere accommodatie boekten dan jij.
Indien je uitstapt in Imst-Pitztal, St. Anton
am Arlberg, Langen am Arlberg, Bludenz,
Kitzbühel, St. Johann in Tirol, Fieberbrunn,
Saalfelden, St. Veit, St. Johann im Pongau,
Bischoshofen, Eben im Pongau of Altenmarkt,
dan dient u op eigen gelegenheid verder naar

je accommodatie te reizen met een taxi, lokale
bus of te voet. Er wordt vanuit deze plaatsen
geen transfers naar de accommodaties ter
plaatse aangeboden.
Reis je naar Italië dan verlaat je de trein in
Innsbruck. Hier word je door de medewerkers
van de Alpen Express naar de transferbus met
bestemming Italië begeleid. Deze bus gaat
naar Selva, S. Cristina, Ortisei, Campitello en
Canazei. Afhankelijk van de bestemming in
Italië heb je een directe bustransfer van 2 à 3
uur met korte tussenstops onderweg. De bus
brengt je naar een
centrale in- en uitstapplaats.
VOORKEURBOEKINGEN
Voorkeurboekingen (raamplaatsen, etc.),
enkele reizen, boekingen op indeling en single
gebruik van slaaprijtuigen zijn niet mogelijk.

TRANSFERS IN COMBINATIE MET TREINREIZEN
ALPEN EXPRESS
Van treinstation
OOSTENRIJK
Jenbach

Wörgl

Innsbruck

Ötztal

Landeck

Naar accommodatie Duur ca.
Fügen
Maurach
Ried im Zillertal
Pertisau
Stumm
Zell am Ziller
Hippach
Mayrhofen
Gerlos
Königsleiten
Niederau
Hopfgarten
Söll
Going
Seefeld
Kühtai
Ehrwald
Lermoos
Berwang
Huben
Längenfeld
Sölden
Obergurgl
Vent
Fiss
Serfaus
Ischgl
Nauders
Galtür

30 min.
35 min.
40 min.
40 min.
40 min.
50 min.
55 min.
55 min.
65 min.
75 min.
15 min.
20 min.
20 min.
30 min.
30 min.
45 min.
80 min.
80 min.
90 min.
25 min.
30 min.
45 min.
60 min.
60 min.
30 min.
35 min.
35 min.
40 min.
45 min.

Van treinstation
Naar accommodatie Duur ca.
OOSTENRIJK		
Radstadt
Obertauern
35 min.
Flachau
40 min.
Gosau
45 min.
Eben
Annaberg
30 min.
Schladming
Schladming
10 min.
Ramsau
15 min.
Filzmoos
30 min.
Zell am See
Zell am See
10 min.
Bruck
10 min.
Kaprun
15 min.
Fusch
20 min.
Leogang
25 min.
Maria Alm
25 min.
Rauris
30 min.
Saalbach
30 min.
Hinterglemm
35 min.
Schwarzach
Bad Hofgastein
25 min.
Bad Gastein
35 min.
Westendorf
Westendorf
10 min.
Brixen im Thale
15 min.
Kirchberg
Kirchberg
10 min.
		
ITALIË		
vanuit Innsbruck
Ortisei
2 uur
S. Cristina
2,5 uur
Selva
2,5 uur
Canazei
3 uur
Campitello
3 uur

Dit zijn indicaties van de reistijden.

ALGEMENE INFORMATIE ALPEN EXPRESS
De Alpen Express maakt gebruik van het
netwerk van de NS, mochten er problemen
op het spoor zijn vanwege de NS, dan kunnen
die van invloed zijn op het reisschema van de
Alpen Express. Ze is niet aansprakelijk voor
eventuele persoons- of zaakschade, evenmin
voor vertragingen. Alpen Express behoudt zich
het recht voor om vertrektijden en/of data te
wijzigen of te annuleren, indien noodzakelijk.
Mocht je na 5 werkdagen na boeking je
reservering nog willen wijzigen, dan zullen
daarvoor te allen tijde wijzigingskosten in
rekening gebracht worden.
VOORDELEN VAN HET REIZEN MET DE
ALPEN EXPRESS
•	Snel uit Nederland, slechts enkele stops
voor de grens
•	Eenmaal aan boord, niet meer overstappen
•	Gratis ski’s of snowboard mee in de
bagagecoupé
•	Vriendelijke stewards met drankjes en
snacks voor redelijke prijzen
•	Geen benzine of overnachtingskosten
•	Geen aanschaf van winterbanden en
tolvignet
•	Geen last van files, sneeuw of slechte
wegen
•	Meer vakantie door ’s nachts te reizen
•	Aansluitend vervoer van het treinstation
naar de accommodatie en in Italië naar
een centraal punt
•	En na een week winterpret op zondagochtend weer uitgerust terug in
Nederland

