
 

 
Persbericht  
Brussel, 5 december 2016 

 

 
Reis aan halve prijs naar Parijs met 

IZY 
 Van 26 december tot en met 15 januari 

Vanaf morgen ter beschikking! 

 

  
 

De feestdagen beginnen dit jaar extra vroeg met IZY. Om haar eerste kerst in stijl te vieren, 
hanteert de paarsgroene trein immers het principe “twee voor de prijs van een”. Bovendien is het 
aanbod ook geldig voor oneven groepen: reis je met drie personen, dan betaal je maar voor 
anderhalve reiziger, reis je met vijf personen, dan betaal je maar voor tweeënhalve reiziger.  
 
IZY is sinds april 2016 de nieuwe low-cost trein van Thalys tussen Brussel en Parijs. Tickets zijn 
beschikbaar van €19 tot €59*.  
 
De ideale gelegenheid om een citytrip naar de Franse hoofdstad te plannen met twee, met vrienden 
of met de hele familie.  
 
Details van de promotie  
De tickets zijn te koop op www.izy.com van 6 tot 18 december 2016 voor reizen tussen 26 december 
2016 en 15 januari 2017. De tickets zijn geldig voor een reservatie van 2 tot 6 personen voor het tarief 
Standard en Standard XL, onder voorbehoud van beschikbaarheid. De tickets kunnen niet omgeruild 
of terugbetaald worden.    
 
Over IZY 
IZY, het nieuwe low-cost alternatief van Thalys, werd op 3 april 2016 gelanceerd. Speciaal bedacht 

voor vrijetijdsklanten, biedt dit aanbod het antwoord op de vraag naar een snelle en goedkope reis. Een 
reis met IZY tussen Brussel en Parijs is mogelijk vanaf €19, en blijft tot het allerlaatste moment interessant 
met een gegarandeerde maximumprijs van €59 voor een standaard zitplaats (exclusief opties). Tickets 
worden twee maanden voor vertrek te koop aangeboden.   
 

IZY biedt 3 vertrektijden op vrijdag en 3 terugritten op zondag met een gemiddelde reistijd van 2u15 (tussen 

2u08 en 2u30, afhankelijk van de tijdstippen). Perfect voor een weekendje Parijs.  

 
Sinds haar lancering, heeft IZY al meer dan 250 000 personen vervoerd tussen Brussel en Parijs en 
zo 30 000 autoritten uitgespaard tussen de twee hoofdsteden.  
 
(*)Gegarandeerde maximumprijs voor het Standard ticket. Een Standard XL ticket bedraagt 
maximaal 69€ (exclusief opties). 

http://www.izy.com/


  

 

 
Thalys : 1996 – 2016  
 

Op twintig jaar tijd is Thalys niet alleen uitgegroeid tot 
een sterk merk, maar ook tot een Europees symbool. 
Thalys en zijn donkerrode treinstellen laten een levendig 
Europa zien waar Frans, Nederlands, Duits, Engels en 
vele andere talen elkaar kruisen en waar Europeanen 
van alle uithoeken en reizigers uit de hele wereld elkaar 
ontmoeten. 

 

Thalys is de enige maatschappij die er als een echte 
multiculturele speler is in geslaagd om sinds 1996 de 
uitdaging van een internationaal 
hogesnelheidsspoorverbinding te realiseren in en tussen 
vier verschillende landen. Met een trajecttijd van 1h22 
om tot Brussel te geraken, 3h14 tot Keulen en 3h17 naar 
Amsterdam brengt Thalys de culturen en economieën 
van 4 Europese landen dichterbij.  

Thalys bedient ook drie Duitse steden: Düsseldorf, Duisburg en Essen. De nieuwe hogesnelheidslijn naar 
Dortmund werd in maart 2016 geopend. Sinds april 2014 maakt Thalys eveneens de verbinding tussen Rijsel en 
Amsterdam. Op 3 april 2016 werd de IZY-trein gelanceerd, het nieuwe low-cost alternatief tussen Parijs en 
Brussel.Op 20 jaar tijd is Thalys niet alleen uitgegroeid tot een sterk merk, maar ook tot een Europees symbool. 
Thalys en zijn rode treinstellen laten een levendig Europa zien waar Frans, Nederlands, Duits, Engels en vele 
andere talen elkaar kruisen en waar reizigers uit de hele wereld elkaar ontmoeten. 

Thalys kon dankzij zijn innoverende aanpak een uitzonderlijke dienstverlening uitwerken, die vandaag een 
wereldwijde referentie is geworden. Daarvoor staat ook de baseline « Van harte welkom »: ergonomisch comfort, 
een meertalig en warm onthaal, kwaliteitsvolle catering en een uitgebreide dienstverlening in Comfort 1 Met het 
getrouwheidsprogramma TheCard van Thalys kunnen reizigers Miles sparen en zo toegang krijgen tot een scala 
van diensten. Deze kaart is verkrijgbaar voor alle reizigers op thalys.com. Sinds 2008 hebben de 
hogesnelheidstreinen van Thalys als eerste ook wifi aan boord, dat nu gratis wordt aangeboden aan alle reizigers 
in Comfort 1 en Comfort 2.  

Om de dienstverlening vlotter en efficiënter te maken en de klantenservice en -tevredenheid nog te verbeteren, 
werd Thalys op 1 april 2015 omgevormd tot een volwaardige spoorwegonderneming.  

Thalys op Twitter :  twitter.com/thalys_fr http://instagram.com/thalys 
 
Persberichten 
 Thalys start met een groot herzienings- en vernieuwingsproject van zijn treinstellen met het oog op de toekomst 
 Voor het Wereldkampioenschap IJshockey 2017 van de IIHF start Thalys al meer dan zeven maanden op voorhand 

met de verkoop van Parijs-Keulen   
 1996 / 2016 Thalys bestaat 20 jaar 
 Thalys engageert zich voor duurzame mobiliteit 
 Thalys biedt al haar reizigers een nieuwe wifi-verbinding aan  

 

 
Perscontacten 

Thalys 

Eva Mertens, Peter Lybeer 

02 548 06 51 

press@thalys.com   

Whyte Corporate Affairs 

Wim Lefebure  

02 738 06 37 

wl@whyte.be  
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