
 

Persbericht 

Brussel, 2 februari 2017 

 

Richting de zon met Thalys 

Vanaf 24 juni tot 26 augustus brengt de Zon-Thalys je elke week  

naar het Zuiden van Frankrijk 

 

Genoeg van de winter? Dan is het hoog tijd om de zomervakantie te boeken. Met de Zon-Thalys 

brengt Thalys reizigers elke zaterdag van 24 juni tot 26 augustus naar de zonovergoten steden 

Valence, Avignon, Aix-en-Provence en Marseille. Begin al maar te dromen van een vakantie in Zuid-

Frankrijk, want tickets zijn beschikbaar vanaf donderdag 9 februari. Geen file, stress of 

vermoeidheid, maar in de plaats genieten van een snelle en comfortabele reis aan boord van de 

Zon-Thalys. 
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Een comfortabele reis aan een zachte prijs 

Met de Zon-Thalys kunnen reizigers in alle rust al aan boord van de trein aan hun vakantie beginnen: zich 

verdiepen in een reisgids of leesboek, een spelletje spelen of op het internet surfen dankzij de wifiverbinding 

(gratis voor alle reizigers in Comfort 1 en Comfort 2), het kan allemaal. Tickets voor de Zon-Thalys zijn 

beschikbaar vanaf €40 in Comfort 2 en vanaf €89 in Comfort 1, voor reizen vanuit Antwerpen-Centraal of 

Brussel-Zuid naar Valence, Avignon, Aix-en-Provence en Marseille. De Zon-Thalys geeft reizigers de kans 

om in slechts 3u36 van Brussel-Zuid naar Valence te reizen, en in 4u55 naar Marseille.  

Vroegboekers worden beloond met de ‘Sunshine Promotie’ 

Reizigers die hun ticket reserveren tussen 9 februari en 15 februari kunnen genieten van een extra lage 

prijs in Comfort 1. Dankzij de ‘Sunshine Promotie’ kunnen tickets gereserveerd worden aan slecht 65 euro1. 

Reizigers in Comfort 1 kunnen genieten van extra diensten aan boord, zoals een maaltijd geserveerd aan 

de zitplaats en de internationale pers aan boord.  

Reservaties en dienstregeling 

Tickets kunnen gereserveerd worden vanaf 9 februari op thalys.com, via de Thalys app, in de NMBS 

stations met een internationaal loket, bij de erkende reisbureaus of telefonisch op +32 70 66 77 88. 

 

                                                           
1 Reservaties tussen 9 en 15 februari voor reizen tussen 24 juni en 26 augustus. Onder voorbehoud van beschikbaarheid. Tickets kunnen niet 
omgeruild of terugbetaald worden.   



Richting Marseille  Richting Brussel en Antwerpen 

Antwerpen-Centraal                08u37           Marseille 16u06       

Brussel-Zuid 09u25  Aix-en-Provence 16u21 

Valence 13u01  Avignon 16u44 

Avignon 13u35  Valence 17u33 

Aix-en-Provence 14u04  Brussel-Zuid 21u23 

Marseille 14u20  Antwerpen-Centraal                               22u05 

 

 

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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