Thalys lanceert premium experience voor lagere prijs
Premium Mini-ticket biedt voordelig alternatief
voor reizen van twee tot zes personen
Rotterdam, 7 augustus 2018 – Thalys maakt reizen in stijl nog toegankelijker via ‘Premium Mini’. Met dit
aanvullende aanbod profiteren groepen van twee tot zes personen permanent van alle voordelen van de
meest luxe klasse, tegen een lagere prijs. Tickets zijn vanaf vandaag beschikbaar, voor reizen vanaf 4
september.
Gratis wifi, extra ruime stoelen en een
heerlijke maaltijd. Dat is wat reizigers te
wachten staat wanneer zij kiezen voor
‘Premium-mini’. Wie gebruik wil maken
van deze faciliteiten aan boord, doet er
verstandig aan niet te lang te wachten.
Per maand worden slechts 2000 tickets
voor dit tarief aangeboden.

Premium Mini (vanafprijzen per persoon, enkele reis, ingaande op 7 augustus)
Bestemming
Amsterdam/Schiphol/
Rotterdam – Brussel
Amsterdam/Schiphol/Rotter
dam – Parijs

Oorspronkelijke prijs in €
77

Nieuwe prijs in €
60

126

99

"Onze doelstelling met ‘Premium Mini’ is tweeledig: 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. Dat doen we door een aanbod voor te stellen, waarin ieder iets vindt dat
voldoet aan zijn of haar behoefte. Daarnaast willen we meer reizigers in de gelegenheid brengen tussen onze
bestemmingen te reizen", zegt Agnès Ogier, CEO van Thalys.
Aanvullende informatie
Premium Mini geldt voor alle Thalys bestemmingen, met uitzondering van binnenlandse of
seizoensbestemmingen. Beschikbaar via alle gebruikelijke verkoopkanalen. Het is niet mogelijk tickets om
te ruilen of in te wisselen voor geld.
Bezoek de website voor meer informatie en voorwaarden.

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.
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