
 

Carpoolen aan 300 km/u, nu ook 
naar alle Thalys-bestemmingen met Minigroup! 

Op dinsdag 13 december lanceert Thalys « Minigroup », een nieuw voordelig tarief speciaal 
voor kleine groepen van 3 tot 5 personen. Na het succes van TickUp, de carpoolformule 
tussen Brussel en Parijs die Thalys in april 2015 introduceerde, kunnen reizigers nu 
genieten van een nieuw carpoolaanbod over de grenzen heen. Minigroup brengt hen naar 
alle Thalys-bestemmingen in Frankrijk, maar ook in Duitsland en Nederland.  
 
 

  
 
Het principe is eenvoudig: een voordelige formule vanaf 3 reizigers en een nog lagere prijs als 
reizigers per 4 of zelfs per 5 reizen. Met Minigroup kunnen reizigers zich vanaf €30 verplaatsen tussen 
Brussel en Parijs, met een maximumprijs van €40. Tussen Brussel en Amsterdam variëren de prijzen van 
€29 tot €30. Voor een rit naar Duitsland betalen reizigers slechts €20 tot €31. Ideale momenten om te delen 
op sociale media, met de WiFi-verbinding die sinds mei 2016 ook in Comfort 2 gratis beschikbaar is.  
 

Net zoals bij andere aanbiedingen van Thalys, kunnen reizigers hun plaats reserveren vanaf 4 maanden tot de 
avond voor vertrek volgens de beschikbaarheden.  
Tariefvoorwaarden: tickets in Comfort 2, zonder mogelijkheid tot wisselen of terugbetaling, onder voorbehoud van 

beschikbaarheden.  
Verkoopvoorwaarden: tot de avond voor vertrek kunnen reizigers hun plaats aan Minigroup-tarief reserveren, 

naargelang de beschikbaarheden; online verkoop via thalys.com, via de Thalys App en eveneens via alle gebruikelijke 
verkoopkanalen van Thalys en de reisagentschappen.  
Tarieven per persoon: 
 

 Eerste 3 reizigers Vierde reiziger Vijfde reiziger 

Brussel-Parijs €40 €35 €30 

Brussel-Amsterdam €30 €30 €29 

Brussel-Keulen €24 €22 €20 

 
Voor meer informatie en de tarieven voor alle routes: https://www.thalys.com/be/nl/aanbiedingen-en-

tarieven/minigroup  
 

 

 
 

TickUp werd gelanceerd in april 2015 en geeft reizigers de 
kans om met 4 personen last-minute aan een voordelig 
tarief te reizen tussen Brussel en Parijs – met vrienden of 
onbekende reisgenoten! Met TickUp genieten reizigers van 
een vaste prijs van €29 en kunnen ze hun ticket reserveren 
vanaf 7 dagen tot de avond voor vertrek. Tickets worden 
uitsluitend verkocht op thalys.com/tickup. Op dit platform kunnen 
vrienden een groep vormen of kan elke individuele reiziger een 
groep samenstellen waarbij onbekende reizigers zich kunnen 
aansluiten om van het voordelige tarief te genieten.  

Persbericht 

Brussel, 13 december 2016 

 

https://www.thalys.com/fr/fr/tickup


Distributievoorwaarden: aanbieding uitsluitend beschikbaar op thalys.com via thalys.com/tickup. Aantal personen per 

groep: 4; in de mate van het mogelijke zullen reizigers van dezelfde groep bij elkaar geplaatst worden. In de e-mail met 
de reservatiebevestiging zal voor elke reiziger de plaats van zijn reisgenoten aangeduid worden.  
Reservatie: van 7 dagen voor vertrek tot 23.59 uur op de avond voor vertrek, op voorwaarde dat er nog minstens 4 

beschikbare plaatsen zijn in de trein en op de gewenste datum. De groep moet in maximaal 48 uur samengesteld 
worden. Geldig voor reizen in Comfort 2, ticket niet inwisselbaar en niet terugbetaalbaar.  
Meer informatie: www.thalys.com/tickup 

 
 

 

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.  

 

 

Mijlpalen in de geschiedenis van Thalys 

1996 Oprichting van Thalys en de verbinding Parijs – Brussel – Amsterdam 

1997 Opening van de hogesnelheidslijn in België: 1u25 tussen Brussel en Parijs 

            Uitbreiding van de lijn tot Keulen en Aken 

2004 Dematerialisatie van het vervoerbewijs met Ticketless 

2008 Invoering van WiFi aan boord 

2009 Opening van de hogesnelheidslijnen richting Nederland en Duitsland 

Lancering van de eerste vernieuwde Thalys 

2011 Nieuwe Duitse routes (Düsseldorf, Duisburg en Essen) 

2012 Lancering van Thalys’ mobiele applicatie 

            Versterking van de verbinding Parijs/Brussel richting Essen (met 3 heenreizen en 1 terugreis) 

2013 100 miljoenste reiziger 

2014 Inhuldiging van de verbinding Lille-Amsterdam 

2015 Omvorming tot een volwaardige spoorwegonderneming 

Voornemen van Thalys om haar CO2-uitstoot met 40% te verminderen 

2016 Uitbreiding van de lijn tot Dortmund 

Lancering IZY-treinen, het nieuwe low-cost alternatief tussen Parijs en Brussel 

            Introductie van wifi in zowel Comfort 1 als Comfort 2 

 

 

Thalys op Twitter :  twitter.com/thalys_nl http://instagram.com/thalys 
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