
 

 
Van 16 mei tot 7 juni pakt Thalys uit met 50.000 
tickets tegen een zacht prijsje. Ideaal voor een 

zomerse citytrip!  
 

Brussel, 16 mei 2017 - Van 16 mei tot 7 juni biedt Thalys 50.000 voordelige tickets aan vanaf € 20 per stuk, voor 
reizen tussen 3 juli en 3 september, zowel in Comfort 2 als in Comfort 1, naar alle Thalys-bestemmingen in 
Frankrijk, Duitsland en Nederland. 
 

“Met dit aantrekkelijke aanbod 
willen we onze bestemmingen in 
de kijker zetten. In de steden die 
wij bedienen heerst tijdens de 
vakantiemaanden een gezellige, 
bruisende sfeer. Het is dus het 
ideale moment voor een 
romantisch uitstapje naar Parijs, 
een city trip met vrienden naar 
Amsterdam of een gezellig uitje 
met het hele gezin in Duitsland”, 
aldus Bruno Dierickx, commercieel 
directeur van Thalys. 
 

 

 
Een festival meepikken in Amsterdam, bij het vallen van de avond flaneren langs de oevers van de Rijn in Düsseldorf 
of genieten van de vele wandelingen en activiteiten in de buurt van de Parijse kanalen - Thalys biedt voor elk wat 
wils, aan een zacht prijsje*: 

 Brussel / Parijs : € 20 (10 000 tickets) en € 29 

 Brussel / Nederland : € 29   

 Brussel / Duitsland : €19 
 
Bovendien zijn er 2 passen te winnen voor een jaar lang onbeperkt reizen naar alle bestemmingen in Comfort 2, via 
een online spel op thalys.com na aankoop van de tickets, waarbij ook 1500 bijkomende kortingen en 30 
terugbetaalde aankopen te verdienen zijn. 
 
* Tarieven Comfort 2. Om gebruik te kunnen maken van zoveel mogelijk speciale services van Thalys (waaronder 
maaltijden geserveerd aan boord en de keuze uit een waaier van internationale kranten), is deze promotie ook 
beschikbaar in Comfort 1 aan de prijs van € 45 (voor Frankrijk), € 30 (voor Duitsland) en € 45 (voor Nederland). 
 
 
Technische gegevens 

 Reserveringsperiode: van 16 mei tot 7 juni 

 Reisperiode: van 3 juli tot 3 september 

 Tariefvoorwaarden: tickets worden niet omgeruild of terugbetaald en zijn onder voorbehoud van 
beschikbaarheid.  

 Verkoopvoorwaarden: onlineverkoop op thalys.com, via de Thalys-app, in alle vertrouwde Thalys-
verkooppunten en in reisbureaus. 

 

 

 



 

 

 

Thalys: 1996 – 2016 

Op twintig jaar tijd is Thalys niet alleen uitgegroeid tot 
een sterk merk, maar ook tot een Europees symbool. 
Thalys en zijn donkerrode treinstellen laten een 
levendig Europa zien waar Frans, Nederlands, Duits, 
Engels en vele andere talen elkaar kruisen en waar 
Europeanen van alle uithoeken en reizigers uit de hele 
wereld elkaar ontmoeten. 

Thalys is de enige maatschappij die er als een echte 
multiculturele speler is in geslaagd om sinds 1996 de 
uitdaging van een internationaal hogesnelheids- 
spoorverbinding te realiseren in en tussen vier 
verschillende landen. 

 

Mijlpalen in de geschiedenis van Thalys 
1996     Oprichting van Thalys en de verbinding Parijs – Brussel – Amsterdam 
1997     Opening van de hogesnelheidslijn in België: 1u25 tussen Brussel en Parijs 
             Uitbreiding van de lijn tot Keulen en Aken 
2004 Dematerialisatie van het vervoerbewijs met Ticketless 
2008 Invoering van WiFi aan boord 
2009 Opening van de hogesnelheidslijnen richting Nederland en Duitsland 

Lancering van de eerste vernieuwde Thalys 
2011 Nieuwe Duitse routes (Düsseldorf, Duisburg en Essen) 
2012 Lancering van Thalys’ mobiele applicatie 
              Versterking van de verbinding Parijs/Brussel richting Essen (met 3 heenreizen en 1 terugreis) 
2013 100 miljoenste reiziger 
2014 Inhuldiging van de verbinding Rijsel-Amsterdam 
2015 Omvorming tot een volwaardige spoorwegonderneming 

Voornemen van Thalys om haar CO2-uitstoot met 40% te verminderen 
2016 Uitbreiding van de lijn tot Dortmund 

 Lancering IZY-treinen, het nieuwe low-cost alternatief tussen Brussel en Parijs  
              Introductie van wifi in zowel Comfort 1 als Comfort 2 
 

 www.facebook.com/Thalys   twitter.com/thalys_nl  http://instagram.com/thalys   
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