
 

Rotterdam, 6 februari 2019 - Zin in een heerlijke ontspannen trip naar de het zonnige zuiden? Dat kan! 
De Zon-Thalys brengt reizigers elk jaar in slechts enkele uren naar het zuiden van Frankrijk. Iedere 
zaterdag tussen 29 juni en 31 augustus rijdt de rode snelheidstrein weer door de Provence, van Valence 
naar Marseille. Om uit de winterdip te komen zijn de eerste tickets voor een zonnige vakantie te koop 
vanaf 7 februari 2019. 
 
Vakantie zonder stress 
Reizigers kunnen zich met 300 km/u naar hun vakantiebestemming in de Zuid-Franse regio’s laten 
vervoeren. Tijd voor ontspanning, zonder enige vorm van stress door files op de snelwegen of door de 
talloze péages. De Thalys Welcome Bar is ideaal om de benen even te strekken en dankzij gratis wifi 
aan boord kan iedere reiziger tijdens de rit gewoon online blijven. 
 
Reserveren 
De oude haven van Marseille is bereikbaar in iets meer dan zeven uur vanuit Amsterdam en iets meer 
dan zes uur vanaf Rotterdam. Dit is mogelijk vanaf €49 in Standaard, €85 in Comfort en €129 in 
Premium, met haltes in Valence, Avignon en Aix-en-Provence. Tickets voor de Zon-Thalys zijn 
verkrijgbaar vanaf 7 februari 2019 via thalys.com, via de Thalys-app en via alle gebruikelijke 
verkoopkanalen van Thalys en in reisbureaus. 
 

 

 

De Zon-Thalys doorkruist het landschap in de Provence 

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


Speciale prijzen voor snelle beslissers  
Dankzij het Sunshine-aanbod kunnen snelle beslissers naar Zuid-Frankrijk in alle comfort reizen voor 
een miniprijs. Voor slechts €89 kunnen Thalys-reizigers genieten van een trip in de Premium klasse, 
inclusief maaltijden die aan de stoel worden geserveerd en met internationaal leesvoer ter beschikking.  
 
Dankzij de partners van Thalys kunnen reizigers bij aankomst ook gebruik maken van bepaalde diensten, 
zoals de huur van een auto via Europcar. Opnieuw worden de snelle beslissers beloond want op vertoon 
van een Thalys-ticket wordt een korting van 20% aangeboden voor iedere reservering die tot en met 
30 maart 2019 wordt gemaakt. Bij reservaties vanaf 31 maart 2019 bedraagt de korting 10%. 

 
Dienstregeling 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Richting Marseille  Richting Rotterdam, Schiphol en Amsterdam 

Amsterdam Centraal 07u15  Marseille 16u01 

Schiphol 07u34  Aix-en-Provence 16u16 

Rotterdam Centraal 07u58  Avignon 16u44 

Antwerpen-Centraal         08u33  Valence 17u25 

Brussel-Zuid 09u25  Brussel-Zuid 21u22 

Valence 13u02  Antwerpen-Centraal 22u05 

Avignon 13u37  Rotterdam Centraal 22u41 

Aix-en-Provence 14u06  Schiphol 23u08 

Marseille 14u21  Amsterdam Centraal  23u24 
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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 2018 mocht Thalys voor het eerst meer dan 7,5 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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