
 
 
 
 

“Onze zomerpromo is in de loop der jaren een traditie geworden waar heel wat klanten naar uitkijken. 
Omdat we in de zomer vaak reizen met familie of vrienden, willen  we deze doelgroep iets extra’s bieden. 
De dalende tarieven naarmate de groep groter wordt, vormt de kers op de taart. Het is een doeltreffend 
systeem: we willen dan ook de hele zomer lang met volle treinen te rijden!” zegt Agnès Ogier, CEO Thalys. 
 

Ideale bestemmingen om tijdens de zomer van te genieten: 
 

Bestemmingen van 
Thalys 

(vanuit Amsterdam) 
Voor 1 persoon 

Prijs per persoon bij 
groep van twee 

personen 

Prijs per persoon bij 
groep van drie  tot zes 

personen 

Naar België €29 €25 €20 

Naar Frankrijk € 35 € 33 € 30 

 
Technische gegevens 

 Reserveringsdata : van 15 mei tot 5 juni 

 Reisdata : van 8 juli tot 2 september 

 Tariefvoorwaarden : tickets zonder omruil- of terugbetalingsmogelijkheid, onder voorbehoud van 
beschikbaarheid. 

 Verkoopsvoorwaarden : aanbod toegankelijk via alle gebruikelijke online verkoopkanalen van Thalys, 
waaronder thalys.com, de Thalys app en in de reisagentschappen. 

 

 
 

Thalys komt met lagere tarieven voor groepsboekingen deze zomer 
 

Boeken vanaf 15 mei tot  5 juni  
Reizen vanaf 8 juli tot 2 september  

 
Rotterdam, 14 mei 2018 - Deze zomer maakt Thalys reizen met groepen vrienden of familie nog 
aantrekkelijker. Hoe groter de groep, hoe lager de prijs per persoon. Mensen die liever alleen reizen, 
profiteren ook van scherpe prijzen deze zomer: voor slechts €29 naar België en voor €35 naar Frankrijk in 
de klasse Standaard Mini. Voor reizigers die op pad gaan in een groep, kan de korting oplopen tot 30% per 
persoon.  



 
 
 
 

linkedin.com/company/thalys-international/ facebook.com/Thalys Twitter.com/thalys_nl 

 

 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.linkedin.com/company/thalys-international/
https://www.facebook.com/Thalys.France/
https://twitter.com/thalys_nl
mailto:pers@thalys.com

