
 

 
THALYS BREIDT TREINAANBOD VERDER UIT 

 

Brussel, 22 juni 2020. Vanaf 30 augustus breidt Thalys het treinaanbod naar Frankrijk, Nederland 

en Duitsland verder uit tot 60% van de gebruikelijke capaciteit. Tickets voor reizen tussen 30 

augustus en begin oktober zijn vanaf nu beschikbaar. 

  

Op 9 juni werd het treinaanbod van Thalys opgetrokken naar 20% van de gebruikelijke capaciteit. Op 

12 juli wordt dit verder uitgebreid naar 50%. Vanaf 30 augustus 2020 zal Thalys dan rijden op 60% 

van het gebruikelijke transportplan. 

 

Van 30 augustus tot 12 december 2020: 

 

● Thalys: 

○ 11 heen- en terugritten per dag Brussel-Parijs 

○ 8 heen- en terugritten Brussel-Amsterdam 

○ 3 heen- en terugritten Brussel-Dortmund 

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

 

Bovendien zal Thalys vanaf 30 augustus 2020 opnieuw cateringdiensten aan boord aanbieden zowel 

in Premium als in de Thalys Welcome bar. 

  

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 meer dan 20 jaar brengt Thalys de culturen en economieën van zijn 4 

bestemmingslanden dichter bij elkaar. Zo bereikte Thalys in 2019 de mijlpaal van 7,85 

miljoen passagiers. 

- Met hoge snelheid duurt het slechts 1u21 om Parijs vanuit Brussel te bereiken met rode 

treinen, 1u47 voor Keulen en 1u50 voor Amsterdam. 

- Als pionier onderscheidt Thalys zich door een uitzonderlijke service aan te bieden: 

meertalige receptie, ergonomisch comfort en de WiFi service die sinds 2008 aan boord 

beschikbaar is. 

- Met IZY biedt Thalys sinds 2016 een toegankelijk alternatief tussen Brussel en Parijs, met 

ritten die gemiddeld 2,5 uur duren en 30% goedkoper zijn. 

- Thalys is sinds 2015 een volwaardige spoorwegmaatschappij met NMBS en SNCF als 

aandeelhouders. 

- Thalys waakt over de gezondheid en veiligheid van haar passagiers aan de hand van 

uitzonderlijke veiligheidsmaatregelen die tijdens deze COVID-19-periode zijn opgesteld. 

 

 
   PERSCONTACTEN 

Mattias Baertsoen 
+ 32 2 548 06 51 (overdag) 
+ 32 2 430 38 76 (‘s avonds & in het weekend) 
press@thalys.com  
Twitter:   @NewsoomThalys 
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