
 

 
      

Thalys kent uitstekend eerste semester en verwacht 
recordcijfers voor de zomer: de Europese bestemmingen 

zijn populairder dan ooit! 
      
Brussel, 4 juli 2019. Met de komst van 3 nieuwe bestemmingen - Marne-La-Vallée, Roissy-Charles de Gaulle en 
Bordeaux - tekent Thalys voor een uitstekende eerste helft van 2019 met een stijging van het aantal reizigers van 
4,8%. Ook de zomer ziet er nu al veelbelovend uit! 
 
 

 

"In onze vier landen zie ik twee zeer sterke trends. 
De trein wint terrein. En mensen hebben nieuwe 
reiswensen. Onze bestemmingen, niet te veraf, en 
rijk aan culturele diversiteit, worden gesmaakt. 
Met een stijging van 4,8% in reizigers dit 
semester, beseffen we eens te meer wat ons 
bestaansrecht is: more Europa for all, steeds 
meer Europa voor iedereen!” zegt Bertrand 
Gosselin, CEO van Thalys. 
 
 

      
 

Brussel - Parijs op kruissnelheid 
De mooie groeiresultaten zijn vooral te danken aan de populaire verbinding tussen Brussel en Parijs, zowel voor Thalys 
als IZY, de lowcost Thalys-trein die een recordhalfjaar realiseert met 22% meer reizigers tussen de Franse en Belgische 
hoofdsteden.  
 
Deze stijging geldt voor alle categorieën reizigers: professionals die zich steeds vaker met de trein verplaatsen omwille 
van de snelheid en uitgebreide diensten, alsook recreatieve reizigers die hun gading vinden in de Europese 
bestemmingen die Thalys aanbiedt.  
 
Zomer 2019: nu al een stijging van 13% meer tickets in vergelijking met vorige zomer! 
Vanuit België en Nederland zijn de goede resultaten mede te danken aan de nieuwe rechtstreeks lijn naar Disneyland® 
Paris. Tegelijkertijd is er ook een stijgende interesse vanuit Frankrijk in de noordelijk gelegen hoofdsteden. Thalys noteert 
een sterke stijging in het aantal gezinnen (+26%) en jongeren (+24%) die deze zomer aan boord stappen van de rode 
trein. Daarnaast verwacht ook IZY een forse stijging van het aantal reizigers deze zomer, van maar liefst 40% vergeleken 
met vorige zomer, dankzij een verhoging in capaciteit. 
 



 

 

      

 

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 onderscheidt zich vanaf het begin met een uitzonderlijke dienstverlening: meertalig onthaal, ergonomisch comfort 

en kwaliteitsvolle catering, en  nam het digitale voortouw met vanaf 2008 wifi aan boord. 

 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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