
 
 
 

Recordzomer voor Thalys  

  

Brussel, 4 september 2019. Dankzij de introductie van nieuwe populaire bestemmingen, het 
dynamische toerisme binnen de vier Thalys-landen en het succes van lowcost trein IZY, die 
Brussel en Parijs verbindt, steeg het aantal Thalys-reizigers met 10% deze zomer (juli-augustus 
2019 versus juli-augustus 2018). 
  
"Deze groei is een sterk signaal”, zegt Bertrand Gosselin, CEO van Thalys. “Dit is het resultaat van 
onze doordachte ontwikkelingsstrategie die deze zomer resulteerde in verschillende nieuwe 
bestemmingen. Allen onderstrepen ze de belangrijke positie die onze vier Thalys-landen innemen op 
de Europese kaart. Het rijke culturele aanbod en aangename klimaat op onze bestemmingen maakt 
ze des te aantrekkelijker. Vanuit Thalys willen we actief bijdragen aan die aantrekkingskracht en 
wederzijdse ontdekking van deze bestemmingen blijven aanmoedigen. " 
  
10%. In totaal registreerde Thalys +10% meer reizigers in vergelijking met afgelopen zomer. 
  
60 000. De nieuwe route tussen Nederland, via België, naar Roissy-Charles de Gaulle/ Marne-La-Vallée 
(Disneyland Parijs) die afgelopen voorjaar werd gelanceerd, was deze zomer een hit met bijna 60.000 
passagiers in de periode juli-augustus. 
  
94%. De ‘Thalys Zon’, de nieuwe verbinding tussen Brussel en Bordeaux, werd meteen een bekend 
begrip! Net als de seizoensgebonden bestemming Marseille heeft de nieuwe verbinding nu al een 
bezettingsgraad van bijna 94%. 
  
16%. Ten slotte weet IZY, de lowcost verbinding tussen Brussel en Parijs, steeds meer reizigers aan te 
trekken dankzij de lage prijzen. Het aantal passagiers steeg met 16% in juli en augustus. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
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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