
Brussel, 4 november 2019 - Op zoek naar het ideale geschenk voor onder de kerstboom? Thalys 
verkoopt vanaf morgen tot en met 18 november tienduizenden tickets vanaf €25 voor geplande reizen 
naar Frankrijk en Nederland tussen 9 december 2019 en 5 maart 2020. 
 
 
 

Thalys brengt dat extra beetje geluk voor iedereen, van wintersport 
liefhebbers tot city-trip fans, met deze nieuwe eindejaarsactie. Ook 
voorziet Thalys dit jaar tickets met een mooie korting naar de Franse 
Alpen. 
 
Boekingsdata: 5 november tot 18 november 2019. 
Circulatie data: 9 december 2019 tot 5 maart 2020. 

 
Tarieven en bestemmingen (*): 

• €25 naar Parijs: 1.22 u. vanuit Brussel, 2.02 u. vanuit 
Antwerpen en 2.14 u. vanuit Luik in Standard. 

• €25 naar Nederland: Rotterdam (1.10 u. vanuit Brussel) en 
Amsterdam (1.50 u.) in Standard. 

• €79 voor de Franse Alpen: in 6.30 u. vanuit Brussel in Standard. 

 
 
 
(*) Tariefvoorwaarden 

Enkele reis, tickets alleen beschikbaar op bepaalde treinen, zonder de mogelijkheid om te wisselen of 
terugbetaling, afhankelijk van beschikbaarheid. Verkoopvoorwaarden: online verkoop op thalys.com, de 
Thalys-applicatie en alle gebruikelijke Thalys-verkoopkanalen en reisbureaus. 
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 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 
+ 32 2 548 06 51 (overdag) 
+ 32 2 430 38 76 (‘s avonds & in het weekend)  
press@thalys.com 
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