
  
 
 

Een goed begin van de winter dankzij kortingstarieven van Thalys 

  
Rotterdam, 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 tripjes naar België 
en Frankrijk, geldig tussen 9 december 2019 en 5 maart 2020. 
 
 

Thalys brengt met deze eindejaarsactie dat extra beetje geluk voor 
iedereen. 
 
Boekingsdata: 5 november tot 18 november 2019. 
Reisdata: 9 december 2019 tot 5 maart 2020. 

 
Tarieven en bestemmingen (*): 

• €25 naar Brussel: 1.51 u. vanuit Amsterdam en 1.10 u. vanuit 
Rotterdam  

• €25 naar Charles de Gaulle / Marne-la-Valllée: Charles de Gaulle: 3.18 
u. vanuit Amsterdam, 2.35 u. vanuit Rotterdam. Marne-la-Vallée: 3.40 u. 
vanuit Amsterdam, 2.55 u. vanuit Rotterdam 

• €35 naar Parijs: 3.18 u. vanuit Amsterdam en 2.37 u. vanuit Rotterdam  

 
 
 
(*) 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. 

 

http://www.thalys.com/


PERSCONTACTEN: 

Bijl PR                    
Sophia Weavers / Melvin Voskuijl 
s.weavers@bijlpr.nl / m.voskuijl@bijlpr.nl  
010 2842929 
 
Thalys 
Mattias Baertsoen 
pers@thalys.com                                
+ 32 2 548 06 51 (tijdens kantooruren) 
+ 32 2 430 38 76 (‘s avonds & in het weekend) 
Facebook, Instagram, Twitter 
 

 

OVER THALYS 

Al meer dan twintig jaar brengt Thalys de culturen en de economieën van de vier landen waar ze actief is dichter 
bij elkaar. In 2018 mocht Thalys voor het eerst meer dan 7,5 miljoen reizigers vervoeren op één jaar tijd. Vanuit 
Amsterdam brengt deze hogesnelheidstrein je in 1.51 u. naar Brussel en in 3.18 u. naar Parijs. Thalys onderscheidt 
zich door haar uitzonderlijke service: ergonomisch comfort, een meertalig onthaal en kwaliteitsvolle catering. 

In 2008 al was Thalys pionier op het vlak van Wifi aan boord. Sinds december 2017 biedt Thalys drie serviceniveaus 
aan: reizen in de klasse “Standaard” kan vanuit Nederland vanaf € 35, “Comfort” biedt een eersteklaservaring 
zonder extra kosten, en “Premium” een uitgebreide waaier aan diensten, inclusief een maaltijd die aan  de zetel 
wordt opgediend. Thalys is sinds 2015 een volwaardige spoorwegmaatschappij, met SNCF en NMBS als 
aandeelhouders. 

Meer informatie www.thalys.com / @thalys_nl. 
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