
 

 

 

Persbericht  
Brussel, 12 juni 2019  
 
  

Neem deze zomer de IZY met twee  
voor de prijs van één! 

 

IZY verkoopt tot 30 juni 20.000 tickets vanaf €19 voor twee 

 
      
      

De zomer nadert en dus begint het ook te kriebelen om op citytrip te gaan! Maar als het even kan: liefst 
niet té ver en niet té duur. Perfecte timing: IZY zorgt er deze zomer voor dat Parijs bereikbaar is tegen 
een zeer lage prijs.  

 

 

Van 13 tot en met 30 juni hebben de 
eerste 20.000 reizigers geluk: zij kunnen 
twee tickets aankopen voor de prijs van 
één. Geniet van een goedkope citytrip 
naar Parijs van 1 juli tot 13 augustus 
2019*. 

GO, GO, GO! 

 

 
 

Het wordt een warme zomer in Parijs 

Met vrienden, familie of romantisch met z'n twee: de Franse hoofdstad stopt nooit met ons te 
verrassen. We delen nog enkele originele tips voor deze zomer:  

      

Een yoga-sessie met zicht op de Eiffeltoren? Waarom niet! Van 11 juni tot 27 augustus kan je op het 
dak van de Tour Montparnasse, op 210 meter hoogte inclusief panoramisch uitzicht, elke 
dinsdagochtend yogalessen volgen (meer info vind je hier). Vervolgens trek je richting het 
paradijselijke Paris Plages en geniet je van een instant strandgevoel aan de oevers van de Seine. 
Workshops, tentoonstellingen, sportactiviteiten of ontspannen in een van de ligstoelen: je waant je 
op een zomerse bestemming te midden van het centrum van Parijs.  

      

Voor de cultuurliefhebbers: ga eens langs bij het Museum Vie Romantique, met zijn nieuwe tearoom 
van het gekende Rose Bakery ingericht door Emilie Bonaventure. Of herontdek samen met het hele 
gezin de geschiedenis van Frankrijk tijdens de 6e editie van Nuit aux Invalides, waarbij er 3D 
installaties met licht en geluid geprojecteerd worden in de Cour d’Honneur van het Hotel des Invalides 
(12 juli tot 30 augustus). Ben je een grote muziekfan? Dan ken je ongetwijfeld het internationale 
Lollapalooza festival dat plaatsvindt op 20 en 21 juli. Met artiesten zoals Twenty one Pilots, Clean 
Bandit, Martin Garrix en de Belgische Romeo Elvis is het zeker één van de hoogtepunten van de 
zomer.  

 

 

https://billetterie-tourmontparnasse56.tickeasy.com/fr-FR/produits?_ga=2.228372381.1020845933.1527166894-2122496570.1527166894
https://pro.parisinfo.com/sortie-paris/135161/paris-plages
http://museevieromantique.paris.fr/fr
https://lanuitauxinvalides.fr/
https://www.lollaparis.com/lineup/


 

 

 

 
 
IZY dat is: 
 
# Een trein voor iedereen: jongeren, families, senioren… 
# Een gemiddelde reistijd van 2,5 uur vanuit het centrum van Brussel naar het centrum van Parijs  
(in vergelijking met meer dan 3 uur met de auto) 
# Een knalprijs van slechts €19 met twee mogelijkheden om nog goedkoper te reizen: tickets zonder 
zitgarantie van €10 en de ‘klapstoelen’ tickets voor €15 
# Een vaste prijs van €10 voor kinderen het hele jaar door 
      

* Promotie details  

Tickets zijn te koop via https://www.izy.com/nl/ van 13 tot 30 juni voor boekingen tussen 1 juli en 13 augustus 2019. Alleen 
geldig voor STANDARD- of STANDARD XL-tarieven, voor twee personen die samen reizen aan boord van dezelfde trein. 
Tickets met dezelfde prijs moeten tijdens één bestelling gekocht worden met één enkele betaling. Deze aanbieding is onder 
voorbehoud van beschikbaarheid, op een beperkt aantal treinen, niet-inwisselbaar en niet-restitueerbaar. 

 

 

 

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.  
 

PERSCONTACTEN 
Mattias Baertsoen, Frédérique Delcroix 
+ 32 2 548 06 51 (en journée) 
+ 32 2 430 38 76 (le soir et les week-ends)  
press@thalys.com 
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mailto:press@thalys.com

