
 
 

 
Nu de feesten eraan komen, biedt Thalys een 

eindejaarsgeschenk om zelf ook cadeau te doen 
 

Duizenden tickets naar Parijs, Rotterdam en Amsterdam aan € 25 en naar Duitsland aan € 19  
 
 

 
Brussel © Jean Loup Vandewiele 
 

 

Keulen © Thalys  
 

 
Amsterdam © Holland 

 
 
 

Tot en met 3 december verkoopt Thalys duizenden tickets aan € 25 en € 19, 
om erop uit te trekken naar Parijs, Amsterdam of Keulen tussen 3 januari en 2 
maart.  
 
 Om zeker te zijn dat je een perfect pakje onder de kerstboom hebt gelegd 

 

 Omdat Parijs, op slechts 1u22 van Brussel, een van de 
lievelingsbestemmingen van de Belgen blijft 

 Omdat Keulen, op slechts 1u47 van Brussel, ongelofelijk de moeite is, zeker 
tijdens carnaval (Rosenmontag, maandag 11 februari 2013). 

 

 Omdat Amsterdam je in de winter als geen ander verwarmt met zijn leuke 
cafeetjes en zijn familiale sfeer (op slechts 1u53 van Brussel)  

 

 Omdat het boordcomfort en het hartelijke onthaal van Thalys het sombere weer 
al meteen na het opstappen doen vergeten  

 

 Op Thalys.com en via de andere verkoopskanalen vanaf nu tot en met 3 
december 2012 (afhankelijk van beschikbaarheid) voor vertrek tussen 3 januari 
en 2 maart 2013 

 

 Tickets zijn niet omruilbaar noch terugbetaalbaar en enkel beschikbaar op 
bepaalde treinen   

 

 Reis in Comfort 2, tarief enkele reis 
 

 BrusselParijs en BrusselRotterdam, Schiphol of Amsterdam: € 25 
 

 BrusselAken, Keulen, Düsseldorf, Duisburg of Essen: € 19 
 

 

“Jezelf of iemand anders een reisje cadeau doen, dat is even ontsnappen, je dromen najagen, nieuwe dingen 
ontdekken en het onverwachte zien gebeuren. Met deze eindejaarspromotie aan € 25 en € 19 hopen we 
iedereen die elk jaar weer vol wanhoop aan de pakjesjacht begint alvast een handje te helpen om een 
cadeautje te vinden dat écht plezier zal doen! Parijs, Amsterdam en Keulen zijn zekere waarden die er toch 
voor zorgen dat je er even tussenuit kan,” aldus Franck Gervais, algemeen directeur van Thalys International. 
Deze eindejaarspromotie kadert in het zich steeds uitbreidend aanbod van Thalys, dat voor elk wat wils biedt aan 
kleine prijsjes.  

  

Persbericht 
Brussel, 6 november 2012 

“Tips” 



 

 

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 
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