
 

 
Thalys opent de eindejaarsperiode met 

duizenden tickets aan lage prijzen  
 

December komt eraan en Thalys onthult met plezier een laatste mooie verrassing als afsluiter 
van het feestjaar ter gelegenheid van haar 20e verjaardag. Zes weken voor de kerstperiode stelt 
Thalys duizenden tickets ter beschikking aan een zacht prijsje. Een winterse citytrip tussen 19 
december en 15 februari, het perfecte cadeau voor onder de kerstboom! 

 
Parijs en Nederland schakelen over op wintertijd 

Geen idee wat te geven met kerst of oudejaar? Waarom niet een trip naar Parijs met vrienden of familie om er de 

stad in een kerstdecor te herontdekken, of naar Amsterdam om te kuieren langs de met sneeuw bedekte kanalen? 

Thalys biedt iedereen de kans om zo’n winterse citytrip te maken. Tussen 15 november en 5 december zullen 

namelijk 78 000 tickets richting Parijs en Nederland aan een spotprijs verkocht worden, dit zowel voor Comfort 2 als 

voor Comfort 1.  

 

 

Reservatiedata: van 15 november tot 5 december 2016   
Reisdata: van 19 december 2016 tot 15 februari 2017  
Tarieven en bestemmingen: 

€20 
 
14 000 tickets richting Parijs in Comfort 2. 
 

€29 
 
49 000 tickets richting Parijs en Nederland in Comfort 2. 
 

€45 

 
15 000 tickets richting Parijs en Nederland in Comfort 1, met een 
gamma aan diensten, waaronder een maaltijd die geserveerd wordt 
aan de zitplaats. 
 

Duitsland, een echte hotspot tijdens de feestdagen 
 
Het is haast onmogelijk om te mijmeren over kerstmarkten zonder te denken 
aan Duitsland. Om reizigers ten volle te laten genieten van deze magische 
sfeer, verkoopt Thalys tijdens de kerstperiode ook duizenden tickets aan een 
laag prijsje richting Duitsland. Voor slechts €19 in Comfort 2 en €30 in 
Comfort 1 reist u al naar een van de Duitse bestemmingen : Aken, Keulen, 
Düsseldorf, Duisburg, Essen of Dortmund. Wie ervoor kiest om naar Essen 
te gaan (op 1u52 van Brussel), mag zeker niet vergeten om het industriële 
complex van Zollverein te bezoeken, pret verzekerd voor sneeuwliefhebbers.  
 
Voorwaarden 
 

 Tariefvoorwaarden: tickets zonder mogelijkheid tot wisselen of terugbetaling, onder voorbehoud van 

beschikbaarheden. 

 Verkoopvoorwaarden: online verkoop via thalys.com, via de Thalys App en eveneens via alle gebruikelijke 
verkoopkanalen van Thalys en de reisagentschappen. 

 
 

 

 

Persbericht 

Brussel, 15 november 2016 

 



 

Thalys : 1996 – 2016  

Op twintig jaar tijd is Thalys niet alleen uitgegroeid tot 

een sterk merk, maar ook tot een Europees symbool. 

Thalys en zijn donkerrode treinstellen laten een 

levendig Europa zien waar Frans, Nederlands, Duits, 

Engels en vele andere talen elkaar kruisen en waar 

Europeanen van alle uithoeken en reizigers uit de hele 

wereld elkaar ontmoeten. 

Thalys is de enige maatschappij die er als een echte 

multiculturele speler is in geslaagd om sinds 1996 de 

uitdaging van een internationaal 

hogesnelheidsspoorverbinding te realiseren in en 

tussen vier verschillende landen.  

 

 

Mijlpalen in de geschiedenis van Thalys 

1996 Oprichting van Thalys en de verbinding Parijs – Brussel – Amsterdam 

1997 Opening van de hogesnelheidslijn in België: 1u25 tussen Brussel en Parijs 

              Uitbreiding van de lijn tot Keulen en Aken 

2004  Dematerialisatie van het vervoerbewijs met Ticketless 

2008  Invoering van WiFi aan boord 

2009  Opening van de hogesnelheidslijnen richting Nederland en Duitsland 

 Lancering van de eerste vernieuwde Thalys 

2011  Nieuwe Duitse routes (Düsseldorf, Duisburg en Essen) 

2012  Lancering van Thalys’ mobiele applicatie 

              Versterking van de verbinding Parijs/Brussel richting Essen (met 3 heenreizen en 1 terugreis) 

2013  100 miljoenste reiziger 

2014  Inhuldiging van de verbinding Lille-Amsterdam 

2015  Omvorming tot een volwaardige spoorwegonderneming 

 Voornemen van Thalys om haar CO2-uitstoot met 40% te verminderen 

2016  Uitbreiding van de lijn tot Dortmund 

  Lancering IZY-treinen, het nieuwe low-cost alternatief tussen Parijs en Brussel 

  Introductie van wifi in zowel Comfort 1 als Comfort 2 

 

 

Thalys op Twitter :  twitter.com/thalys_nl http://instagram.com/thalys 
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