
Met de AutoSlaap Trein werken 
we samen aan een beter milieu

De CO2 
reduct ie  trein

AutoSlaap Trein®

ook voor motorrijders en fietsers
2013

Nieuw:
AutoSlaap Tre in 

naar 
S lovenië /Kroat ië ITAlIë/SloveNIë  

Alessandria    livorno    Koper



2

‘s Hertogenbosch

Köln Ehrenfeld

Venlo

Bonn

Boppard

Darmstadt

Karlsruhe

Basel Bad 

Freiburg (Brg)

München
Salzburg

JeseniceBern
Brig

Domodossola

Luxemburg

Thionville

MetzParijs

Valence
Bordeaux

Rodez

Toulouse

Barcelona

Cannes

Calvi

Marseille

Genua
La Spezia C.

Florence

Livorno

Koper

Rome

Venetië 

Londen

Amsterdam

Avignon

Bologna

Nice

Calais

Hoek van Holland

TOSCANE

CÔTE D'AZUR

PIEMONTE

PROVENCE

Berlijn

Alessandria

Rechtstreeks naar Noord Italië, 
Toscane, Slovenië en Kroatië
Uw vakantie begint zodra u instapt.

Als particuliere onderneming exploiteren wij al vele jaren met veel 

passie en enthousiasme deze bijzondere en bovenal relaxte wijze 

van reizen. Slapend naar uw vakantiebestemming en uitgerust 

aankomen, wie wil dat nu niet? Onderweg genieten van een  

goed boek en een lekker drankje terwijl de kilometers onder u 

doorsuizen.

Niet zelf achter het stuur maar de auto veilig achterop de trein 

terwijl u verblijft in uw eigen coupé aan boord.

Met een groot team van enthousiaste stewards staan wij klaar  

om u een zorgeloze heen en/of terugreis naar uw vakantie adres 

te bezorgen. Onderweg serveren wij u een drankje, een ontbijt  

en een warme maaltijd. U kunt u ook laten verwennen in het 

restauratie rijtuig. Meer weten? Ga naar uw reisburo of neem 

contact met ons op. 

Wij staan voor u klaar, zowel voor, tijdens en na de reis.

Fijne vakantie

Het AutoSlaapTrein Team

Graag heten wij u welkom  
aan boord van een van onze

AutoSlaapTreinen.

De voordelen op een rij:
•   Geen Files! Veilig en snel naar uw bestemming

•   Keuze uit comfortabele of voordelige (familie) coupés

•   Alle coupémaaltijden inbegrepen

•   's Nachts slapend reizen, meer vakantie!

•   Aantrekkelijke tarieven en acties!

•   Besparing van brandstof- , tol- , en overnachtingkosten

•   Onbeperkt bagage meenemen in uw auto

•   Veel bewegingsvrijheid aan boord

NIeuw
in 2013 openen wij een nieuwe  

route in juli en augustus naar de 

bestemming Koper/Slovenië.

(1265 km vanaf Den Bosch)  

Ideaal voor reizen naar de 

Adriatische kust, Slovenië  

en Kroatië

32 3



Het station waarvandaan de AutoSlaap Trein vertrekt ligt in het centrum van Den Bosch. 

Voor u een unieke gelegenheid om uw vakantie op ontspannen wijze aan te vangen. 

Op het station kunt u na het inchecken en als u uw voertuig op de trein gereden heeft, 

uw handbagage indien gewenst in een kluis opbergen. In de regel heeft u voldoende 

tijd voor een nadere kennismaking met Den Bosch. Den Bosch is verkozen tot meest 

gastvrije stad van 2011. Het prachtige, deels middeleeuwse centrum met o.a. de 

bekende Sint Jans kathedraal en het Jheronimus Bosch Art Center is een bezoek meer 

dan waard. Maak een wandeling door deze prachtige historische stad of strijk neer op 

een van de vele gezellige terrasjes. Uw vakantie is begonnen!

In Den Bosch beschikken wij ook op het perron over een kleine wachtruimte met een 

buitenterras waar u plaats kunt nemen tot dat u aan boord kunt gaan.

ItAlIë
Italië spreekt altijd tot de verbeelding. Mooi weer, lekker eten, zon, zee, strand, mooie 

meren en een rijke cultuur. Wat wilt u nu nog meer! Ontspannen reizen en ’s morgens 

wakker worden midden in één van de heerlijke Italiaanse vakantiegebieden. Overbrug 

de eerste 1000 tot 1200 kilometer met de AutoSlaap Trein en spaar een overnachting 

uit. Dinerend en slapend vervoeren wij u comfortabel naar de zon. Wij bieden u  

2 AutoSlaap Treinen aan naar bestemmingen in Italië, naar Alessandria (noord-Italië) en 

Livorno (Toscane).

NIeuw, SlOVeNIë / KrOAtIë
Steeds meer Nederlanders ontdekken de schoonheid van Kroatië, de prachtige natuur, 

de indrukwekkende cultuur en de uitstekende keuken. En dit alles voor nog alleszins 

betaalbare prijzen. Wij zijn dan ook trots u in 2013 de AutoSlaap Trein naar de  

bestemming Koper te kunnen aanbieden gelegen net over de Italiaanse grens in het  

lieflijke Slovenië, op korte rij afstand van de toeristische bestemmingen in Kroatië. 

Met veel plezier vervoeren wij u en uw voertuig de eerste 1265 kilometer naar Koper 

zodat u uitgerust op uw bestemming aankomt.

4

BeStemmING AleSSANDrIA/GeNuA  
Noord & Midden Italië en Côte d’Azur, van 31 mei t/m 31 augustus.

In het hart van de Piemonte, op slechts een klein uurtje rijden van de kust van Italië  

bij Genua en twee uurtjes rijden naar het hart van Toscane. 

Deze bestemming aan de Italiaans-Franse grens is ook prima gelegen voor diegene  

die de Côte d’Azur willen bezoeken want Nice ligt op 250 kilometer.

De provincie Alessandria is met name bekend vanwege de Montferrato, een prachtig 

landschap van kleine historische dorpjes en wijngaarden zover het oog strekt.  

Dit gebied leent zich uitstekend voor een ontspannen vakantie. Op de websites  

www.alexala.it en www.turismo.al.it treft u meer informatie aan over bezienswaardig-

heden en accommodaties.  

BeStemmING lIVOrNO  
Toscane en Umbrië, van 26 april t/m 26 oktober.

De AutoSlaap Trein bestemming Livorno is centraal gelegen in Toscane, dichtbij alle 

bezienswaardigheden, het ideale uitgangspunt voor uw vakantie. Vanuit Livorno kunt 

u ook overvaren naar de eilanden Corsica en Sardinië. De leukste steden liggen binnen 

handbereik zoals Florence, Pisa, Siena, Arezzo en Lucca. Vanuit Livorno rijdt u binnen 

een mum van tijd naar een van de vele campings aan de prachtige stranden of in het 

idyllische binnenland. Om in één dag naar Toscane (of terug naar Nederland) te rijden 

is zeker in het hoogseizoen te ver.  

De AutoSlaap Trein is daarom een uitstekend en betaalbaar alternatief. 

NIeuw IN 2013: BeStemmING KOper
Adriatische kust, Slovenië en Kroatië, van 5 juli t/m 31 augustus.

Onze nieuwe bestemming Koper ligt slechts enkele kilometers van het Italiaanse  

Triëst aan de Sloveens/Italiaanse grens. Wij rijden u hier naar toe gedurende het  

hoogseizoen van 6 juli tot en met 31 augustus.

Koper ligt 1265 kilometer vanaf Den Bosch en is ideaal gelegen voor diegene die op 

vakantie gaan naar de Adriatische kust, Slovenië of Kroatië. Venetië ligt op 158 km, 

het bruisende Porec in Kroatië op slechts 80 km en Dalmatië op nog geen 250 km.

Koper is een van de drie havensteden van Slovenië, 11 km ten zuiden van de 

Italiaanse stad Triëst. Ideaal gelegen als uitgangspunt voor een heerlijke vakantie 

ook voor verder weg gelegen bestemmingen in Kroatië.

uw vakantie begint  
in ‘s Hertogenbosch.
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met De AutOSlAAp treIN  
’S NACHtS DOOr eurOpA!  
Het ultIeme VAKANtIeGeVOel.
Dag files! Dag eindeloze uren op de achterbank! 

Dag overvolle tankstations! De beste vakanties beginnen met de 

AutoSlaap Trein. Comfortabel en zonder stress brengen wij u terwijl 

u slaapt naar duizend kilometer ver gelegen vakantiebestemmingen. 

Een eigen coupé, een wisselend landschap, lekker drankje bij  

de hand en alle ruimte om de benen te strekken. Complete  

ontspanning, dat is pas vakantie! Welterusten, goede reis en  

goede morgen!

perSOONlIJKe AANDACHt
De AutoSlaap Trein is geen luxe trein maar het AutoSlaap Trein team biedt u een  

uitstekende service. De sfeer aan boord is ongedwongen en relaxed. Uw steward  

begeleidt u tijdens de reis; bij hem of haar kunt u een hapje en een drankje bestellen, 

hij of zij verzorgt uw warme maaltijd en ontbijt (inbegrepen), maakt uw coupé gereed 

voor de nacht en beantwoordt al uw vragen.

Maaltijden  

inbegrepen!

Comfortabel Reizen naar de zon  
in Italië, Zuid Frankrijk,  
Slovenië en Kroatië. 

COupÉS AAN BOOrD VAN De AutOSlAAp treIN  
In de AutoSlaap Trein kiest u zelf uw reiscomfort; van losse slaapplaatsen in een 4 of 6 persoons 

coupé, een privé coupé voor 4 of 6 personen of een luxe 2/3-persoons Slaap Comfort coupé. 

Alle coupés beschikken over bagagerekken, leeslampjes en zijn van binnen afsluitbaar. Overdag 

beschikt u over ruime zitplaatsen, ‘s nachts over slaapbanken met lakens, dekens en een kussen of 

zelfs bedden met dekbed en hoofdkussen.

SlAAp 6 (mAxImAAl 6 perSONeN)
Wilt u met uw gezin ruim en ongestoord reizen, boek dan een Slaap 6 coupé voor maximaal  

6 personen. Deze coupé is aan weerszijden van 3 zitplaatsen voorzien die voor de nacht door de 

steward omgevormd worden tot maximaal 6 slaapplaatsen met een laken, deken en kussen.  

U kunt in deze coupé zowel losse plaatsen op indeling of de coupé als privé coupé voor uw 

gezelschap reserveren. Was- en toiletruimte bevinden zich in elk rijtuig op de gang.

SlAAp 4 (mAxImAAl 4 perSONeN)
Deze coupé is geschikt voor maximaal 4 personen. Dit type beschikt over klimaat beheersing en 

heeft aan weerszijden 2 zitplaatsen die voor de nacht omgebouwd worden naar 4 comfortabele 

slaapplaatsen met een matrasje, laken, deken en kussen. U kunt in deze coupé zowel losse 

plaatsen op indeling of de coupé als privé coupé reserveren. Was- en toiletruimte bevinden zich 

op de gang.

SlAAp COmFOrt (mAxImAAl 3 perSONeN)
Deze Slaap Comfort coupé voor maximaal 3 personen is de meest comfortabele manier van 

reizen met de AutoSlaap Trein. De Slaap Comfort coupé beschikt over een eigen wastafel,  

leeslampjes en klimaatbeheersing .De bedden met heerlijk matras en dekbed met kussen  

bevinden zich aan één zijde boven elkaar. Deze coupé is alleen als privé coupé voor maximaal  

3 personen te reserveren.
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SerVICe IN De COupÉ
In uw coupé wordt voor iedereen een eenvoudige warme maaltijd en een  

ontbijt geserveerd(bij de prijs inbegrepen). Daarnaast kunt u gedurende uw reis 

verschillende dranken en snacks bij de steward bestellen. U krijgt aan boord een 

magazine met een compleet overzicht van het assortiment. Na het diner is het 

restaurant geopend als Grand Café en kunt u ook hier een drankje nuttigen.

Het reStAurANt
De AutoSlaap Trein beschikt over een volledig ingericht restaurantrijtuig waar onze 

kok een heerlijk 3 gangenmenu bereidt met een keuze uit vlees, vis of vegetarisch. 

Onder het genot van een goed glas wijn en een fantastisch uitzicht zet u uw reis 

voort richting Italië. Voor een toeslag kunt u uw coupé maaltijd upgraden naar dit 

diner in het restaurant. Voor kinderen is er een kindermenu (zie prijstabel). 

Er zijn twee zittingen, maar het aantal plaatsen is helaas beperkt.

VerBODeN te rOKeN
In de gehele AutoSlaap Trein is het mede op basis van wetgeving verboden om  

te roken. Er is onderweg beperkt gelegenheid om buiten te roken.

FIetSerS eN wANDelAArS
Ook fietsers en reizigers zonder voertuig zijn welkom aan boord van de  

AutoSlaap Trein. De fietsen kunnen tegen een toeslag mee op een speciaal  

fietsenrek. Indien u reist zonder voertuig kunt u ook opstappen in Venlo.

HuISDIereN
Alleen als u een Slaap 4 of Slaap 6 als privé coupé heeft geboekt zijn huisdieren 

welkom aan boord. Vraag onze reserveringsafdeling naar de voorwaarden met 

betrekking tot huisdieren.

KINDereN
Op onze treinen krijgen kinderen van 2 tot 12 jaar kinderkorting bij reservering 

van een losse plaats in een Slaap 4 of Slaap 6 coupé. Kinderen tot 2 jaar reizen 

gratis mee maar hebben géén eigen zit- of slaapplaats. Voor kinderen serveren 

wij ook een kindermaaltijd in de coupé of in het restaurant.

INFOrmAtIe eN VeIlIGHeID AAN BOOrD
Onze treinen beschikken over een omroepinstallatie en u ontvangt regelmatig 

informatie. Deze krijgt u ook van onze treinstewards. Aan boord ontvangt u 

tevens een magazine met algemene informatie, treinregels en informatie over  

de veiligheid aan boord.

KlImAAtBeHeerSING
Het restaurant, de Slaap 4 en Slaap 2-3 Comfort coupés zijn voorzien van kli-

maatbeheersing. De coupétemperatuur kan d.m.v. een temperatuurregeling 

(afhankelijk van de buitentemperatuur) worden geregeld. De regeling begint pas 

na vertrek van de trein te werken en werkt het best als de ramen gesloten zijn. 

Als de buitentemperatuur hoog is kan het even duren voordat het binnen  

merkbaar is. De Slaap 6 coupé kan geventileerd worden d.m.v. de ramen.

De meest complete vakantietreinen  
naar de zon in Zuid europa
Vakantie met de auto was nog nooit zo comfortabel!

ReSTAuRANT

AAN BOORD
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Tarieven (van 26 april t/m 26 oktober)  

AutoSlaap Trein® 2013
alle tarieven incl. diner en ontbijt, 5 dagen gratis optie.  
Zie voor extra voordeel onze acties op pagina 9.

Aktie tarieven en extra’s
op sommige data uw auto, motor of fiets gratis mee! 
extra voordeel met de Mei vakantie, de Herfstvakantie 
en in oktober!
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Fietsenrek op auto (max 3 fietsen)  € 59 

Kind tot 2 jr  gratis

Kind van 2 tot 12 jaar (alleen CC4 & CC6)  korting € 30

Huisdieren  € 40 

Standaard Coupé maaltijd & ontbijt  inclusief

VOOR ALLe BeSTeMMINGeN   enkele Reis

3-gangen menu i.p.v Coupe maaltijd  € 35 

Kindermenu tot 12 jaar  € 18 

DINeReN IN HeT ReSTAuRANT

De AutoSlaap Trein is ook ideaal voor motor-, cabrio-,  
fiets-, en oldtimerrijders. Het plezier van uw voertuig en  
het comfort van de reis, dat maakt de AutoSlaap Trein  
zo geliefd! Klassieke auto’s, cabrio’s en motoren zijn heer-
lijke voertuigen voor uw zuidelijke vakantiebestemmingen, 

alleen de reis er naar toe met kilometers over het asfalt en 
eentonige snelwegen maakt het zo onaangenaam.  
Ook fietsers ervaren het plezier van non-stop reizen zonder 
overstappen. U kunt ook zonder voertuig reizen.

De reserveringskosten bedragen € 25,- per reservering

Voorwaarden op bovenstaande aanbiedingen
Kortingen kunnen niet bij elkaar worden opgeteld, de hoogste korting is van toepassing. Er is een beperkte beschikbaarheid,  
dus voor alle aanbiedingen geldt zolang de voorraad strekt. OP = OP

  LIVORNO  ALeSSANDRIA  KOPeR
April  27 (enkele reis)
Mei  4,11,18,25
juni  1,8  1,8,15,22,29

Juli    6,13  6,13
Augustus
September
Oktober  5,12,19,26

Op een groot aantal data hebben wij wel een heel bijzondere aanbieding, u kunt als u flexibel kunt reizen dan uw auto,  
motor of fiets GRATIS mee terugnemen. Kijk dus of u uw vakantie aan deze data kunt aanpassen en profiteer van deze korting. 
Deze aanbieding geldt alleen voor een boeking voor een gecombineerde heen- en terugreis op de hieronder vermelde retourdata.
Een van onderstaande retourdata dient onderdeel te zijn van uw reis bestaande uit een heenreis, terugreis, auto, motor of fiets plaats  
èn een van de coupé's Slaap Comfort 2-3 of Slaap 4 of 6 geboekt als privé coupé (geldt dus niet bij losse plaatsen).  
Maximaal 1 gratis auto, 2 motoren of 2 fietsen per geboekte coupé. 

UW AUTO, MOTOR OF FIETS GRATIS MEE TERUG!

De juISTe VeRTReK- eN LAADTIjDeN wORDeN VeRMeLD OP De TICKeTS (ZIe OOK PAGINA 11)  
Heenreizen op vrijdag ochtend/middag, aankomst op zaterdagochtend.                terugreizen op zaterdagmiddag, aankomst op zondagochtend.
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AANBIEDING 1

MEI VAKANTIE, HERFSTVAKANTIE EN OKTOBER VOORDEELAANBIeDING 2

DeN BOSCH - LIVORNO Italië
tarief enkele reis

april 26*    

mei 3* 31 10,17,24  

juni  7,14,21,28   

juli    5,12 19,26

augustus   30 16,23, 2,9

september  6,13,20,27   

oktober 4*,11*,18*,25*   

Fiets €  59 €  59  €  59  €  59  €  59 

Auto € 179 € 279  € 299  € 349  € 379 

Motor/aanhangwagen €  99 € 189  € 209  € 229  € 249 

Slaap Comfort 2-3 € 368 € 468  € 489  € 498  € 537 

Slaap 4 Privé € 388 € 488  € 496  € 540  € 580 

Slaap 6 Privé  € 537  € 546  € 588  € 630 

Slaap 4 (CC4) p.p. € 99 € 125  € 129  € 139  € 149 

Slaap 6 (CC6) p.p.  €  95  €  99  € 109  € 119 

april 27*    

mei 4*,11*  18*,25*  

juni    1*,8*,15,22,29   

juli   6,13 20,27 

augustus     3,10,17,24,31

september  28 14,21 7          

oktober 5*,12*,19*,26*    

Fiets €  59 €  65  €  65  €  65  €  65 

Auto € 119 € 219  € 249  € 289  € 339 

Motor/aanhangwagen €  99 € 169  € 179  € 199  € 219 

Slaap Comfort 2-3 € 299 € 309  € 318  € 369  € 387 

Slaap 4- Privé € 319 € 340  € 348  € 400  € 436 

Slaap 6 prive   € 390  € 399  € 450  € 486 

Slaap 4 (CC4) p.p. €  85 €  99  € 105  € 115  € 125 

Slaap 6 (CC6) p.p.  € 69  € 75  € 85  € 89 

Mei 31   

Juni 7 14,21 28 

Juli    5,12 19,26

Augustus  30 16,23 2,9

Fiets €  59 €  59  €  59  €  59 

Auto € 249 € 279  € 329  € 359 

Motor/aanhangwagen € 159 € 179  € 199  € 219 

Slaap Comfort 2-3 € 399 € 429  € 477  € 507 

Slaap 4 Privé € 408 € 458  € 498  € 528 

Slaap 6 Privé € 459 € 510  € 549  € 579 

Slaap 4 (CC4) p.p. € 105 € 125  € 135  € 145 

Slaap 6 (CC6) p.p €  79 €  89  €  99  € 109

Mei    

Juni 1*,8* 15*,22*,29*  

Juli  6*,13* 20,27 

Augustus     3,10,17,24,31

Fiets €  65  €  65  €  65  €  65 

Auto € 189  € 229  € 269  € 319 

Motor/aanhangwagen € 129  € 149  € 169  € 189 

Slaap Comfort 2-3 € 267  € 288  € 348  € 378 

Slaap 4- Privé € 288  € 320  € 380  € 408 

Slaap 6- Privé € 339  € 369  € 429  € 459 

Slaap 4 (CC4) p.p. €  75  €  85  €  99  € 105 

Slaap 6 (CC6) p.p. € 59  € 65  € 75  € 85 

DeN BOSCH - ALeSSANDRIA Italië
tarief enkele reis

ALeSSANDRIA Italië - DeN BOSCH
tarief enkele reis

ONS 3-GANGEN MENU IN HET RESTAURANT 
In ons gezellige restauratierijtuig aan 
boord serveren wij tegen een toeslag 
een drie gangen diner. Dit restaurant 
telt 42 plaatsen en er zijn 2 zittingen. 
Een vroege zitting die start om  
18.15 uur en een latere zitting die 
start om 20.30 uur. Het aantal 
plaatsen is dus beperkt en de vraag 
in de regel groot. Indien u van het 
restauratierijtuig gebruik wenst te 
maken, geef dit dan meteen bij  
boeking door, evenals uw menukeuze. 
U heeft een keuze uit vis, vlees of 
vegatarisch. Voor kinderen van 2 tot 
12 jaar is er een kindermenu. In ons 
restaurant schenken wij teven een 
aantal uitstekende Italiaanse wijnen. 
U leest t.z.t. op onze site meer over 
de exacte menu samenstelling.
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Juli    5,12 19,26

Augustus  30 16,23 2,9

Fiets  €  59  €  59  €  59 

Auto  € 279  € 329  € 359  

Motor/aanhangwagen  € 179  € 199  € 219 

Slaap Comfort 2-3  € 429  € 477  € 507 

Slaap 4 Privé  € 458  € 498  € 528 

Slaap 6 Privé  € 510  € 549  € 579 

Slaap 4 (CC4) p.p.  € 125  € 135  € 145 

Slaap 6 (CC6) p.p  €  89  €  99  € 109 

Juli  6*,13* 20,27 

Augustus     3,10,17,24,31  

Fiets  €  65  €  65  €  65 

Auto  € 229  € 269  € 319 

Motor/aanhangwagen  € 149  € 169  € 189 

Slaap Comfort 2-3  € 288  € 348  € 378 

Slaap 4- Privé  € 320  € 380  € 408 

Slaap 6- Privé  € 369  € 429  € 459 

Slaap 4 (CC4) p.p.  €  85  €  99  € 105 

Slaap 6 (CC6) p.p.  € 65  € 75  € 85 

DeN BOSCH - KOPeR Slovenië
tarief enkele reis

KOPeR Slovenië - DeN BOSCH
tarief enkele reis

•   Boekingen zonder voertuig op aanvraag
•   Tot 1 maart 2013 behoudt EETC zich het recht voor, om data te wijzigen  

of te annuleren waarvoor onvoldoende deelname tot stand komt.

•   De data gemerkt met een * hebben een speciale aanbieding!  Zie pagina 9!!
•   De prijs van een motor met zijspan en/of aanhanger is gelijk aan de prijs van een auto. 

VAN LIVORNO Italië - DeN BOSCH
tarief enkele reis

Gezinnen hebben in de mei en herfstvakantie een streepje voor. Indien u vertrekt op 26 april naar Toscane/Livorno en u keert terug op 4 (of 11) mei 
is de auto op de terugreis GRATIS! Deze gratis auto geldt ook voor de herfstvakantie. Bovendien zijn de coupés in zowel de mei- als herfstvakantie 
extra voordelig geprijsd! De kortingen zijn al in de prijzen verwerkt, zie hiervoor de aparte kolom in de prijstabel.
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< 10 m  
< 2.13 m

< 1.85 m

< 1.50 m

> 0.11 m

Max. 3 fietsen 
op een fietsenrek

Geen bagage- of skibox op uw dak
Maximale hoogte voor Livorno is 1.69 m
maximale hoogte voor Alessandria / Koper is 1.71 m 

Zie ook pagina 11.

uNIeKe TRANSPORT VeRZeKeRING,
Fiets, reis en annuleringsverzekering. 

Speciaal voor de AutoSlaap Trein heeft de Europeesche  

verzekeringen een Auto/Motor Transport verzekering  

op maat gemaakt die wij u van harte aanbevelen.  

De kosten voor deze verzekering zijn laag gehouden en  

de poliskosten hiervan nemen wij voor onze rekening!

Deze verzekering dekt verlies, diefstal en schade tijdens het 

transport en het laden en lossen van het voertuig in 

Nederland en het buitenland. Daarnaast kunt u ook uw 

bagage verzekeren die tijdens het transport achter blijft in  

uw voertuig. 

Voor de goede orde wijzen wij u erop dat zonder deze  

verzekering schade tijdens het vervoer en op- en afrijden op 

de trein volledig onder uw eigen risico valt. Tevens bent u met 

deze verzekering ook gedekt tegen het missen van de trein! 

Tot maximaal de kosten van een nieuw treinticket wordt  

uitkering verleend voor noodzakelijke kosten van annulering 

of aanschaf van een nieuw treinticket. Deze dekking is van 

kracht wanneer de personenauto of motor op de dag van de 

heen- of terugreis met de trein, uitvalt door pech, waardoor 

de gereserveerde trein wordt gemist.

VeRTReK- eN AANKOMST TIjDeN van onze AutoSlaap Treinen (de definitieve tijden staan op uw ticket)
De vertrektijden voor 2013 zijn, onder voorbehoud, als volgt:

Alessandria
Vertrek Den Bosch vrijdag16.17 uur, aankomst Alessandria zaterdag 9.50 uur.

Vertrek Alessandria zaterdag 16.00 uur, aankomst Den Bosch zondag 9.43 uur.

Het laden start in Den Bosch vanaf 13.30 uur tot uiterlijk 15.00 uur, in Alessandria van 12.00 uur tot 14.15 uur

Livorno
Vertrek Den Bosch vrijdag 14.17 uur, aankomst Livorno zaterdag11.05 uur.

Vertrek Livorno zaterdag 17.03 uur, aankomst Den Bosch zondag 12.40 uur.

Het laden in Den Bosch start vanaf 11.30 tot 13.00 uur en in Livorno vanaf 13.00 tot 15.45 uur.

Koper
Vertrek Den Bosch vrijdag 13.15 uur, aankomst Koper zaterdag10.45 uur.

Vertrek Koper zaterdag 17.15 uur, aankomst Den Bosch zondag 13.45 uur.

Het laden in Den Bosch start vanaf 9.30 tot 11.00 uur en in Koper vanaf 13.00 tot 15.45 uur.
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PReMIe AuTO/ MOTOR TRANSPORTVeRZeKeRING (INCL. POLISKOSTeN!)

   enkele reis retour reis

Nieuwwaarde auto tot  €     9.999 €   18 €   33

 €   10.000 - €   14.999 €   26 €   48

 €   15.000 - €   19.999 €   33  €   63

 €   20.000 - €   29.999 €   48  €   93

 €   30.000 - €   39.999 €   63  € 122

 €   40.000 - €   49.999 €   77  € 152

 €   50.000 - €   59.999 €   93  € 182

 €   60.000 - €   74.999 € 115  € 226

 €   75.000 - €   99.999 € 152  € 301 

 € 100.000 - € 124.999 € 190  € 375 

 € 125.000 - € 149.999 € 226  € 450 

Meeverzekeren bagage in de auto  enkele 6,50 retour 12,50  

De maximale verzekerbare waarde van uw auto is 150.000

De maximale verzekerbare waarde van uw motor is 37.500

Reisverzekering  

Basisdekking incl. geneeskundige kosten en ongevallen € 1,60 p.p.p.d.

Extra fietsverzekering (Sportuitrusting)  € 0,50 p.p.p.d.

Poliskosten € 3,50  

Annuleringsverzekering 6% van de reissom

Poliskosten € 3,50 (+ 7,5% assurantiebelasting over premie en polis)

Vraag onze reserveringsafdeling naar de voorwaarden

FIeTS, ReIS eN ANNuLeRINGSVeRZeKeRING 

eXTRA INFO OVeR DeZe VeRZeKeRINGeN
Reisverzekering       
De reisverzekering vergoedt niet alleen de schade die op reis ontstaat, ook de extra kosten 

waar u in het buitenland bij ziekte en/of ongeval voor kunt komen te staan worden betaald. 

Hulpverlening is een belangrijk onderdeel en zit in de basisdekking. De basis dekking vormt 

het uitgangspunt van de verzekering en met de uitbreidingen krijgt u extra zekerheid.  

Eventuele uitbreidingen kunt u vinden op www.europeesche.nl

Annuleringsverzekering
U heeft een vakantie geboekt en tussen het moment van boeken en vertrek bestaat de kans 

dat u door een onvoorziene omstandigheid niet op reis kunt gaan. Moet u de reis annuleren 

dan brengen wij u daarvoor kosten in rekening die kunnen oplopen tot 100% van de reissom 

als de annulering vlak voor de vertrekdatum ligt. Wordt u tijdens de vakantie een paar dagen 

in het ziekenhuis opgenomen of moet u eerder naar huis dan biedt de annuleringsverzekering 

ook uitkomst. De niet-gebruikte reisdagen worden dan vergoed.

Voorwaarden voor het vervoeren van uw voertuig
•   Het merk, type, kenteken, maten en bouwjaar van uw auto/motor dient direct 

bij reservering bij ons gemeld te worden. Bij wijziging na het maken van een 
reservering brengen wij wijzigingskosten in rekening.

•  Auto’s mogen niet hoger zijn dan maximaal 1.71 m voor Alessandria / Koper  
en 1.69 m voor Livorno en niet breder dan 2.13 m. De maximaal toegestane 
spoorbreedte (buitenkant linkervoorwiel tot buitenkant rechtervoorwiel) 
bedraagt 1.85 m en er moet minimaal 11 cm tussen het laagste punt van de 
auto en de transportbodem zitten. 
Houd u rekening bij de berekening van de hoogte van uw auto met eventuele 
dakdragers

•  Elke auto/motor/fiets moet worden begeleid door tenminste één volwassene 
met rijbewijs.

•  Auto’s en motoren moeten in rijdende staat verkeren.
•  Op de auto/motor/aanhangwagen mogen geen uitgeschoven antennes,  

zwiepantennes, losse bagage, imperiaal, ski- of bagagebox, hoezen,  
motorscherm e.d. aanwezig zijn. u dient e.e.a. in de auto/coupé te vervoeren.

•   Maximaal 3 fietsen (bij boeking opgeven) mogen op de trekhaak van de auto 
worden vervoerd. Voor vervoer van fietsen op de trekhaak geldt een toeslag.

•  Bij auto’s hoger dan 1.55 m geldt voor het meenemen van fietsen dat deze niet 
boven de hoogte van de auto mogen uitkomen.

•  Motoren mogen niet hoger zijn dan 1.50 m en moeten beschikken over goede 
vastzetpunten.

•  Aanhangwagens mogen niet hoger zijn dan 1.50 m. Voor auto’s hoger dan 
1.55m is het niet mogelijk om een aanhangwagen te boeken.

•  De maximale toegestane lengte van auto + aanhanger bedraagt 10 meter.
•  De reiziger is verantwoordelijk voor de opgegeven maten. Indien de  

door u opgegeven gegevens van uw voertuig op de dag van de reis niet  
overeenkomen met de feitelijke gegevens van uw voertuig, kunnen wij  
niet garanderen dat het voertuig wordt meegenomen.

•  Tandems kunnen niet worden vervoerd op de AutoSlaap Trein.
•  Alle bagage moet van de fietsen en motoren worden verwijderd en  

meegenomen in de coupé.
 
Gegevens passagiers en voertuigen
Van alle passagiers geslacht, voorletters, achternaam en geboortedatum
Volledige gegevens van voertuig: merk, type, bouwjaar en maten (l x b x h)
 
Prijzen van coupé plaatsen
De prijs van losse coupéplaatsen wordt per persoon berekend en de prijs van de 
Slaap Comfort en een privé coupé geldt voor de gehele coupé.
 
Reserveringskosten en bijdrage SGR
De reserveringskosten bedragen €25,- per reservering en de bijdrage voor  
de Stichting Calamiteitenfonds reizen € 2.50. Deze bijdrage is per maximaal  
9 personen.
 
Kinderprijzen
Van 2 tot 11 jaar ontvangen kinderen een korting van € 30.- bij losse plaatsen.
Max 1 kind per volwassene. Kinderen tot 2 jaar reizen gratis mee maar beschikken 
niet over een eigen stoel, bed en maaltijd. Door de maatvoering in de coupés  
is het niet mogelijk een reisbedje in de coupé te plaatsen. wij adviseren  
u uw kinderen op de onderste bedden te laten slapen. Voor baby’s kunt u  
eventueel een travelcot (reistentje) aanschaffen, te koop bij o.a. www.deryan.nl

Preferenties en essenties
Het is niet mogelijk om speciale verzoeken (bv. raamplaats) aan te vragen.

Coupé maaltijd
Het ontbijt en een warme coupé maaltijd zijn bij de prijs inbegrepen. Indien u 
een vegetarische coupé maaltijd wenst, ontvangen wij deze aanvraag uiterlijk 
twee weken voor vertrek. Aan andere speciale dieet wensen kunnen wij niet 
voldoen.
 
Coupé indeling
Indien u losse plaatsen boekt, kunt u ingedeeld worden in een coupé met  
zowel heren als dames. wij trachten dit te voorkomen maar soms is dit niet te 
vermijden.
 
Huisdieren
Het is uitsluitend mogelijk om tegen betaling uw huisdier mee te nemen 
als u verblijft in een Slaap 4 of Slaap 5/6 privé coupé. Per boeking maximaal 
twee huisdieren, max. 20 kg per huisdier. Aan boord zal de treinmanager een 
borgsom van € 150,- bij u innen.
er is een zeer beperkte mogelijkheid om uw dier onderweg uit te laten en om 
andere passagiers niet tot last te zijn, moet uw huisdier in de coupé verblijven
 
Roken aan boord
Gedurende het gehele traject geldt een algeheel rookverbod. er is beperkt  
gelegenheid onderweg om buiten te roken.
 
Hoeveelheid bagage
Er is geen maximum op de hoeveelheid van het meenemen van bagage.  
wij verzoeken u wel rekening te houden met de overige passagiers in uw coupé.
 
Wijziging, in-de-plaatsstelling en annulering
Bij wijziging tot 28 dagen vóór de vertrekdatum: € 27,- per boeking
Bij wijziging binnen 28 dagen vóór de vertrekdatum: zie annuleringsregeling
In de plaats stelling uiterlijk tot 7 dagen voor vertrek: € 27.- per in de plaats  
stelling
 
Bij annulering van een boeking zijn de kosten:
a. tot 42e dag voor vertrekdatum: de aanbetaling
b. Vanaf de 42e dag tot de 28e dag voor vertrekdatum: 35% van de reissom
c. Vanaf de 28e dag tot de 21e dag voor vertrekdatum: 40% van de reissom
d. Vanaf de 21e dag tot de 14e dag voor vertrekdatum: 50% van de reissom
e. Vanaf de 14e dag tot de 5e dag voor vertrekdatum: 75% van de reissom
f. Vanaf de 5e dag tot de vertrekdatum: 90% van de reissom
g. Op de dag van vertrek of later: 100% van de reissom
h.  De reserveringskosten en eventuele premie annulerings verzekering vallen 

altijd (a t/m g) onder de kosten.

tip: Vergeet niet bij uw boeking een annulerings-, autotransport- en  
reisverzekering af te sluiten! wij adviseren u graag.

Reisdocumenten:
u bent zelf verantwoordelijk dat u tijdig in bezit bent van de juiste  
reisdocumenten
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PrAkTiSche informATie. Goed om Te weTen AlS u GAAT reServeren

mAximAle AfmeTinGen vAn uw AuTo



Boek voor uw winTerSPorTvAkAnTie de AlPen exPreS of de Ski-Trein  
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Onze voorwaarden
Op al onze diensten en producten zijn de CIV-voorwaarden (internationaal 
vervoer per trein) van toepassing.
Op al onze reizen zijn de boekings- en reserveringsvoorwaarden van  
Euro Express Trein Charter van toepassing. U vindt deze bij uw factuur  
en op onze website

Ons bedrijf is aangesloten bij Stichting Garantiefonds reisgelden. Binnen  
de grenzen van de SGr-garantieregeling vallen de in dit programma  
gepubliceerde reizen onder de garantie van SGr. De SGr-garantie houdt in  
dat de consument ervan verzekerd is zijn vooruitbetaalde reisgeld terug te 
krijgen, als zijn wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen 
tegenprestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het 
vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg 
gedragen voor de terugreis.

Ons bedrijf is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds reizen. 
Binnen de grenzen van de garantieregeling van het Calamiteitenfonds 
vallen de in dit programma gepubliceerde reizen onder de garantie van het 
Calamiteitenfonds. Deze garantie houdt in dat u als consument die deelneemt 
aan een door ons georganiseerde reis: (een deel van) uw reissom terugkrijgt 
indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen 
uitvoeren; de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg 
van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten 
repatriëren.

Kennelijke fouten en vergissingen in deze brochure binden ons niet.
Alle prijzen zijn onder voorbehoud van omissies en eventuele toeslagen  
veroorzaakt door o.a. prijsstijgingen van energie, infra services en  
wetswijzigingen.

Boek voor uw winTerSPorTvAkAnTie  
de AlPen exPreS of de Ski-Trein  

uw boekingskantoor

Deze brochure wordt u aangeboden door 

Euro-Express Treincharter Delft

Andere producten van Euro-Express zijn:

Bedevaart

Lourdes


