
 
 

 

Brussel, 14 juni 2019 - Nog maar 15 dagen te gaan tot 29 juni, de dag waarop de eerste Thalys Zon Bordeaux vanuit 
Brussel vertrekt met aankomst in de hoofdstad van de Gironde. Deze nieuwe seizoensgebonden verbinding, die elke 
zaterdag van de zomer tot eind augustus rijdt, verbindt de Belgische hoofdstad met de parel van de Nouvelle-
Aquitaine in slechts 4 uur tijd. Bordeaux is nu al een populaire bestemming voor Belgische reizigers, en met de 
nieuwe Thalys Zon-verbinding zal de uitwisseling tussen beide steden alleen maar groeien. 
 

 

"Onze nieuwe Thalys Zon trein staat klaar om vanaf 29 juni Brussel 
en Bordeaux met hoge snelheid te verbinden", zegt Bertrand 
Gosselin, CEO van Thalys. "Door deze twee Europese steden in 
slechts 4 uur tijd aan elkaar te linken, hopen we beide culturen 
dichter bij elkaar te brengen. De regio Bordeaux is altijd al een heel 
open en verwelkomende streek geweest.” 

 
Reisduur? 4 u. 
Hoe vaak? Elke zaterdag, van 29 juni tot en met 31 augustus. 
Hoe laat?   
Vertrek: vanuit Brussel-Zuid om 08.20 u., aankomst gepland in Bordeaux Saint-Jean om 12.31 u. 
Terugkeer: vertrek vanuit Bordeaux Saint-Jean om 13.46 u., aankomst gepland in Brussel-Zuid om 17.50 u. 
Hoe te boeken? Via de Thalys-applicatie, de website thalys.com, in NMBS-stations met een internationaal loket, 
bij erkende reisbureaus of telefonisch op +32 70 66 77 88. 

 

 
(copyright foto : Julien Lori) 

Bordeaux, gastronomie en historische schatten  
Bordeaux, de gastronomische stad bij uitstek, is in de eerste 

plaats beroemd om haar goede wijnen en haar culinaire 

specialiteiten zoals de befaamde canelés, maar daar blijft het 

niet bij. In de binnenstad vergapen toeristen zich aan de 

prachtige architectuur van de Place de la Comédie, de Pont de 

Pierre of de Porte Cailhau, die allemaal op de 

Werelderfgoedlijst van Unesco ingeschreven staan. Ook het 

Cité du vin en, vanaf eind juni, het MÉCA (Maison de l’économie 

créative et de la culture en Nouvelle-Aquitaine) trekken zeker 

en vast de aandacht. Er is voor ieder wat wils, want de 

hoofdstad van het departement Gironde ligt op slechts enkele 

kilometers van de Atlantische kust 
 

"Bekend om zijn uitzonderlijke erfgoed en zijn wijnen, is Bordeaux 
ook een levendige stad, evenals een gastronomische en culturele 
bestemming. Met zijn dokken, gerenoveerde parken, brede 
voetgangersstraten en warme terrassen, nodigt de stad uit om 
te genieten van deze zuidwestelijke levensstijl", zegt Stéphan 
Delaux, voorzitter van het Bureau voor Toerisme en 
Congressen van Bordeaux Métropole. 
 

 



 
 
 

 

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. 
 

 

   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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