
 

 

 
Eindejaarspromotie bij Thalys: een lawine van lage prijzen! 

 
Brussel, 5 november 2018 – Wat is er magischer dan het ontdekken van een winters Parijs, Amsterdam of 
Rotterdam?  
Vanaf morgen tot en met 25 november verkoopt Thalys 41 000 tickets voor €25 voor reizen van 17 december 
2018 tot en met 24 februari 2019 naar Parijs en Nederland. 
 
 

Boekingsdata: van 6 november tot en met 25 november 
2018. 
Reisdata: van 17 december 2018 tot en met 24 februari 
2019. 
 

 

Tarieven en bestemmingen (*): 
 

25€ 35 000 tickets naar Parijs: 1u22 vanuit Brussel, 
2u02 vanuit Antwerpen en 2u14 vanuit Luik in 
Standard. 

25€  6 000 tickets naar Nederland: Rotterdam 
(1u10) en Amsterdam (1u50) in Standard. 

  

 
 
Dankzij Thalys gaan culturele uitstappen hand in hand met kortingen!  
 
Nu de eerste winterprik zich laat voelen, is het de ideale gelegenheid om op ontdekkingstocht te gaan 
naar enkele iconische musea van onze bestemmingen. En al zeker wanneer de toegang tot die musea 
goedkoper wordt op vertoon van je Thalys-ticket! Enkele ideeën: de wereldkunstcollecties in het Quai 
Branly in Parijs (inkom 7€ in plaats van 10€) of het beroemde Van Gogh Museum in Amsterdam (20€ in 
plaats van 23€).  
 
(*) Tariefvoorwaarden: Enkele reis, tickets alleen beschikbaar op bepaalde treinen, niet inwisselbaar of 

terugbetaalbaar, onder voorbehoud van beschikbaarheid. 

Algemene verkoopsvoorwaarden: online verkoop op thalys.com, via de Thalys-app en via alle gebruikelijke 

verkoopkanalen van Thalys en in reisbureaus. 

 

 

 

https://www.thalys.com/be/nl/


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

 

 

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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