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Nieuw: « De 1ste Minuten van Thalys », 
300 Comfort 2 tickets Brussel – Parijs aan 22 €  

elke dag online 
 
 

Thalys start met een nieuw concept voor fans van Parijs én kleine prijzen. Vanaf 23 april zullen elke dag 
300 tickets aan 22€ te koop worden aangeboden op thalys.com. Een mini prijs voor een trip die wel de 

nodige anticipatie vraagt; 82 dagen tot 3 maanden om precies te zijn. 
 

© Thalys – Régis Faller 

Een vast en transparant aantal tickets, een 
blijvend aanbod 

Elke dag worden 300 tickets tussen Brussel en 
Parijs online te koop aangeboden aan 22€. Op 
thalys.com wordt daarvoor een speciale ruimte 
gecreëerd « 1ste Minuten », waar alle beschikbare 
data, tussen D+ 82 dagen en D+ 3 maanden, worden 
getoond.  
 

Zo zullen op 23 april aanstaande (*), 300 tickets aan  
22€ voorgesteld worden voor trips tussen 14 en 23 
juli, op 24 april 300 tickets voor trips tussen 15 en 24 
juli, en zo verder…    

Deze Comfort 2 tickets, niet omruilbaar en niet terugbetaalbaar, worden enkel online aangeboden op basis 
van beschikbaarheid via www.thalys.com. De enige voorwaarde waaraan reizigers moeten voldoen om van 
het voordelige tarief te kunnen genieten? Anticiperen en zo snel mogelijk boeken!    

“Met ‘De 1ste Minuten van Thalys’ kan iedereen voor 22€ naar Parijs in 1u22, genietend van het gekende 
Thalys comfort”, zegt Franck Gervais, CEO van Thalys International. 
 
 
Op de agenda deze zomer 
 

De lichtstad heeft ook deze zomer tal van evenementen die een bezoekje waard zijn. Een kleine greep uit 
het aanbod waarvoor het nu al het moment is om te boeken:  

 Laat je onderdompelen in de zwoele Parijse jazznachten tijdens het Paris Jazz festival – van 9 juni tot 
29 juli 

 Geniet van de typische Parijse sfeer op de nationale feestdag 14 juli, die steevast afsluit met een 
oorverdovend vuurwerk 

 Ontdek Parijs vanuit een andere invalshoek, van in een ligstoel op Paris Plage – juli / augustus 
 
 
De « 1ste Minuten van Thalys » versterken het kleine prijzen aanbod  

Het nieuwe, meer eenvoudige tariefsysteem van Thalys, werd opgebouwd rond 3 productcategorieën: No 
Flex, Semi Flex en Flex. Met het No Flex tarief (niet omruilbaar, niet terugbetaalbaar), kan je met Thalys 
naar Parijs vanaf 29€ (Comfort 2). Gezien deze tickets erg gewild zijn, breidt Thalys dit gamma uit met het 
aanbod “1

ste
 Minuten”, waarbij de klanten worden aangespoord om hun reis zo vroeg mogelijk te boeken 

(vanaf 3 maanden op voorhand).   

 

Door een onderscheid aan te brengen in de flexibiliteit van de dienstregeling en anticipatie, kan Thalys bijna 
20% van zijn tickets tussen Brussel en Parijs aanbieden voor een prijs onder 39€ in Comfort 2: « Aan 
boord van Thalys spreekt men alle talen en kruist men even goed parlementairen als vrouwen en 
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zakenmensen of gezinnen die terugkomen van vakantie. Dit geeft een heel specifieke sfeer en 
gezelligheid die onze klanten goed beschrijven in onze enquêtes. We hechten er erg veel belang aan 
om iedereen de dienstverlening te bieden die hij nodig heeft », preciseert Franck Gervais. 
 
Technische fiche 
 
Naam: « 1ste Minuten » 
Duur van het aanbod: continu 
Lancering: maandag 23 april (*) 
Prijs: 22 € in Comfort 2, enkele reis 
Verkoopscondities: online verkoop op  www.thalys.com, tickets niet omruilbaar en niet terugbetaalbaar  
Aantal: elke dag 300 tickets voor trips tussen 82 dagen en 3 maanden later, op basis van beschikbaarheid.  
 
(*) Uitgezonderd enkele tickets die al vanaf vandaag worden aangeboden voor trips vanaf 14 juli om het aanbod technisch op punt te 
stellen. 
 

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 (dienst 

geleverd door 21Net en geactiveerd door 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. 
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