
 

 
 
 
 
 

Nieuwe dienstverlening begeleidt alleenreizende kinderen 

 
 Thalys lanceert de Kids Connection: 

Een begeleidingsdienst tussen Parijs en Brussel  
voor kinderen van 4 tot 14 jaar  

 
 
 

 

Gezinnen zonder grenzen zijn een realiteit en omdat deze ouders 
zorgeloos hun kinderen op vakantie kunnen sturen tussen Brussel en 
Parijs en terug, lanceert Thalys de Kids Connection. De kinderen 
worden bijgestaan door een gekwalificeerde begeleider en reizen in alle 
veiligheid naar hun bestemming.  
 
 
Reserveren is mogelijk vanaf vandaag en reizen kan vanaf 4 juli. De 
reservatie gebeurt telefonisch op 070 79 79 85, tot 14 dagen voor vertrek (en 
onder voorbehoud van beschikbaarheid). Een ticket voor een enkele reis 
bedraagt €59 per kind (ticket en begeleiding). 
  

 

Technische fiche 
 

� Naam van de dienstverlening: Kids Connection 
� Leeftijd: Kinderen tussen 4 en 14 jaar op het moment van de reis 
� Bestemming: Brussel – Parijs 
� Reisdata: vanaf 4 juli 2014 op vrijdag en zondag, mits uitzonderingen (de volledige kalender op 

https://www.thalys.com/img/pdf/kidsconnection/calendrier_nl.pdf)  
� Prijs: enkele reis voor €59 (begeleiding + ticket) enkel in Comfort 2 
� Reservatie: 

� Vanaf 3 maanden tot 14 dagen voor het vertrek 
� Telefonisch op 070 79 79 85 (0,30 €/min) 
� Reserveren van 8u tot 20u op weekdagen en van 9u tot 16u30 in het weekend en op feestdagen 
� Tickets thuis te printen 

� Verkoopsvoorwaarden: terugbetaling tot 50% tot 14 dagen voor vertrek. Omruilen is niet mogelijk 
� Beschikbaarheid: maximum 8 kinderen per trein/datum waarvan 1 kind met beperkte mobiliteit (met rolstoel) 

 
Meer info op www.thalys.com 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
* Het personeel kreeg een speciale opleiding om de reizende kinderen te begeleiden, samen met een aangepaste EHBO-cursus. 
 
 
 
 

Persbericht 
Brussel, 22  mei 2014 

 
NIEUWE DIENSTVERLENING 



 

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 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 

 

 
Perscontacten 
 
Thalys International 
Patricia Baars 
+ 32 2 504 05 99 
pers@thalys.com  

 
 
 
Whyte Corporate Affairs 
Mieke De Sutter 
+32 2 738 06 20 
mds@whyte.be 

 

 

 

 


