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Thalys verwelkomt binnenkort de 100.000.000 reiziger 
Wedstrijd met als hoofdprijs: een zitplaats voor het leven 
 
Deze herfst mag Thalys zijn 100.000.000ste reiziger verwelkomen. Hiermee behaalt Thalys een belangrijke 
mijlpaal sinds het begin van zijn geschiedenis in 1996. Speciaal voor deze gelegenheid wordt een wedstrijd 
georganiseerd waarmee mooie prijzen te winnen zijn, met als hoofdprijs een zitplaats voor het leven aan 
boord van Thalys 

 
Een leven lang gratis reizen aan boord van Thalys tussen België, 
Frankrijk, Nederland en Duitsland 
 
Van 26 september tot en met 20 oktober kunnen deelnemers uit België, 
Frankrijk, Nederland en Duitsland via een online game kans maken op 
een zitplaats voor het leven aan boord van Thalys of op één van vier 
weekendjes weg voor twee personen naar Thalys bestemmingen. Het 
spel is een online stoelendans, waarbij de spelers drie niveaus moeten 
doorlopen door steeds snel een stoel te kiezen. Daarna kan door middel 
van het beantwoorden van een vraag een finaleplaats worden 
gewonnen. Deelnemers kunnen het spel elke dag spelen en hun 
kansen verhogen door het spel te delen via Facebook en Twitter.  

 

 
Ongezien: een “live” finale in Brussel 
 

Op 7 december organiseert Thalys een live evenement voor de 100 finalisten in Brussel. Alle finalisten uit België, 
Frankrijk, Nederland en Duitsland nemen deel aan de grote live-stoelendans. Alle details over de wedstrijd zijn te 
vinden op thalys.com vanaf 26 september. 
 
 

Thalys vervoert 100 000 000 reizigers sinds 1996 
 

Thalys zal in november 2013 zijn 100 000 000 reiziger tussen Brussel, Parijs, Amsterdam en Keulen vervoeren 
sinds het begin van zijn geschiedenis ongeveer 18 jaar geleden. Wie zal het zijn? Thalys voorziet bovenop de 
wedstrijd nog talrijke andere verassingen. Details hierover volgen nog. 
 
 

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. 
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