
 

Persbericht 
Brussel, 3 december 2018 

 
Eindejaarspromotie IZY 

 

Met hoe meer je reist, hoe minder je betaalt met IZY! 
 

 

 
Zin in een uitje naar Parijs met vrienden of 
familie, en dat aan een zacht prijsje? Vanaf 
morgen tot en met 16 december geldt een 
eenvoudig principe tijdens de eindejaarspromotie 
van IZY: hoe groter het aantal reizigers, hoe groter 
de korting. 
Zo worden er kortingen van 20 tot 40% 
aangeboden in functie van het aantal gekochte 
tickets voor reizen tussen 29 december 2018 en 3 
februari 2019. Profiteer van deze actie en reis met 
twee vanaf €15 p.p., met drie (vanaf €13 p.p.) of 
met vier (vanaf €11 p.p.). 
  

 
Details van de promotie: 

Boekingsdata: Van 4 tot en met 16 december 2018. 
Reisdata: Van 29 december 2018 tot en met 3 februari 2019. 
 
Tarieven :  
20% korting op de prijs van elk ticket bij een reservatie voor 2 personen. 
30% korting op de prijs van elk ticket bij een reservatie voor 3 personen. 
40% korting op de prijs van elk ticket bij een reservatie voor 4 tot 6 personen. 
 
Tariefvoorwaarden: 
De tickets zijn te koop op www.izy.com van 4 tot 16 december 2018 voor reizen tussen 29 december 
2018 en 3 februari 2019 aan de tarieven Standaard en Standaard XL. De tickets zijn geldig voor een enkele 
reis, beschikbaar op bepaalde treinen, niet inwisselbaar of terugbetaalbaar en onder voorbehoud van 
beschikbaarheid.  

 
 

 

http://www.izy.com/


Over IZY 
IZY,  Op 3 april 2016 lanceerde Thalys IZY als lowcostalternatief voor de verbinding Brussel-Parijs. Het nieuwe aanbod, 
dat speciaal bedacht werd voor vrijetijdsreizigers, biedt een antwoord op de vraag naar een snelle reisformule tegen 
zachte prijzen. 
 
Met tarieven vanaf €19, verlaagt IZY de prijs voor een ritje Brussel-Parijs tot een ongezien minimum. De tickets kunnen 
enige tijd vooraf worden gereserveerd (twee maanden voor vertrek te koop aangeboden) en een budgetvriendelijke 
keuze blijft tot op het allerlaatste boekingsmoment mogelijk. De maximumprijs bedraagt €59 (zonder opties). 
 
Met trajecten die gemiddeld 2u15 duren (tussen 2u08 en 2u30 afhankelijk van het tijdsschema), en met 2 heenritten 
op vrijdag en 2 terugritten op zondag, biedt IZY de mogelijkheid om het weekend in Parijs door te brengen. Sinds de 
lancering heeft  IZY  zo meer dan 1 miljoen reizigers mogen verwelkomen tussen Brussel en Parijs. 
 
 
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 1u20, 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 vanaf €19 (Duitsland en Nederland). “Comfort” biedt een eersteklasrijtuig en “Premium” bezorgt de 
reiziger een volledig dienstenpakket met een maaltijd geserveerd aan de zitplaats. 
 
Thalys werd in 2015 omgevormd tot een volwaardige spoorwegonderneming met 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)  
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