
 
Met Thalys is de sneeuw binnen handbereik 

Reserveer tickets voor de Sneeuw-Thalys vanaf 4 september en reis tussen 20 

december en 18 april naar de Franse skistations. 

De zomer loopt weer op zijn eind, dus hoog tijd om plannen te maken voor de wintervakantie! 

Met de Sneeuw-Thalys zijn de Franse Alpen van 20 december tot 18 april binnen handbereik.  

Thalys brengt wintersporters van Brussel-Zuid naar Chambéry in amper 4 uur en 33 minuten, 

comfortabel en zonder files: de ideale manier om in topvorm aan de voet van de piste te 

verschijnen! Na een ontbijt aan boord van Thalys
1
 kan de vakantie beginnen op de schitterende 

besneeuwde hellingen. 

Elke zaterdag van het stadscentrum naar de skipiste en terug 

Van 20 december 2014 tot 18 april 2015 vervoert de Sneeuw-Thalys elke zaterdag wintersporters 

rechtstreeks naar de piste. 

Vanuit Antwerpen-Centraal en Brussel-Zuid
2
 rijden de rode hogesnelheidstreinen in één keer naar 

Chambéry, Albertville, Moûtiers, Aime-la-Plagne, Landry en Bourg-Saint-Maurice. De Sneeuw-Thalys 

brengt de reizigers vanuit Brussel in 4 uur en 33 minuten naar Chambéry en in 6 uur en 25 minuten 

naar Bourg-Saint-Maurice. 

 

Tarieven 

Met de speciale Snow Flake-aanbieding kunnen reizigers voor slechts € 49 buiten de schoolvakanties 

naar de Franse Alpen gaan wanneer ze hun reis boeken in de week van 4 tot en met 11 september. 

                                                           
1
 In de Thalys Welcome Bar of inbegrepen in Comfort 1 

2
 Vanaf de dag voor de heenreis of tot de dag na de terugreis kunnen reizigers met het ticket Sneeuw-Thalys 

tussen alle stations van het Belgische spoorwegnet reizen naar de stations van Antwerpen of Brussel-Zuid 
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Buiten deze aanbieding brengt Thalys wintersporters naar de skipiste vanaf €59 voor een enkele 

heenreis in Comfort 2 en vanaf €89 in Comfort 1
3
.  

Comfortabel en zonder files 

Met de Sneeuw-Thalys reizen wintersporters comfortabel en zonder verkeersopstoppingen naar de 

skipiste. Er staan “Skihosts” klaar op het perron om het skimateriaal in en uit de trein te laden en 

Thalys voorziet speciale ruimtes aan boord voor alle bagage. Ook de catering (in de Thalys Welcome 

Bar of inbegrepen in Comfort 1), de on-board WiFi en een ruim aanbod aan magazines maken deel uit 

van de uitstekende service van Thalys. 

Korting op de piste 

Om een geslaagde en zorgeloze vakantie te kunnen aanbieden, heeft Thalys ook enkele partnerships 

voor hotelreservatie en skiverhuur. Daarnaast staan autobussen klaar om wintersporters van het 

station naar hun skioord te brengen. Alle details over deze partneraanbiedingen zijn beschikbaar op 

Thalys.com. 

Praktische info 

Tickets voor de Sneeuw-Thalys zijn beschikbaar vanaf 4 september, 9 u op thalys.com, alsook bij de 

erkende reisbureaus, in de internationale stations van de NMBS of via het internationale call center op 

+32 (0)70/79.79.79. 

 

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 1u49. Sinds 2011 

rijdt Thalys ook naar de drie Duitse steden 

Düsseldorf, Duisburg en Essen en naar Brussels 

Airport. Sinds 12 april 2014 verbindt Thalys ook 

Rijsel met Amsterdam. 

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).  

Al sinds zijn ontstaan in 1996 is Thalys de enige 

multiculturele speler die de uitdagingen van het 

internationale treinverkeer aan hoge snelheid kon 

waarmaken, en dat in vier landen. Dat gebeurt zowel 

op commercieel (Thalys heeft 100 miljoen reizigers vervoerd) als op technisch vlak (sinds 2008 is er WiFi aan 

boord en sinds 2009 maakt Thalys gebruik van het nieuwe treinmanagementsysteem ERTMS). Om nog 

efficiënter te opereren en de reizigers nog beter te dienen, zal Thalys tegen 2015 een volwaardig spoorbedrijf 

worden.  

Thalys kon dankzij zijn innoverende aanpak een uitzonderlijke dienstverlening uitwerken, die vandaag een 

wereldwijde referentie is geworden. Daar staat ook de baseline “Van harte welkom” voor: ergonomisch comfort, 

een meertalig en warm onthaal, kwaliteitsvolle catering, een uitgebreide dienstverlening in Comfort 1 en de 

aanwezigheid van nieuwe technologieën (alle Thalys-treinen hebben WiFi, ondersteund door 21Net en Nokia 
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 Tickets No-Flex in Comfort 2 en Semi-Flex in Comfort 1 onder voorbehoud van beschikbaarheid. 

http://www.thalys.com/


Siemens Networks). Sinds 26 augustus 2013 beschikt Thalys ook over het NF Service Transport 

kwaliteitscertificaat van AFNOR Certification op de lijn Brussel-Parijs: een internationale primeur.  

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. 

Thalys op Twitter:  twitter.com/thalys_nl  
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