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Zomervakantie alweer voorbij? 
Geen nood, met Thalys zijn de Alpen en de sneeuw vlakbij!  

 
Een te korte zomer loopt weer op zijn einde. Geen nood, tijd om plannen te maken voor de 

wintervakantie!  

Van 22 december 2012 tot 13 april 2013
1
 brengt Thalys reizigers vanaf 59€² naar de Franse Alpen.   

In 4u30 maakt Thalys de trip van Brussel-Zuid naar Chambéry: ontbijt aan boord van Thalys³, aperitief 

met glühwein op de piste! De Thalys Sneeuw-tickets zijn te koop vanaf 6 september. 
 

Elke zaterdag, heen en terug naar de Franse Alpen  

Chambéry, Albertville, Moutiers, Bourg-Saint-Maurice en talloze andere bestemmingen in de Franse Alpen zijn 

rechtstreeks bereikbaar met vertrek vanuit Brussel-Zuid en Antwerpen-Centraal.  

Tijdens de krokusvakantie wordt een bijkomende heen- en terugtrein ingelegd naar Moutiers. 

 

 

Flex, Semi-Flex, No-Flex, Kid, Senior, Groep… ieder zijn tarief!  

� Reizigers die ruim op tijd boeken kunnen geld besparen met No-Flex- tickets vanaf 59€ enkele reis; wie 

belang hecht aan extra comfortkan genieten van zijn reis naar de bergen in Comfort 1 met het Thalys Semi-

Flex-tarief  vanaf 89€ enkele reis. Comfort 1 van Thalys omvat alle diensten die uw reis uniek en bijzonder 

aangenaam maken, zoals een maaltijd aan boord (ontbijt heen en avondmaal terug), kranten, gratis Wi-Fi, 

…  

� Om in te spelen op de behoeften van iedereen, heeft Thalys ook tarieven speciaal voor senioren (vanaf 60 

jaar), jongeren (12 tot 25 jaar), kinderen (onder de 12 jaar) ... 

 

De Thalys-voordelen op een rijtje 

� «Elk Belgisch Station» inbegrepen in de ticketprijs  

Een Thalys Sneeuw-ticket is ook geldig tussen het vertrekstation – Brussel-Zuid of Antwerpen-Centraal –  en 

alle andere treinstations in België.  

� Optimaal georganiseerde pendeldienst van treinstation naar skistation   

De Altibus-pendelbussen wachten de reizigers bij hun aankomst op en brengen ze rechtstreeks naar hun 

skistation. Informatie en boekingen op www.thalys.com.  

� Korting op Pierre & Vacances vakantiewoningen   

Thalys Sneeuw-reizigers krijgen tot 25% korting op hun verblijf in een vakantiewoning van Pierre & 

Vacances. Informatie en boekingen op www.thalys.com.  

                                                
1
 Van 22/12/12 tot 23/03/13 voor heenreizen uit Antwerpen en van 29/12/12 tot 30/03/13 voor terugreizen naar 
Antwerpen. Van 22/12/2012 tot 13/04/13 voor heen- en terugreizen vanuit Brussel.  
² Prijs enkele reis tegen het No-Flex-tarief  (in Comfort 2), volgens beschikbaarheid. 
³ In de ticketprijs inbegrepen voor reizigers in Comfort 1. 

Heen Thalys nr. 9920 
Antwerpen-Centraal Vertrek om 7u12 
Brussel-Zuid Vertrek om 7u59 
Chambéry Aankomst om 12u31 
Albertville Aankomst om 13u14 
Moutiers  Aankomst om 13u56 
Aime-La-Plagne Aankomst om 14u24 
Landry Aankomst om 14u34 
Bourg-Saint-Maurice Aankomst om 14u44 

Terug Thalys nr. 9987 
Bourg-Saint-Maurice Vertrek om 15u45 
Landry Vertrek om 15u55 
Aime-La-Plagne Vertrek om 16u06 
Moutiers  Vertrek om 16u28 
Albertville Vertrek om 17u16 
Chambéry Vertrek om 17u55 
Brussel-Zuid Aankomst om 22u44 
Antwerpen-Centraal Aankomst om 23u27 
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� Skihost: assistentie bij het in- en uitladen van uw bagage !  

Wie gaat skiën, heeft meestal nogal wat bagage mee. In het station staat « Skihost »-personeel klaar om de 

reizigers te helpen met hun bagage. Ze zijn makkelijk herkenbaar aan hun rode jas. Aan boord van de 

treinen kunnen de reizigers hun spullen kwijt in de speciale bergruimtes op de platformen, onder de 

stoelen, en ook in de speciale bagageruimte in de rijtuigen 6, 7 en 8. Reizigers met bestemming Bourg-

Saint-Maurice kunnen hun bagage ook nog kwijt in een speciale ruimte vooraan in de Thalys. 

� Voordelig skimateriaal huren   

Dankzij de samenwerking met Skiset krijgen Thalys Sneeuw-reizigers tot 40% korting (afhankelijk van de 

periode) op de huur van skimateriaal wanneer zij boeken via www.thalys.com.  

 

Voor meer informatie en boekingen: www.thalys.com.  
 

 

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 
www.thalys.com. 

 

 

Perscontacten 

Thalys International  
Charlotte De Thaye 
Patricia Baars 
02 504 05 69 
pers@thalys.com  

Whyte Corporate Affairs 
Marine Catlin  
Emmelien Werbrouck 
02 738 06 32/33 
mc@whyte.be / ew@whyte.be 

 

 


