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Dag – 8! 
Vrouwen in de schijnwerper bij Thalys 

8.000 tickets aan € 8, te koop op 8 maart,  

van 8 u tot 18 u 
 

Voor 100% vrouwelijke reizen 
 

Ter gelegenheid van de internationale vrouwendag op 8 maart biedt Thalys tickets aan die slechts € 8 
kosten per enkele reis op het volledige netwerk, voor uitstapjes tussen 18 en 25 maart.  

Uitsluitend voor vrouwen. 

 
 

© Thalys – Régis Faller 

Op 8 maart worden de rechten van vrouwen wereldwijd in de 
schijnwerpers gezet. Toch zijn gelijke rechten niet altijd een 
evidentie, en daarom laat Thalys vrouwen graag eens zijn 
treinen overnemen. Er zijn in België meer vrouwen dan 
mannen, dus waarom ook niet aan boord van Thalys? 

 

Met deze speciale aanbieding zet Thalys vrouwen aan om nog 
meer te reizen, en hen de prachtige steden van het Thalys 
netwerk laten ontdekken aan een hoge snelheid en een 
aantrekkelijke prijs.  

De “8” als symbool 
 
Met zijn zacht glooiende vormen staat het cijfer 8 bij Thalys symbool voor vrouwen. Voor de internationale 
vrouwendag biedt Thalys op 8 maart tickets aan die slechts € 8 per enkele reis kosten. De tickets zijn te 
koop van 8 tot 18u, voor uitstapjes tussen 18 en 25 maart. De tickets zijn geldig voor alle bestemmingen 
van het Thalys netwerk, en er is aan deze fantastische aanbieding maar een enkele voorwaarde 
verbonden: vrouw zijn.  

"Het belangrijkste doel van de vrouwendag is om het belang van gelijke rechten voor vrouwen jaarlijks 
onder de aandacht te brengen. Ook Thalys wil vrouwen in de bloemetjes zetten, en doet dat op zijn eigen 
manier. Ook op onze treinen zijn reizigers hoofdzakelijk mannelijk (51%-49%) vooral voor zakenreizen 
(63%-37%). Met deze speciale aanbieding willen we dat evenwicht alvast enigszins herstellen. Bij deze 
nodigen we alle vrouwen uit om te reizen, niet enkel als ludieke actie maar ook als een symbool van 
engagement.”, aldus Franck Gervais, CEO van Thalys International.  
 

 

Persbericht 
Brussel, 1 maart 2013 

Internationale vrouwendag 
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* Technische fiche van de aanbieding:  
 
Naam van de aanbieding: Woman's Day 
Start van de aanbieding: geldig op 8 maart 2013 van 8 u tot 18 u, voor reizen tussen 18 en 25 maart 2013 
Prijs: € 8 per traject in Comfort 2, met maximaal 1 heen- en terugreis per persoon. 
Verkoopsvoorwaarden: aanbieding enkel geldig voor vrouwen. 8.000 tickets verkrijgbaar op het gehele 
netwerk van Thalys met uitzondering van de seizoensgebonden treinen. Concreet: Parijs-
Brussel/Antwerpen/Luik, Parijs-Nederland, Parijs-Duitsland, België-Nederland en België-Duitsland (stations 
die door Thalys worden bediend).  
Verkoop enkel online op thalys.com, tickets zijn niet omruilbaar of terugbetaalbaar, aanbieding beschikbaar 
op bepaalde treinen en naargelang beschikbaarheid.  
 
 
 
 
 

 

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 29 augustus 2011 

kreeg Thalys er drie nieuwe Duitse bestemmingen bij: 

Düsseldorf, Duisburg en Essen. Vanaf 30 oktober 2011 

biedt Thalys eveneens een dagelijkse verbinding tussen 

Brussels Airport en Paris Nord. 

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  
Charlotte De Thaye 
02 504 05 69 
pers@thalys.com  

Whyte Corporate Affairs 

Emmelien Werbrouck 
02 738 06 33 
ew@whyte.be 

 

http://www.thalys.com/
http://thalys.com/
mailto:pers@thalys.com

