
 
 
 

Opnieuw recordzomer voor Thalys  

  

Rotterdam, 4 september 2019. Dankzij de introductie van nieuwe populaire bestemmingen 
steeg het aantal Thalys-reizigers met 10% deze zomer (juli-augustus 2019 versus juli-augustus 
2018). Wederom een recordzomer voor Thalys.  
  
"Deze groei van 10% is een sterk signaal”, zegt Bertrand Gosselin, CEO van Thalys. “Dit is het 
resultaat van onze strategie die deze zomer resulteerde in een vernieuwd aanbod. Het 
onderstreept de belangrijke positie die onze vier Thalys-landen innemen in Europa. Vanuit 
Thalys willen we blijven bijdragen aan het actief promoten van deze bestemmingen. Deze goede 
resultaten zijn de bekroning van ons werk!” 

Belangrijke resultaten zomer: 

• In totaal registreerde Thalys +10% meer reizigers in vergelijking met afgelopen zomer. 
 

• 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. 
 

• De ‘Thalys Zon’, de verbinding tussen Amsterdam, Schiphol en Rotterdam naar de 
Provence, van Valence naar Marseille, werd een bekend begrip. Deze verbinding heeft 
deze zomer een bezettingsgraad van bijna 94%. 

  
 
 
 



 

OVER THALYS 
  

 

  
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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Melvin Voskuijl / Sophia Weavers 
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