
 

 
 
 

THALYS VERSTERKT TREINAANBOD  
 
Brussel, 2 juni 2020. Vanaf 9 juni breidt Thalys het aanbod naar Frankrijk en Nederland uit tot 20% van                   
het gebruikelijke transportplan. Vanaf 15 juni zal het verkeer naar Duitsland geleidelijk worden             
hervat. In een tweede fase, van 12 juli tot eind augustus, wordt het aantal treinen nog verder                 
uitgebreid tot 50% van het gebruikelijke transportplan. 
 
Geleidelijke hervatting van het transportplan 
 
Vanaf 9 juni  

● Thalys : 5 heen- en terugritten tussen Brussel-Parijs, 2 heen- en terugritten tussen            
Parijs-Amsterdam en 1 heen- en terugrit  tussen Parijs-Dortmund (vanaf 15 juni); 

● IZY : 1 heen- en terugrit van Brussel naar Parijs op vrijdag, zaterdag en zondag. 
 
Van 12 juli tot eind augustus  

● Thalys : 7 heen- en terugritten tussen Brussel-Parijs, 4 heen- en terugritten tussen            
Amsterdam-Parijs en 2 heen-  en terugritten tussen Parijs-Dortmund; 

● IZY : 1 heen- en terugrit tussen Brussel en Parijs op vrijdag, zaterdag, zondag en              
maandag. 

  
De Thalys Zon-treinen naar Marseille en Bordeaux worden gedurende de volledige zomer opgeschort. 
Geen enkele Thalys-trein rijdt tot 29/08/2020 naar de stations van Marne La Vallée en de luchthaven 
Parijs-Charles De Gaulle. 
 
 
Versterkte sanitaire maatregelen aan boord van de Thalys treinen 
De veiligheid, het welzijn en de gezondheid van onze klanten en medewerkers staan centraal bij Thalys.                
Gedurende deze ongekende crisis en voor de gedeeltelijke heropstart van onze activiteiten,            
implementeren we strikte gezondheids- en veiligheidsmaatregelen. Ze gelden in alle treinen, tijdens elke             
reis en voor alle bestemmingen: 
 

● Een maximale bescherming door het verplicht dragen van een mondmasker en het respecteren 
van de sociale afstandsmaatregelen; 

● Een versterkte hygiëne met regelmatige reiniging van onze treinen; 
● Het mobiliseren van al onze medewerkers om onze reizigers zo goed mogelijk bij te staan  en 

beschermen. 
 
 
 
 
 
 
 

 Het dragen van een mondmasker is verplicht             Regelmatige reiniging van onze treinen                 Respecteer de afstandsmaatregelen 



 

 
OVER THALYS 

  

 

  
> Al ruim 20 jaar brengt Thalys de culturen en economieën van vier Europese landen dichterbij. In                 

2019 bereikte Thalys de kaap van 7,85 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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