
 

Reis voor hetzelfde tarief als uw kind: 15 euro voor 
jong en oud! 

 
Een reis naar Duitsland en Nederland met uw kroost is dit voorjaar kinderspel. Ouders 
betalen hetzelfde tarief als hun kind, 15 euro. Zo kunnen ze met het gezin de Nederlandse 
en Duitse steden ontdekken.  
 

 
 

Van 16 tot 31 maart biedt Thalys gezinnen de mogelijkheid om naar Nederland en Duitsland te 
reizen tegen een zeer lage prijs. In de Nederlandse en Duitse steden vallen er namelijk heel wat 
leuke adresjes en activiteiten te ontdekken voor gezinnen. Zo kunnen ze in de huid kruipen van 
een wetenschapper in het interactieve Science Museum in Amsterdam, hun favoriete sporters 
aanschouwen in het Sport & Olympische spelen Museum in Keulen of een onvergetelijke ervaring 
beleven in de Euromast in Rotterdam.  
 
Sinds de invoering van het KID tarief reizen kinderen jonger dan 12 jaar voor 15 euro naar alle 
Thalys-bestemmingen. In de paasvakantie gaat Thalys nog een stapje verder en wordt er een 
zeer eenvoudig principe gehanteerd: reizen tegen hetzelfde tarief als uw kind, dus 15 euro 
voor jong en oud.  
 
 
 

“We hopen dankzij deze uitzonderlijke promotie dit voorjaar veel kids te zien in onze treinen, zodat 
we samen aan het multiculturele Europa van morgen kunnen bouwen.” - Bruno Dierickx, 
Commercieel Directeur Thalys. 
 
 
 

Technische gegevens 

 Reserveringsdatum: van 16 tot 31 maart 

 Reisdata: van 2 april tot 14 mei 

 Bestemmingen / prijzen: 
 Enkele reis naar Nederland in Comfort 2: € 15 
 Enkele reis naar Duitsland in Comfort 2: € 15 

 Tariefvoorwaarden: tickets worden niet omgeruild of terugbetaald en zijn onder 
voorbehoud van beschikbaarheid. Om van deze aanbieding gebruik te kunnen maken, 
moet elke volwassene met een kind reizen dat in het bezit is van een ticket tegen het 
KID-tarief.  

 Verkoopvoorwaarden: onlineverkoop op thalys.com, via de Thalys-app, in alle 
vertrouwde Thalys-verkooppunten en in reisbureaus. 
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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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Wim Lefebure  
02 738 06 37 
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