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Amsterdam-Brussel en binnenkort ook Rijsel 
Thalys zet extra verbindingen naar Nederland in en  

breidt zijn netwerk vanaf 2014 uit met Rijsel als nieuwe bestemming 
 

Brussel, 27 september 2013 – Om aan de vraag van de reizigers voldoen en op verzoek van de NMBS en de NS, zal 
Thalys nog meer treinverbindingen aanbieden tussen Brussel en Amsterdam. Thalys maakte eerder al bekend 
vanaf 7 oktober twee extra heen- en terugreizen in te zetten en om vanaf 15 december hier nog een extra 
verbinding  aan toe te voegen. Dit zal het totaal op 12 heen-en terugreizen brengen. Tussen 2015 en 2017 zal dit 
aanbod nog verder worden uitgebreid.  
 
Vanaf april 2014 zullen 2 van deze verbindingen ook naar Rijsel doorrijden.  
 
Amsterdam-Brussel… 
Thalys zal nog meer treinen aanbieden op de lijn Brussel-Amsterdam, bovenop de 3 extra verbindingen die vanaf 7 
oktober en 15 december zullen rijden. Eind 2015 worden er dan in totaal 14 verbindingen aangeboden en naar 
verwachting 16 verbindingen vanaf eind 2017.  
 
en binnenkort ook Rijsel 
Vanaf april 2014 zullen twee verbindingen naar Rijsel doorrijden. Rijsel zal met Thalys slechts 35 minuten van 
Brussel verwijderd zijn. Met deze nieuwe bestemming in het Noorden van Frankrijk zet Thalys de ontwikkeling van 
zijn netwerk verder door. 
 
Franck Gervais, CEO van Thalys International: “Thalys wil tegemoet komen aan de behoeften van zijn klanten en zet 
extra treinen in om aan de grote vraag te voldoen. Bovendien zijn we er trots op Rijsel als nieuwe bestemming aan 
het Thalys-netwerk te kunnen toevoegen: een boeiende bestemming, voor zowel toeristische uitstapjes als 
zakenreizen.” 
 

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. 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). 
 
De baseline “Van harte welkom” is het motto van 
het merk en het bedrijf dat van de kwaliteit van 
de ontvangst en de dienstverlening zijn 
belangrijkste waarden maakt. Alle Thalys-
treinstellen zijn uitgerust met WiFi (ondersteund 
door 21Net en Nokia Siemens Networks) en 
werden volledig gerenoveerd met een nieuw 
design en verbeterd comfort. Catering wordt in 
Comfort 1 aan de zitplaats opgediend en is in 
comfort 2 beschikbaar in het barrijtuig. 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. 

Persbericht 

Brussel, 27 september 2013 
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   Perscontacten  

Thalys International     
Patricia Baars  
0499 96 80 50    
pers@thalys.com 

 
Whyte Corporate Affairs     
Emmelien Werbrouck  
02 738 06 20 
ew@whyte.be    
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