
 

 

 
Onze hoofdstad verwelkomt dit weekend het Festival des Solidarités   

Thalys brengt 350 jongeren naar Brussel: 
een langverwachte interactieve ontmoeting, op 

initiatief van het Secours populaire français  
 

 
Brussel, 19 oktober 2018 – Thalys en haar kleine broertje IZY hebben vanmiddag 350 Franse jongeren 
naar onze hoofdstad vervoerd, in het kader van het “Festival des Solidarités”, dat voor het eerst ook in 
Brussel wordt georganiseerd van 19 tot 21 oktober. Het is een hoogtepunt in de mobilisering van de 
Europese jeugd: in Brussel zullen ze hun opvattingen en ideeën kunnen vormgeven gedurende een 
driedaagse vol inspirerende workshops en concrete solidariteitsacties. 
 
 
"Ons engagement is duidelijk: het draait erom jongeren de kans te geven om zich te verplaatsen, om een 
ander land of een andere cultuur te ontdekken of om samen na te denken over de toekomst van Europa. 
Ik wil er ook op wijzen dat vele Belgische en Franse collega's enthousiast de rol van begeleider op zich 
nemen tijdens deze verschillende evenementen," zegt Agnès Ogier, CEO van Thalys. 
 

 

 
 

 

 

In de IZY-trein die ter beschikking gesteld wordt door Thalys gaat het festival reeds van start: om het 
ijs te breken, denken de jongeren na over hun acties om de solidariteit aan te wakkeren, te 
mobiliseren, en te bevorderen in Europa. 

 
 
Het is de tweede keer dit jaar dat Thalys de acties van het “Secours populaire français” ondersteunt. 
Deze zomer bracht Thalys namelijk 70 kinderen uit Parijs naar Rotterdam en Amsterdam om ze te 
verenigen met Nederlandse vakantiegezinnen. 
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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 (overdag) 
+ 32 2 430 38 76 (‘s avonds & in het weekend) 
pers@thalys.com 
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