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Sinds de start van IZY in 2016 vervoerde de lowcost-trein tussen Brussel en Parijs maar liefst 1,2 miljoen 
passagiers, waarvan 430.000 passagiers het afgelopen jaar (+6,3%). Om deze groei in 2019 verder te 
zetten, pakt IZY uit met een nieuwe vaste prijs van 19 euro op dinsdag, woensdag en donderdag en een 
grote verjaardagspromotie op 3 april.  
 

 

3 JAAR IZY = 30.000 TICKETS AAN MINI PRIJZEN 
 
Afspraak op 3 april 2019 van 8 uur tot middernacht 
voor een uitzonderlijk verjaardagsaanbod: IZY 
verkoopt 30.000 tickets aan 10 euro in Standaard en 
20 euro in Standaard XL voor reizen van Parijs naar 
Brussel van 4 april tot en met 3 juni 2019*.  
 

 
Bertrand Gosselin, CEO van Thalys, licht toe: “Het succes van IZY toont aan hoe relevant dit aanvullende 
aanbod is. Dankzij IZY kunnen we onze reizigers het hele jaar door lage prijzen aanbieden. Hierdoor wordt 
de trein voor steeds meer mensen een haalbaar alternatief, waarbij voor een groot deel van hen het 
milieuvoordeel trouwens even zwaar doorweegt als de prijs.”  
 
De IZY-formule, in het bijzonder ontwikkeld voor alle mogelijke vrijetijdsreizigers, van jongeren tot 
gezinnen en senioren, slaat sinds de start aan dankzij de eenvoudigheid, het 100% digitale aanbod, en de 
lage prijzen (met tickets op klapstoelen aan 15 euro en tickets zonder gegarandeerde zitplaats aan 10 
euro). En het zijn niet enkel de lage prijzen die reizigers overtuigen. Het traject is naast sneller ook een 
pak duurzamer dan diezelfde reis met de wagen (gemiddelde reistijd van 2 uur 30 minuten in vergelijking 
met 3 uur 40 minuten met de wagen). En nu is er dus ook de nieuwe vaste prijs in Standaard van 19 euro 
op dinsdag, woensdag en donderdag. 
 
* Verkoopsvoorwaarden 
Tickets worden verkocht op 3 april 2019 (van 8 uur tot middernacht) voor reizen met IZY van 4 april 2019 tot en met 
3 juni 2019. 
Prijzen zijn geldig voor een enkele reis. De verkoop van tickets is gelimiteerd tot 6 stuks per persoon. 
Vaste prijs van 10 euro binnen het STANDAARD tarief en 20 euro binnen het tarief STANDAARD XL.  
Afhankelijk van beschikbaarheid, zolang de voorraad strekt, op een beperkt aantal treinen.  
De tickets kunnen niet geruild of terugbetaald worden. 

 

 



OVER 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 tickets zonder gegarandeerde zitplaats aan € 10, tickets op klapstoelen aan € 15 en een vaste prijs in Standaard 
van € 19 op dinsdag, woensdag en donderdag, verlaagt IZY de prijs van de trein tussen Brussel en Parijs en dit op 
middellange termijn (te koop aangeboden 2 maanden voor vertrek), terwijl het een interessant alternatief biedt 
tot op het laatste moment aangezien de prijs van het ticket maximaal € 59 bedraagt (exclusief opties) tijdens het 
weekend. 
Met trajecten die gemiddeld 2.30 u. duren 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 1,2 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 2018 bereikte 
Thalys de kaap van 7,5 miljoen reizigers per jaar. 

 De trajecttijd van de rode hogesnelheidstreinen vanuit Brussel naar Parijs bedraagt slechts 1.22 u., naar Keulen 
1.47 u. en naar Amsterdam 1.51 u..  

 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 
gemiddelde trajecttijd van 2.30 u. en 30% goedkopere tickets. 

 Thalys werd in 2015 omgevormd tot een volwaardige spoorwegonderneming met de NMBS en SNCF als 
aandeelhouders. 
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