
 

 

 

Thalys haalt je uit je winterdip 
 

Boek een reis naar het zonnige Zuid-Frankrijk met de Zon-Thalys 
 

Behoefte aan zon en warmte? Dan is het tijd om zomervakantie te plannen én boeken. Vanaf 30 juni 

tot en met 25 augustus ligt het zonnige zuiden aan je voeten dankzij de Zon-Thalys. In deze periode 

vertrekt elke zaterdag een trein naar steden als Valence, Avignon, Aix-en-Provence en Marseille. 

Tickets zijn beschikbaar vanaf 8 februari. 
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Binnen zeven uur in het zonnige zuiden 

Lange ritten, files en peages, dat hoeft niet meer deze zomer. De vakantie begint al aan boord van  de Zon-

Thalys: comfortabel, ontspannen en betaalbaar. Standaard tickets boek je al vanaf €49 en Comfort vanaf 

€85. Het Premium tarief, inclusief het complete servicepakket zoals maaltijden geserveerd bij zitplaats, 

vanaf €129. De Zon-Thalys brengt reizigers vanuit Amsterdam in een kleine zes uur naar Valence en in 

zeven uur naar Avignon, Aix-en-Provence en Marseille. Gratis wifiverbindingen en lekkere maaltijden in de 

Premium klasse zijn beschikbaar tijdens iedere rit. 

 

Speciaal voor de early birds: Sunshine-promotie 

Early birds kunnen genieten van extra voordelen dankzij de Sunshine-promotie, waarmee een Premium-

ticket beschikbaar is vanaf slechts €89*. Deze tickets kunnen geboekt worden vanaf 8 februari tot en met 

14 februari. Autoverhuur Europcar en outdoor sport organisatie Kazaden maken de reis compleet. Reizigers 

van de Zon-Thalys kunnen namelijk profiteren van verschillende kortingen voor deze organisaties in de 

regio Provence-Alpes-Côte d' Azur. 

 

*Reserveren van 8 tot en met 14 februari voor reizen in de periode van 30 juni tot en met 25 augustus. Onder 

voorbehoud van beschikbaarheid. Tickets kunnen niet omgeruild of terugbetaald worden.  
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Reservaties en dienstregeling 

Tickets kunnen gereserveerd worden vanaf 8 februari op thalys.com, via de Thalys app, in de stations met 

een internationaal loket, bij de erkende reisbureaus of telefonisch op +31 302 300 23. 

 

Thalys 1996 – 2018  

Al meer dan twintig jaar brengt Thalys de culturen en de 
economieën van de vier landen waar ze actief is dichter bij 
elkaar. In 2017 vervoerde Thalys voor het eerst meer dan 
zeven miljoen reizigers, in één jaar tijd. Vanuit Amsterdam 
brengt deze hogesnelheidstrein passagiers binnen een kleine 
twee uur naar Brussel en binnen een kleine vier uur naar Parijs. 
Thalys onderscheidt zich door haar uitzonderlijke service: 
gebruiksvriendelijk comfort, een vriendelijk onthaal en een 
kwalitatieve catering. In 2008 was Thalys al pionier op het vlak 
van Wifi aan boord. Sinds december 2017 biedt Thalys drie 
serviceniveaus aan: reizen in de “Standaard” klasse kan vanuit 
Nederland vanaf € 35, “Comfort” biedt een eersteklaservaring 
zonder extra kosten en “Premium” biedt een uitgebreide 
mogelijkheid aan diensten, inclusief een maaltijd die 
geserveerd wordt bij de gereseveerde stoel. Thalys is sinds 
2015 een volwaardige spoorwegmaatschappij, met SNCF en 
NMBS als aandeelhouders.  

 

 

 

  Thalys op Twitter:  Twitter.com/thalys_nl http://instagram.com/thalys 
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