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De Smurfen nemen de Thalys 
De Smurfen reizen aan boord van een Thalys die naar hun evenbeeld bestickerd is 

 
 

Op 22 juni viert Wereld Smurfendag overal ter wereld de verjaardag van Peyo en de geplande 
release van ‘The Smurfs 2’. Thalys is transportpartner van het evenement en smurft daarvoor een 
trein met een bestickering ter ere van de kleine wezentjes en hun unieke wereld.  
 

Op 22 juni smurft de hele wereld, van Buenos Aires naar Bombay via Londen, Moskou, en Brussel 
natuurlijk. Wereld Smurfendag viert de verjaardag van Peyo en luidt het begin van de promotiecampagne 
voor de nieuwe Smurfenfilm in. Overal ter wereld staan evenementen en festivals op het programma.  
 
Reuzensmurfen met een topsnelheid 
Thalys, transportpartner van Wereld Smurfendag, smurft voor het evenement een trein met een 
bestickering ter ere van de kleine blauwe wezentjes. Smurfin, Moppersmurf, Smurffatje, Klungelsmurf, 
Grote Smurf en de schurken Vexy en Hackus, alle helden uit de nieuwe animatiefilm zijn van de partij.  
 
40 Smurfen aan boord van de Thalys 
Tijdens zijn eerste rit mocht deze bestickerde trein een aantal bijzondere gasten verwelkomen! Een 
veertigtal Smurfambassadeurs uit de hele wereld vertrokken op 22 juni in het Brusselse Zuidstation met 
deze speciale trein naar Parijs. 
 
Deze unieke Smurfentrein zal enkele maanden lang op het hele Thalys-netwerk rijden. De stripfans 
zijn gewaarschuwd! 
 
 

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 1u53. 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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