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Dit zijn de negen mooiste treinstations van de wereld
Reis je vaak met de trein? Misschien ben je dan weleens op een van deze stations geweest. Dit
zijn de negen mooiste treinstations ter wereld.
1. Heslinki, Finland
Dit station is in 1919 gebouwd. Het station heeft mooie standbeelden aan de zijkant.
2. Atocha (Madrid), Spanje
Dit is het grootste station van Madrid. In de centrale hal is een tuin en een vijver gemaakt. Naast
de tuin en de vijver zijn restaurants.
3. Jungfraujoch, Zwitserland
Dit station ligt op een berg. Het is het hoogste station van Europa. Het is een mooie route om er te
komen.
4. Metz-Ville, Frankrijk
Dit treinstation is ook een historisch monument. De toren is in 1908 gebouwd. De Fransen vinden
dit station het mooiste station van het land.
5. Antwerpen, België
Het treinstation van Antwerpen is prachtig. Je kijkt je ogen uit. De ramen zorgen voor mooi licht.
6. Sao Bento (Porto), Portugal
Dit treinstation heeft mooie tekeningen op de muren.
7. Liège - Guillemins, België
Vanuit dit station kun je met de sneltrein naar Frankrijk of Duitsland.
8. Kanazawa, Japan
Dit station ligt twee uur (met de trein) van Tokyo. Het station heeft een grote houten entree.
9. Chhatrapati Shivaji (Mumbai), India
Dit station is gebouwd in 1890 en er komen elke dag meer dan drie miljoen reizigers.

Woordenlijst
1. treinstations / het treinstation = plaats waar treinen stoppen. Hier kun je in de trein stappen of
uit de trein stappen.
2. standbeelden / het standbeeld = een beeld van (meestal) een persoon. Dit beeld is van stevig
materiaal gemaakt en kun je bekijken en aanraken.
3. de zijkant = vlak van een voorwerp. Niet de voorkant en niet de achterkant.
4. centrale hal = de plek waar je het station binnenkomt en waar je alles kunt vinden.
5. vijver = een (heel) klein meer dat door mensen is gemaakt.
6. route = de weg die je moet afleggen.
7. een historisch monument = een gebouw uit het verleden. Het gebouw herinnert je aan het
verleden.
8. prachtig = heel mooi
9. je kijkt je ogen uit / je ogen uitkijken = iets prachtig vinden om te zien.
10. tekeningen / de tekening = een afbeelding die met potlood, pen of krijt is gemaakt.
11. entree = de ingang naar een gebouw.
12. reizigers / de reiziger = een reiziger is iemand die reist.

