
 
 

 

Tickets in voorverkoop voor reizen tot midden juli: 

voetbalfans kunnen hun plannen alvast beginnen  

smeden... net als alle andere reizigers 

Uitzonderlijk zal het vanaf 12 december mogelijk zijn om 7 maanden op voorhand Thalystickets naar 
alle bestemmingen te reserveren en dat tot 10 juli 2016. Een aanbod dat iedereen toelaat om nu al te 

profiteren van heel voordelige tarieven om zijn of haar favoriete elftal te gaan aanmoedigen in Parijs of 
om bijvoorbeeld de vele winkelstraten in Keulen te gaan ontdekken. 

  

Start van de voorverkoop 7 maanden voor vertrek 
 
Thalys breidt uitzonderlijk de reservatietermijn uit met meerdere maanden zodat klanten nu al hun 
citytrips voor de lente en het begin van de zomer kunnen beginnen plannen. Deze langere 
voorverkooptermijn laat niet alleen toe om lentereisjes door Europa in alle rust voor te bereiden, maar 
ook om al vanaf 12 december te profiteren van de beste prijzen. De actie kadert binnen het streven 
van Thalys om nog beter tegemoet te komen aan de verwachtingen van haar klanten op het vlak van 
aanbiedingen en diensten. Thalys heeft de ambitie om de reis van haar klanten te vereenvoudigen en 
te vergemakkelijken.  
 
Reikhalzend uitkijken naar een groots sportevenement in Frankrijk  
 
De voorverkoop laat toe om aan de verwachtingen van de ware voetbalfanaten te voldoen. Thalys 
biedt haar klanten immers de mogelijkheid om vanaf nu hun tickets te reserveren en de mooiste 
momenten van het langverwachte sportevenement in 2016 ter plaatse te beleven. En voor alle 
anderen, liefhebbers van shopping of reizen, past Thalys deze voorverkoop ook toe op alle andere 
bestemmingen.  

 
"Een bijzondere maatregel voor een bijzonder evenement", 
aldus Scheherazade Zekri-Chevallet, 
marketingverantwoordelijke en commercieel directrice van 
Thalys. "Deze voorverkoop, die van start gaat op 7 
maanden voor vertrek, is een unicum voor Thalys. Onze 
ambitie is dubbel: enerzijds het Stade de France en het Parc 
des Princes vullen met internationale fans en anderzijds 
heel veel Thalystickets als pakjes onder de kerstboom zien 
liggen! " 
 

Details van de aanbieding:  

De tickets voor alle bestemmingen van Thalys zijn beschikbaar 

op www.thalys.com, via de mobiele app, in de stations en in de 

aangesloten reisbureaus. 
 Naar Parijs vanaf € 29.  
 Naar Nederland (Rotterdam, Schiphol, Amsterdam) 

vanaf € 29. 
 Naar Duitsland (Aken, Keulen, Düsseldorf, Düsseldorf 

Airport, Duisburg, Essen) vanaf € 19. 
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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 1u50. Sinds 2011 rijdt Thalys naar de drie Duitse steden 
Dusseldorf, Duisburg en Essen, en vanaf de lente 2016 wordt ook 
de stad Dortmund bediend. Sinds 12 april 2014 verbindt Thalys 
ook Rijsel met Amsterdam. 
 

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). 
 
Al sinds zijn ontstaan in 1996 is Thalys de enige multiculturele 
speler die de uitdagingen van het internationale treinverkeer aan 
hoge snelheid kon waarmaken, en dat in vier landen. Dat gebeurt 
zowel op commercieel (Thalys heeft 100 miljoen reizigers 
vervoerd) als op technisch vlak (sinds 2008 is er WiFi aan boord 
en sinds 2009 maakt Thalys gebruik van het 
treinmanagementsysteem ERTMS). Om nog efficiënter te 
opereren en de reizigers nog beter te dienen, is Thalys op 1 april 
2015 een volwaardige spoorwegonderneming geworden.   
 

Thalys kon dankzij zijn innoverende aanpak een uitzonderlijke dienstverlening uitwerken, die vandaag een wereldwijde referentie is 
geworden. Daar staat ook de baseline “Van harte welkom” voor: ergonomisch comfort, een meertalig en warm onthaal, kwaliteitsvolle 
catering, een uitgebreide dienstverlening in Comfort 1 en de aanwezigheid van nieuwe technologieën (alle Thalys-treinen hebben WiFi, 
ondersteund door 21Net en Nokia Siemens Networks). Sinds 26 augustus 2013 beschikt Thalys ook over het NF Service Transport 
kwaliteitscertificaat van AFNOR Certification op de lijn Brussel-Parijs: een internationale primeur.  
 
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. 
 

 twitter.com/thalys_nl  http://instagram.com/thalys 
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