
 
 
 
 

 

Rotterdam, 20 april 2018 – Gisteren reed een bijzondere trein van Parijs naar Amsterdam met enkele 
populaire Franse artiesten aan boord, waaronder Thomas Dutronc, Nolwenn Leroy en de mode-ontwerper 
Jean-Charles de Castelbajac. Tijdens de reis naar Nederland werden klassieke Franse maaltijden geserveerd 
en werden er diverse Thalys-tickets verloot onder de passagiers. De eindbestemming was het evenement 
French Touch dat vandaag plaatsvindt in Theater Amsterdam. 

 

 
© Costanza Canali. Na hun reis met Thalys poseren de artiesten  
samen in Amsterdam. 

 

 

French Touch is een organisatie die de Franse cultuur internationaal promoot door grote evenementen 

op te zetten met verschillende Franse artiesten op het programma. Dit jaar zal, naast de bovengenoemde 

Franse artiesten, ook Ellen ten Damme optreden. Ivo Niehe zal de avond presenteren. 

 

"Thalys zet zich in om mensen dichter bij elkaar te brengen en culturele uitwisselingen te stimuleren tussen 

haar vier landen (België, Frankrijk, Nederland en Duitsland). Het is voor ons vanzelfsprekend om de Franse 

cultuur mee te nemen naar Nederland. Dit kan mede dankzij onze samenwerking met het French Touch-

initiatief" zegt Agnès Ogier, CEO bij Thalys. 
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Over Thalys 
 

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 mocht Thalys voor het eerst 
meer dan zeven miljoen reizigers vervoeren op één 
jaar tijd. Vanuit Amsterdam brengt deze 
hogesnelheidstrein je in 1.51 u. naar Brussel en in 3.18 
u. naar Parijs. Thalys onderscheidt zich door haar 
uitzonderlijke service: ergonomisch comfort, een 
meertalig onthaal en kwaliteitsvolle catering. In 2008 
al was Thalys pionier op het vlak van Wifi aan boord. 
Sinds december 2017 biedt Thalys drie serviceniveaus 
aan: reizen in de klasse “Standaard” kan vanuit 
Nederland vanaf € 35, “Comfort” biedt een 
eersteklaservaring zonder extra kosten, en “Premium” 
een uitgebreide waaier aan diensten, inclusief een 
maaltijd die aan  de zetel wordt opgediend. Thalys is 
sinds 2015 een volwaardige spoorwegmaatschappij, 
met SNCF en NMBS als aandeelhouders.  

 

 

 
 

PERSCONTACT 
Mattias Baertsoen, Frédérique Delcroix 
+ 32 2 548 06 51 (tijdens de dag) 
+ 32 2 430 38 76 (‘s avonds & in het weekend) 
pers@thalys.com 
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