
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 
 
In het Bloom hotel werd op vrijdag 5 juni een voorstelling gehouden over HOP! Air 
France. Het was mevrouw Hélène Abraham, sales-, product- en marketing manager bij 
HOP! Air France die instond voor de presentatie.  
 
HOP! AIR FRANCE, Een nieuw aanbod op korte afstand (short-haul) 
 
Twee afzonderlijke entiteiten binnen de groep Air France zijn  actief op het korteafstand 
netwerk:  Air France, met een dicht netwerk vanuit Parijs-Orly  en verscheidene lijnen 
vanuit Lyon, Toulouse, Marseille en Nice en HOP! Air France op sommige routes vanuit 
Parijs-Orly en regionale lijnen, vooral van en naar Lyon. 
Hop! Air France: De groep Air France verenigt voor het eerst onder een naam een enkel 
coherent commerciële aanbod, het hele netwerk van de lijnen van Orly en routes van de 
regio's, en naar de Europese nabije bestemmingen (uitgezonderd van de vluchten 
tussen Parijs-Charles de Gaulle Europa). 
 
HOP! Air France wil de mobiliteit bevorderen van mensen over korte afstanden. Dit is 
een heel specifieke markt waarbij de klanten een eenvoudige dienst verwachten die 
efficiënt is, kort bij woon – en bestemmingsplaats en met een goede kwaliteit-prijs 
verhouding. Ze willen stiptheid, een goede frequentie, zekerheid en gemak (van deur tot 
deur). De reiziger heeft de keuze voor een all-inclusive product en een product "Basic", 
waaraan opties kunnen worden toegevoegd, om een reis op maat op te bouwen. HOP! 
Air France is het referentieaanbod, dichtbij, eenvoudige, innovatief en ten dienste van 
haar klanten. 
 
HOP! Air France is geen merk, maar de naam van het bedrijf en de organisatie korte 
afstand van de groep Air France. Per dag zijn er meer dan 600 vluchten, een vloot van 
96 vliegtuigen die alleen voor dit netwerk opereert, er zijn 50 plaatsen die aangevlogen 
worden, ongeveer 13 miljoen passagiers, 130 lijnen in de zomer van 2015, 4 routes 
voor de shuttlevluchten vanuit Paris-Orly tussen: Bordeaux, Marseille, Nice en 
Toulouse, 27 lijnen vanuit Lyon en 20 lijnen vanaf Parijs-Orly, 54 interregionale lijnen en 
49 seizoensgebonden lijnen. 
 
HOP! Air France heeft het grootste binnenlandse vluchten netwerk in Europa met 
regelmatige frequenties en aangepaste schema's. Men probeert te voldoen aan de 
behoeften van zowel de zakelijke reiziger als de recreatieve klant. 
 
HOP! Air France bedient 130 bestemmingen in Frankrijk en Europa, met vluchten vanaf 
49 €  voor een enkele vlucht. Er zijn drie hoofdklassen: Basic, Smart en Flex. 

PERSCONFERENTIE- CONFERENCE DE PRESSE 
PRESSCONFERENCE 

 

HOP! AIR FRANCE: EEN NIEUW AANBOD OP 
SHORT-HAUL 
Baltus Communications 

Brussel, 05.06.15 

Marc Declercq 



Voor reizen vanuit België kan men vanuit Lille al heel wat bestemmingen in Frankrijk 
bereiken. Vanuit Brussel kan men naar Lyon vliegen (3 vluchten per dag) en van daaruit 
zijn heel wat plaatsen in Frankrijk bereikbaar. Zeker is het voor ons interessant om 
vanuit Lyon de plaatsen in het zuiden van Frankrijk te bereiken. Met het vliegtuig bereikt 
men deze plaatsen in het zuiden sneller dan met de trein. In Lyon heeft men snelle 
connecties naar diverse steden. 
 
Meer info vind je op www.hop.com 
 

Persinfo: Marcel Baltus - baltuscom@force3.be 
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