
 

 
 

Herfst / Winter 2012: lage prijzen en cultuurvoordelen met Thalys 
 

Om te onthouden: tal van kortingen in musea  
op vertoon van een vervoersticket van Thalys  

 

Tijdens de herfst-winter 2012 wordt de schilderkunst in de schijnwerpers gezet in de steden van het Thalys-
netwerk: van Van Eyck in het Museum Boijmans Van Beuningen van Rotterdam tot David Hockney in het 
Ludwig Museum in Keulen, of Canaletto in Parijs, de Vlaamse Primitieven, moderne en hedendaagse 
schilderkunst, allen een must voor kunstliefhebbers. Tal van mogelijkheden voor een cultureel uitstapje.  

Voordelen en het “Cultuurtarief” 

De vier landen die Thalys doorkruist – België, Frankrijk, Nederland en Duitsland – hebben een rijke geschiedenis en 
cultuur en bieden een opmerkelijk cultuuraanbod met een grote verscheidenheid aan instellingen en kunstvormen. 
Trouw aan zijn culturele betrokkenheid, sluit Thalys daarom een aantal partnerschappen ten voordele van 
grenzeloze ontdekkingen, voor ieders smaak. Het aanbieden van een Thalys-vervoersticket geeft recht op 
voordelen in tal van culturele instellingen in de steden van het Thalys-netwerk. Naar gelang de partnerschappen die 
Thalys heeft gesloten, zullen de reizigers van een korting op hun toegangsticket genieten.  

Sinds het voorjaar van 2012 biedt Thalys al een nieuw « cultuurtarief » aan. Het is beschikbaar op alle 
bestemmingen van het Thalys-netwerk met een heen- en terugticket. Enkel te koop via de speciaal voorziene ruimte 
op http://www.thalys.com/be/nl/bestemmingen (door op de gekozen bestemming te klikken, daarna doorklikken op 
“Uw kortingen van...”). Men kan reizen voor:  

 110€ heen en terug in Comfort 1 naar Parijs, 

 90€ heen en terug in Comfort 1 naar Rotterdam, Schiphol en Amsterdam,  

 60€ heen en terug in Comfort 1 naar Keulen, Düsseldorf, Duisburg en Essen   

 50€ heen en terug in Comfort 1 naar Aix-la-Chapelle 

De enige voorwaarde : tijdens de terugreis dient de reiziger zijn toegangsticket van het bezochte culturele 
evenement voor te leggen. De reis begint zodra de reiziger aan boord gaat, dankzij alle diensten van de eerste 
klasse van Thalys: comfort en ontwerp van de ruimte, maaltijden of snacks die ter plaatse worden geserveerd, gratis 
WiFi-verbinding en er is internationale pers ter beschikking. 

Het samenwerkingsprogramma op het volledige Thalys-net wordt het hele jaar door geactualiseerd en is te 
raadplegen op http://www.thalys.com/be/nl/bestemmingen.  

Voor zij die willen genieten van de laagste prijzen van Thalys door op voorhand te boeken : het tarief No-Flex 
is beschikbaar vanaf 3 maanden voor het vertrek, voor reizen in Comfort 2, vanaf 29€** voor Parijs, Amsterdam en 
Rotterdam en vanaf 19€** voor Keulen, Aix-la-Chapelle, Duisburg, Düsseldorf en Essen. 

Niet te missen deze herfst-winter 2012 op het Thalys-netwerk: 
 

 KEULEN  

Wallraf Museum 
1912 – Mission moderne  
>> 30 december 2012 
 
100 jaar geleden werd in Keulen één van de belangrijkste 
exposities van de twintigste eeuw gehouden. De expositie 
“Sonderbund”, met meer dan 650 kunstwerken van 
kunstenaars als Cézanne, Cross, Gauguin, van Gogh, 
Picasso, Macke, Munch, Nolde en Schiele, deed, zowel 
door de omvang als door de kwaliteit, velen versteld 
staan. Trouw aan de vorm en de grondslag van 
“Sonderbund”, viert het Wallraf Museum van Keulen 
vandaag deze 100

ste
 verjaardag met een collectie van 120 

doeken die ook in 1912 werden tentoongesteld.  
 
Thalys-voordeel: toegang aan 10 € (in plaats van 12 €) 
bij vertoon van een bewijs van een Thalys-reis 
« Cultuurtarief »: Brussel-Keulen, 60€ heen en terug 

(CF1) 

Ludwig Museum 

David Hockney - A bigger picture  
27 oktober > 3 februari 2013 
 
De Engelsman David Hockney heeft naam gemaakt in 
de landschapsschilderkunst. Zijn fijne en verfijnde werk 
verkent de vele facetten van dit klassieke thema.  
Het grootste deel van de tentoonstelling « David 
Hockney – A bigger picture » van het Ludwig Museum is 
gewijd aan ervaringen van de schilder met iPhone-
applicaties: afbeelding, afgedrukt op groot formaat, 
worden indrukwekkend levendig en verlicht. 
 
 
Thalys-voordeel: toegang aan 7,50 € (in plaats van 10 
€) bij vertoon van een bewijs van een Thalys-reis 

« Cultuurtarief » : Brussel-Keulen, 60€ heen en terug 
(CF1) 

Persbericht 
Brussel, 30 oktober 2012 

CULTUURVOORDELEN  EN -AGENDA 

http://www.thalys.com/be/nl/bestemmingen
http://www.thalys.com/be/nl/bestemmingen


 

 PARIJS 

Musée Maillol 
"Canaletto à Venise" 
>> 10 februari 2013 

 
Het Musée Maillol stelt "Canaletto à Venise" tentoon en 
brengt daarbij een eerbetoon aan de romantische stad, 
Voor de eerste keer wordt, in samenwerking met La 
Fondazione Musei Civici di Venezia, een tentoonstelling 
exclusief gewijd aan de Venetiaanse werken van Canaletto. 
Meer dan vijftig werken zullen worden tentoongesteld, met 
zorg geselecteerd en afkomstig uit de grootste musea en 
specifieke en vaak historische collecties. Daarnaast zullen 
er ook tekeningen en het beroemde Carnet, dat 
uitzonderlijk uit Venetië wordt overgebracht, worden 
tentoongesteld.  
 
 

 

Thalys-voordelen: toegang aan 9€ in plaats van 11€ en 
5% korting in de museumbibliotheek bij vertoon van een 
bewijs van een Thalys-reis 

« Cultuurtarief » : Brussel-Parijs aan 110 € heen en terug 
(CF1) 

Musée du quai Branly  
Aux sources de la peinture aborigène 
>> 20 januari 2013 
 
Het Musée du quai Branly wijdt een tentoonstelling aan 
de "bronnen van de aboriginal schilderkunst". Voor het 
eerst in Europa wordt deze belangrijke kunststroming – 
in 1917 ontstaan in het hart van de Australische woestijn 
– voorgesteld.  
De eerste stukken, vaak geschilderd op gerecycleerde 
panelen, vallen op in hun ruwe intensiteit, volheid van 
gebaar en visuele energie. 
Met meer dan 200 schilderwerken en ongeveer 70 
objecten, brengt de tentoonstelling de iconografische en 
spirituele bronnen van de Papunya Tula-beweging en 
reconstrueert zijn evolutie sinds de eerste panelen tot de 
grote doeken van de jaren ’80. 
 
 
Thalys-voordelen: toegang aan 5€ in plaats van 7€ en 
10% korting in het Café Branly bij vertoon van een 
bewijs van een Thalys-reis 
« Cultuurtarief » : Brussel-Parijs aan 110 € heen en 
terug (CF1) 

 NEDERLAND 

Amsterdam / L’Hermitage 
Vincent 
>> 28 april 2013  

 
Tijdens de renovatiewerken aan het Van Gogh Museum, 
brengt L’Hermitage in Amsterdam een 
overzichtstentoonstelling aan de Nederlandse schilder 
Vincent Van Gogh.   
Met de korte, maar intieme naam « Vincent », werpt deze 
tentoonstelling met een thematische invalshoek een 
nieuwe blik op het werk van Vincent Van Gogh.  
De bezoekers zullen er 75 doeken van de artiest kunnen 
bewonderen, waaronder de meest bekende (De 
Zonnebloemen, Slaapkamer in Arles, De aardappeleters, 
Het gele huis…) en minder gekende aspecten van zijn 
werk door een selectie brieven en papierwerk. 
 

Thalys-voordeel: een Russische pop van Vincent Van 
Gogh aangeboden in de museumwinkel bij vertoon van 
een bewijs van een Thalys-reis 
« Cultuurtarief » : Brussel-Amsterdam aan 90 € heen en 
terug (CF1) 

Rotterdam / Boijmans Van Beuningen 
« De weg naar Van Eyck » 
>> 10 februari 2013 
 
Het museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam stelt 
een grote tentoonstelling voor rond de beroemde Vlaamse 
schilder Jan Van Eyck; met de naam « De weg naar Van 
Eyck ». Deze tentoontstelling is een eerbetoon aan de 
schilder, alsook aan tal van andere artiesten uit die 
periode. Ongeveer 90 zeldzame en waardevolle werken 
zullen de mogelijkheid bieden om dit bepalende stukje 
geschiedenis van de westerse schilderkunst te 
herbeleven.  
 
 
 
 
 
Thalys-voordeel: toegan aan 14 € in plaats van 16,50 € 
bij vertoon van een bewjis van een Thalys-reis 
« Cultuurtarief » : Brussel-Rotterdam aan 90 € heen en 
terug (CF1) 

 
 
* « Cultuurtarief » : de toegang tot het cultuurtarief is onderworpen aan de aankoop van een toegangsticket voor een partnermuseum van de gekozen 
bestemming en is geldig gedurende de volledige reservatieperiode. Niet inwisselbaar en niet terugbetaalbaar, te koop volgens beschikbaarheid, in Comfort 1, 
heen- en terugreis verplicht, enkel online te koop. 

**Tarif No-Flex Comfort 2 : niet inwisselbaar en niet terugbetaalbaar, te koop volgens beschikbaarheid vanaf 3 maanden voor het vertrek, prijs voor een 
enkele reis.  



 

Over Thalys 
Thalys is de rode hogesnelheidstrein die niet enkel Brussel met 

Parijs verbindt in 1u22, maar ook met Keulen en Amsterdam in 

amper 1u47 en 1u53.  Sinds 29 augustus 2011 kreeg Thalys er drie 

nieuwe Duitse bestemmingen bij:   Düsseldorf, Duisburg en Essen. 

Sinds 30 oktober 2011 doet Thalys ook Brussels Airport aan.  

Thalys is lid van Railteam, een samenwerkingsverband tussen de 

belangrijkste Europese hogesnelheidsoperatoren, van de CER 

(Community of European Railway and Infrastucture Companies) en 

van 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 onthaal en dienstverlening zijn 

belangrijkste waarden maakt.  Alle Thalys-treinstellen zijn uitgerust 

met Wi-Fi (ondersteund door 21Net en Nokia Siemens Networks) 

en werden volledig gerenoveerd met een nieuw design en 

verbeterd comfort.  Het vernieuwde cateringaanbod wordt in 

Comfort 1 op de zitplaats geserveerd en is in Comfort 2 

beschikbaar in het barrijtuig. 

Dankzij het getrouwheidsprogramma Thalys TheCard kunnen 

reizigers Miles sparen en krijgen zij zo toegang tot een scala van 

diensten. Alle reizigers kunnen deze kaart aanvragen op 

thalys.com.  
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02 504 05 69 
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