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THALYS VERSTERKT ZIJN AANBOD TUSSEN  
BRUSSEL EN AMSTERDAM VANAF OKTOBER 

 

 

Vanaf oktober zal Thalys op elke weekdag twee extra heen- en terugreizen aanbieden 
tussen Brussel en Amsterdam  

 
 

Om de vraag van de reizigers te beantwoorden en naar aanleiding van de verzoeken van de 
NMBS en de NS, start Thalys vanaf 7 oktober op elke weekdag (van maandag tot en met vrijdag) 
met twee extra heen- en terugreizen voor op de lijn Brussel-Amsterdam. Thalys verbindt de twee 
steden in 1u49. De tickets voor deze nieuwe verbindingen zullen vanaf 18 juli 2013 verkocht 
worden op www.thalys.com, in stations en in reisbureaus. 
 
Deze twee extra heen- en terugreizen zullen het comfort voor de reiziger verhogen dankzij een 
completer aanbod van uurregelingen per dag. De Thalys-ticketverkoop tussen Brussel en 
Amsterdam blijft namelijk stijgen (+5,5% in 2012) en de bezettingsgraad van de treinen is zeer 
hoog. Met deze twee extra heen- en terugreizen groeit de capaciteit met nagenoeg 17%: een 
potentieel van ongeveer 8.000 extra plaatsen per week. 
 
Van maandag tot en met donderdag zal het aantal verbindingen tussen de twee steden toenemen 
van 9 tot 11 Thalys-treinen per dag. Op vrijdag zullen er in plaats van 10 nu 12 treinen op het 
traject Brussel-Amsterdam rijden en van op het traject Amsterdam-Brussel 13 in plaats van 11. 
Deze Thalys-treinen doen ook de stations van Rotterdam en Schiphol aan. Meer informatie over 
de uurregelingen is beschikbaar op www.thalys.com. 
 
 

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. 

 

 
Perscontacten 

Thalys International  

Patricia Baars 
02 504 05 99 
pers@thalys.com  

Whyte Corporate Affairs 

Emmelien Werbrouck 
02 738 06 20 
ew@whyte.be 

Persbericht 
Brussel, 17 juli 2013 
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