
 
 

 

 
THALYS BRENGT EEN EERBETOON AAN  

BELGIË EN ZIJN VORSTEN  
 

 

Thalys zet een speciale trein in die, getooid met de Belgische kleuren, een eerbetoon 
brengt aan Koning Albert II en tegelijk ook de troonsbestijging van Prins Filip viert.  
 

Op 21 juli 2013 wordt de nationale feestdag van België een 
uniek gebeuren: Koning Albert II geeft de kroon door aan 
Kroonprins Filip, die dezelfde dag nog de eed zal afleggen in 
het Parlement.  
 
Om dit groots gebeuren nog meer in de kijker te zetten, heeft 
Thalys beslist om een van zijn treinen ‘Belgisch’ te kleuren. 
Getooid in zwart, geel en rood zal een bestickerde trein op het 
Thalys-netwerk hulde brengen aan de Belgische vorsten.  
 
Als een ware ambassadeur van ons land, is deze Thalys-trein 
vanochtend om 8u13 vertrokken uit het station van Brussel-
Zuid, voor zijn eerste reis richting Parijs. De trein zal drie 
maanden lang aan hoge snelheid op het Thalys-netwerk 
rijden.  
 

 

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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