
 

 
100 miljoenste Thalys-ticket gereserveerd 
Thalys viert dit met een feestelijk aanbod:  

 

100 000 Comfort 1 tickets  
aan €49, 6 dagen lang 

  
Vandaag werd het 100 miljoenste Thalys-ticket gereserveerd. Deze symbolische mijlpaal wil Thalys 
delen met al zijn klanten met een feestelijk aanbod in Comfort 1: van 9 tot 14 oktober worden 100 000 
tickets aan slechts €49 aangeboden voor reizen in eerste klasse naar alle bestemmingen van het 
Thalys-netwerk.  
 
 
Parijs, Keulen, Amsterdam of Düsseldorf, de Thalys-steden zijn de gedroomde bestemmingen om er even 
tussenuit te trekken. Het comfort van de eerste klasse van Thalys en de waaier aan dienstverlening (WiFi-
toegang, kwaliteitsvolle catering, internationale dagbladen, kleine attenties aan boord…) garanderen een 
bijzonder aangename reis.  
 

 

 

Speciaal aanbod 100 miljoenste Thalys-reiziger  
 
Naam aanbod: Flash Comfort 1 
Looptijd: van 9 oktober, 9u00 tot 14 oktober, 23h59. Voor 
reizen tussen 12 november 2013 en 8 januari 2014 
Prijs: €49 per enkele reis in Comfort 1 
Verkoopsvoorwaarden: 100 000 tickets beschikbaar voor het 
hele Thalys-netwerk (met uitzondering van 
seizoensbestemmingen en aansluitingen). Van België richting 
Parijs, Nederland en Duitsland (voor alle stations waar Thalys 
halt houdt)  
Online verkoop 
Tickets niet inwisselbaar noch terugbetaalbaar, aanbod enkel 
op een aantal treinen beschikbaar en onderhevig aan 
beschikbaarheid.  

 
Wie wordt de 100 miljoenste reiziger? 

De reiziger die vandaag het 100 miljoenste Thalys-ticket heeft gekocht, zal in de loop van de komende weken 
op het Thalys-netwerk reizen. Wie zal hij of zij zijn? De Thalys-teams bereiden zich alvast voor om de reiziger 
het beste onthaal te bieden, en hebben alvast een verrassing in petto. Meer details volgen.  
 
Nog een kans wagen voor de 100 000 0001 ste – en anderen   

Op de website van Thalys loopt sinds 26 september een online muzikale stoelendans. Dit spel kan nog steeds 
gespeeld worden. De grote finale zal live en in meerdere talen doorgaan in Brussel op 7 december. De 
hoofdprijs: een Thalys-zitplaats voor het leven en 4 weekends voor twee.  
 
“Sinds 1996 vervoert Thalys gemiddeld 6 miljoen reizigers per jaar. Hierdoor mogen we rekenen op het 
vertrouwen van miljoenen reizigers, die in Thalys een vervoersoplossing vinden die beantwoordt aan hun 
mobiliteits- en comfortbehoeftes. Deze symbolische mijlpaal van 100 miljoen reizigers is voor ons een 
echt feest. We willen dit moment met al onze klanten delen: een uitstekende gelegenheid om (opnieuw) 
verrast te worden door de pracht van onze bestemmingen,” aldus Franck Gervais, CEO van Thalys 
International.   

 

Persbericht 

Brussel, 8 oktober 2013 



Over Thalys  
 
Thalys is de rode hogesnelheidstrein die niet enkel Brussel met 
Parijs verbindt in 1u22, maar ook met Keulen en Amsterdam in 
1u47 en 1u49. Sinds 2011 rijdt Thalys ook naar de drie Duitse 
steden Düsseldorf, Duisburg en Essen en naar Brussels 
Airport. Vanaf april 2014 zal Thalys ook Rijsel met Amsterdam 
verbinden.  
 
Thalys is lid van Railteam, een samenwerkingsverband tussen 
de belangrijkste Europese hogesnelheidsoperatoren; van de 
CER (Community of European Railway and Infrastucture 
Companies) en de UIC (Union Internationale des Chemins de 
Fer). 
 
Al sinds zijn ontstaan in 1996 is Thalys de enige multiculturele 
speler die de uitdagingen van het internationale treinverkeer 
aan hoge snelheid kon waarmaken, en dat in vier landen. Dat 
gebeurt zowel op commercieel (binnenkort zal Thalys 100 
miljoen reizigers vervoerd hebben) als op technisch vlak (sinds 
2008 is er WiFi aan boord en sinds 2009 maakt Thalys gebruik 

van het nieuwe treinmanagementsysteem ERTMS). Om nog efficiënter te opereren en de reizigers nog beter te dienen, zal 
Thalys tegen 2015 een volwaardig spoorbedrijf worden.  
 
Thalys kon dankzij zijn innoverende aanpak een uitzonderlijke dienstverlening uitwerken, die vandaag een wereldwijde 
referentie is geworden. Daar staat ook de baseline “Van harte welkom” voor: ergonomisch comfort, een meertalig en warm 
onthaal, kwaliteitsvolle catering, een uitgebreide dienstverlening in Comfort 1 en de aanwezigheid van nieuwe 
technologieën (alle Thalys-treinen hebben WiFi, ondersteund door 21Net en Nokia Siemens Networks). Sinds 26 augustus 
2013 beschikt Thalys ook over het NF Service Transport kwaliteitscertificaat van AFNOR Certification op de lijn Brussel-
Parijs: een internationale primeur.  
 
Het getrouwheidsprogramma Thalys TheCard staat toe Miles te sparen en zo toegang te krijgen tot een scala van diensten. 
Deze kaart is toegankelijk voor alle reizigers op thalys.com. 
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