
  

 

Thalys lanceert een nieuwe formule voor trips met twee personen: 

reizen met twee in stijl, dat is ‘Premium Mini’ 

 

Brussel, 07 augustus 2018. Nu de zomervakantie over de helft zit, begint het stilaan tijd te worden om een volgende 

vakantie te plannen: een citytrip met vrienden in Düsseldorf, een romantische trip naar Parijs of een culturele ontdekking 

van Amsterdam met de tienerdochter of -zoon? Thalys lanceert haar nieuwe ‘Premium Mini’-formule, die een antwoord 

biedt op alle behoeften van reizen in het najaar.  

 

 

Alle Premium-diensten aan verlaagde prijzen! 
 
Met ‘Premium Mini’ opent Thalys de deuren van Premium voor alle 
vakantiegangers. Ze genieten van een korting (-30% ten opzichte van 
de normale instapprijs) en kunnen, met uitzondering van de 
flexibiliteit betreffende omruil- en terugbetalingsmogelijkheden, 
profiteren van alle Premium-diensten: een maaltijd geserveerd aan 
de zitplaats, een taxireservering, het comfort van een eerste klas 
stoel, internationale pers en gratis wifi.  

"We hebben een dubbele doelstelling met ‘Premium Mini’: we willen zoveel mogelijk mensen het beste van Thalys laten 

ontdekken – ons Premium-aanbod - en tegelijkertijd blijven bouwen aan onze missie om de Europese mobiliteit verder te 

ontwikkelen. Door het meest correcte aanbod voor te stellen, waarin ieder iets vindt dat beantwoordt aan zijn of haar 

behoefte, zullen we meer reizigers toelaten om tussen onze bestemmingen te reizen", verklaart Agnès Ogier, CEO van 

Thalys.  

Voor reizigers die al geboekt hebben voor september: er zullen elke maand 2000 zitplaatsen worden aangeboden, zodat 

die reisverlangens het hele jaar door kunnen worden ingelost.  

Technische details:  

Start verkoop: 7 augustus 2018 voor reizen vanaf dinsdag 4 september 

Bestemming: alle bestemmingen (uitgezonderd binnenlandse of seizoensbestemmingen) 

Prijs: vanaf €40/persoon (enkele reis België-Duitsland), in Premium; vaste prijs, afhankelijk van de beschikbaarheden 

Distributie: beschikbaar via de verschillende Thalys-kanalen 

Aantal personen: van 2 tot 6 personen 

Reservatie : beschikbaar zodra de verkoop open is 

Verkoopsvoorwaarden : tickets zonder omruil- of terugbetalingsmogelijkheid 

Meer informatie : https://www.thalys.com/be/nl/aanbiedingen-en-tarieven/premium-mini 

 

Tariefrooster ‘Premium Mini’:  

 

Richting Duitsland Richting Nederland Richting Frankrijk 

€40 €60 €79 

 

https://www.thalys.com/be/nl/aanbiedingen-en-tarieven/premium-mini
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Over Thalys 
 

 Al ruim 20 jaar brengt Thalys de culturen en 
economieën van vier Europese landen dichterbij. In 
2017 bereikte Thalys de kaap van 7 miljoen reizigers 
per jaar. De trajecttijd van de rode 
hogesnelheidstreinen vanuit Brussel naar Parijs 
bedraagt slechts 1u22, naar Keulen 1u47 en naar 
Amsterdam 1u50. Thalys nam het digitale voortouw 
met vanaf 2008 wifi aan boord van de Thalys-
treinen en de maatschappij onderscheidt zich vanaf 
het begin met een uitzonderlijke dienstverlening: 
meertalig onthaal, ergonomisch comfort en 
kwaliteitsvolle catering. 

  Sinds december 2017 heeft de Thalys-reiziger de 
keuze tussen 3 reiscategorieën. Een “Standard”-trip 
begint vanaf €29 (Parijs en Nederland) en vanaf €19 
(Duitsland). “Comfort” biedt een eersteklasrijtuig 
en “Premium” bezorgt de reiziger een volledig 
dienstenpakket met een maaltijd geserveerd aan 
de zitplaats. 

 Daarnaast lanceerde Thalys in 2016 haar  
lowcostalternatief IZY tussen Brussel en Parijs, 
gekenmerkt door een trajecttijd van 2u15 en 30% 
goedkopere tickets. Thalys werd in 2015 
omgevormd tot een volwaardige 
spoorwegonderneming met de NMBS en SNCF 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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