Centraal in Europa
Antwerpen ligt in het hart van Europa. Brussel, de hoofdstad van België en van Europa, ligt slechts
op 45 minuten rijden. Ook vanuit andere Europese grootsteden zoals Amsterdam, Parijs, Londen
en Keulen is Antwerpen heel vlot bereikbaar. En dankzij de rechtstreekse verbinding met Brussels
International Airport (slechts 40 minuten per trein) is de hele wereld nabij.

Met de trein
Vanuit heel wat Europese grootsteden en luchthavens is er een rechtstreekse treinverbinding naar
Antwerpen
•
•
•

Brussel (Brussel-Zuid en Brussels Airport)
Parijs (Gare du Nord en Charles de Gaulle)
Amsterdam (Amsterdam Centraal en Schiphol)

Vanuit Duitsland zijn er rechtstreekse verbindingen met Deutsche Bahn. En met Eurostar is er ook een
verbinding met St. Pancras in Londen (via Brussel).
Aankomen in het Centraal Station van Antwerpen is een belevenis op zich. Volgens tal van lijstjes is
het een van de mooiste treinstations ter wereld. Het station ligt in het centrum van de stad, vlakbij
tal van hotels en bezienswaardigheden.
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Uitstekende connectie met Brussels Airport
Met het vliegtuig naar België? Antwerpen heeft een uitstekende treinverbinding met de
internationale luchthaven Brussels Airport, waar vluchten uit meer dan 170 internationale
bestemmingen toekomen. Stap in Brussels Airport op de trein en gemiddeld 40 minuten later kom je
al aan in het centrum van Antwerpen.

Verbindingen met andere luchthavens
Antwerpen heeft zelf ook een luchthaven, Antwerp Airport ligt op 4 km van het stadscentrum. Deze
kleine en comfortabele luchthaven heeft verbindingen met enkele Europese en Noord-Afrikaanse
bestemmingen. Ook vanuit luchthavens in de buurlanden is Antwerpen vlot bereikbaar: Eindhoven
(90 km), Rotterdam (110 km), Brussels South Charleroi Airport (115 km), Amsterdam (160 km) en
Düsseldorf (190 km).
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Over de weg
Verschillende busmaatschappijen, zoals Eurolines en Flixbus, bieden een internationale verbinding
aan tussen tal van Europese steden en Antwerpen. Kom je zelf met een bus of autocar naar
Antwerpen? Op de d’Herbouvillekaai in het zuiden van de stad zijn er gratis parkeerplaatsen voor
je bus, op de Plantinkaai (in het historisch centrum) is er een op- en afstapplaats waar je kan halt
houden om passagiers te laten op- en afstappen. Uiteraard kan je ook met je wagen naar Antwerpen
komen. Belangrijk om te weten is dat de Antwerpse binnenstad een lage-emissiezone is. Registreer
je wagen voor je naar Antwerpen komt en kom meteen te weten of je de zone binnen mag. Het
is aangeraden om op een van de park-and-rides aan de rand van de stad te parkeren en met het
openbaar vervoer naar het centrum te komen.

Tip: de routeplanner van Slim naar Antwerpen helpt je om op een veilige, slimme en vlotte
manier naar en door Antwerpen te reizen. Vul je vertrekplaats en je bestemming in en de app
adviseert je meteen de snelste en beste opties.
https://www.slimnaarantwerpen.be/nl/LEZ
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