
 

Rotterdam, 31 maart 2019 – Vandaag verwelkomden de stations van Marne-la-Vallée en Roissy Charles-de-

Gaulle de eerste Thalys-trein die deze ochtend vanuit Amsterdam en Rotterdam vertrok. Bertrand Gosselin, 

Managing Director van Thalys, en Isabelle Willemsens, Country Director Benelux Walt Disney Parks & Resorts, 

vierden samen de eerste Thalys-rit in een speciaal gecustomized treinstel waarop de grootste Disneyhelden 

afgebeeld staan.  

  

 

Thalys verbindt vanaf vandaag Amsterdam en Rotterdam rechtstreeks met het oosten van Parijs, via 

twee dagelijkse retourritten tegen goede prijzen (vanaf €35 in Standard). Kinderen onder de 12 jaar 

reizen aan hoge snelheid voor slechts €15 in Standard. 

“Thalys biedt haar Nederlandse en Belgische reizigers voortaan een rechtstreekse verbinding naar 

bestemmingen in het noordoosten van Parijs. Dankzij de uitbreiding van ons netwerk kunnen zij genieten 

van een erg gemakkelijke toegang tot Disneyland® Paris en de luchthaven Paris Charles-de-Gaulle”, 

vertelt Bertrand Gosselin, CEO van Thalys. 

“Het is voor Disneyland® Paris een grote aanwinst dat we Thalys aan de ingang van onze parken kunnen 

verwelkomen. De nieuwe directe verbinding vanuit Amsterdam, Rotterdam, Brussel en Antwerpen stelt 

ons in staat om steeds dichter bij onze internationale klanten te staan”, legt Isabelle Willemsens, Country 

Director Benelux Walt Disney Parks & Resorts, uit. 

Praktische informatie: 

• Tarieven: Vanaf €35 in de categorie Standard, €62 in Comfort en €89 in de categorie Premium  

Tot 12 jaar: €15 in Standard, €30 in Premium ("het Kid-tarief") 

• Reistijd: Charles de Gaulle: 3u18 vanuit Amsterdam, 2u35 vanuit Rotterdam                         

               Marne-la-Vallée: 3u40 vanuit Amsterdam, 2u55 vanuit Rotterdam  

• Verkoopsvoorwaarden: Onder voorbehoud van beschikbaarheid worden tickets aangeboden via 

de gebruikelijke verkoopkanalen van Thalys, in het bijzonder via www.thalys.com en de Thalys-

app. 

• Frequentie: Dagelijks twee treinen heen en terug  

http://www.thalys.com/
http://www.thalys.com/


• Dienstregeling: 

*Aankomstuur                 *Vertrekuur 

De dienstregeling kan nog licht gewijzigd worden. De meest recente informatie en concrete uren vindt u op 

thalys.com.  

 

 
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 € 29, “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.  
 

 
   PERSCONTACTEN 

Mattias Baertsoen, Frédérique Delcroix 
+ 32 2 548 06 51 (overdag) 
+ 32 2 430 38 76 (‘s avonds & in het weekend)  
press@thalys.com 
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