
 

 
 

2018 recordjaar voor Thalys 
Nieuwe verbindingen en nieuw design gereed voor 2019 

 
 

 

Rotterdam, 11 december 2018 - Na een recordjaar op 
al haar routes staat Thalys op het punt om de 7,5 
miljoen reizigers, sinds januari, te overschrijden. 
 
Bovendien staan er in 2019 ook nog nieuwe 
verbindingen en een gloednieuw design op het op het 
programma voor de rode hogesnelheidstreinen. 
 

 
 
Tegen het einde van een uitzonderlijk dynamisch jaar verwacht Thalys een toename van het verkeer op haar 
volledige netwerk met meer dan 5%, ten opzichte van begin 2018. Dit blijkt uit het volgende: 

 De Nederlandse route bleek dit jaar een belangrijke driver voor Europese handel met een toename van 
het vervoer met + 6%. 

 Ook de andere Thalysroutes Brussel-Parijs en de Duitse route presteerden goed. 

 
2019: nieuwe verbindingen en nieuw design 

‘’Onze ambitieuze aanpak om de Europese mobiliteit te stimuleren werpt zijn vruchten af en de vele projecten 
die we voorbereiden voor volgend jaar zullen deze beweging verder versterken’’, legt Agnès Ogier, CEO van 
Thalys, uit. ‘’Het is de kern van onze missie om een groeiend aantal Europeanen en internationale reizigers de 
kans te geven zich gemakkelijk te verplaatsen binnen deze regio.’’ 

Met deze missie in het achterhoofd, zullen in 2019 een aantal belangrijke stappen worden gezet: 

 Nieuwe verbindingen 
Amsterdam/ Schiphol/ Rotterdam/ Antwerpen/ Brussel/ Roissy-Charles de Gaulle/ Marne-la-vallée,  
Start van de verkoop op dinsdag 18 december / eerste ritten op 31 maart. 
 

  Capaciteitsverhoging 
+ 8% op de Nederlandse route 
 

 Lancering van de eerste treinen met een nieuw design in de herfst van 2019 
Een ambitieus renovatieprogramma voor de treinstellen, onder leiding van de Belgische ontwerper Axel 
Enthoven in samenwerking met de Franse designer matali crasset. 
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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.  

 

 
 

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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