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Nieuw in Brussels South Charleroi Airport: 

TUI fly breidt haar activiteiten in Charleroi uit 
 
Charleroi, 12 december 2016 – De Belgische luchtvaartmaatschappij TUI fly, die sinds 2008 
actief is in Charleroi, heeft vandaag tijdens een persconferentie de uitbreiding van haar 
activiteiten in BSCA aangekondigd. De vier vliegtuigen die al een vaste plek hebben op het 
tarmac van Brussels South Charleroi Airport krijgen het gezelschap van een vijfde vliegtuig 
waardoor de frequenties op bepaalde lijnen opgedreven kunnen worden en nieuwe 
bestemmingen toegevoegd kunnen worden aan het bestaande aanbod vanuit/naar Charleroi. 
Bosnië-Herzegovina, Egypte en Italië worden toegevoegd aan de vijf landen die de 
maatschappij al aanbiedt in BSCA. Dit is een extra troef voor TUI fly en de luchthaven, die hun 
partnerschap versterken en een heel gediversifieerd aanbod bestemmingen tegen 
democratische prijzen ter beschikking stellen van de passagiers.     
 
De maatschappij die nu TUI fly heet, kwam in 2008 naar Charleroi onder de naam Jetairfly. Dit jaar 
vervoerde TUI fly gedurende acht maanden van activiteit ongeveer 4.5 miljoen passagiers vanuit/naar 
Brussels South Charleroi Airport. Tot op heden worden vijf landen bediend vanuit/naar Charleroi, 
namelijk Algerije, Spanje, Frankrijk, Griekenland en Marokko. Met de komst van dit vijfde vliegtuig 
naar BSCA wil de maatschappij de frequenties op bepaalde lijnen opdrijven en Bosnië-Herzegovina, 
Egypte en Italië aan haar aanbod toevoegen. Ook het aantal Marokkaanse steden zal uitgebreid 
worden.  
 
Het nieuwe aanbod van TUI fly in Charleroi voor de zomer van 2017 omvat Sarajevo (Bosnië-
Herzegovina), Ouarzazate (Marokko), Essaouira (Marokko), Hurghada (Egypte), Triëste (Italië) en 
Napels (Italië). Met deze zes nieuwe routes zal TUI fly vanaf april 2017 in Charleroi dus 28 
bestemmingen aanbieden. 
 
Het aanbod van TUI fly in Brussels South Charleroi Airport omvat de volgende steden;  
 

Algerije  Alger  

Bejaia  

Constantine  

Oran  

Tlemcen  

Bosnië Herzegovina Sarajevo NIEUW 

Spanje Alicante  

Gran Canaria  

Mallorca  

Malaga  

Murcia  

Tenerife  

Egypte Hurghada NIEUW 

Frankrijk Nice  

Toulon  

Griekenland  Heraklion (Kreta)  

Rhodos   

Italië Napels NIEUW 

Triëste NIEUW 

Marokko Al Hoceima  

Casablanca  

Essaouira NIEUW 



 

Fez  

Nador  

Ouarzazate NIEUW 

Oujda  

Rabat  

Tanger  

 
 
Jean-Jacques CLOQUET, afgevaardigd bestuurder van Brussels South Charleroi Airport, verklaart: 
“Wij zijn verheugd dat TUI fly zijn ontwikkeling verderzet. Uiteraard bedanken wij TUI fly voor het 
vertrouwen in Brussels South Charleroi Airport en we verheugen ons er alvast op om onze 
respectievelijke activiteiten samen nog verder te kunnen ontwikkelen.”  

 
De tickets voor Sarajevo, Hurghada, Ouarzazate, Essaouira, Triëste en Napels zijn nu al te koop op 
de website http://www.tuifly.be. Voor bijkomende informatie over Brussels South Charleroi Airport, de 
diensten en bestemmingen kunt u terecht op http://www.charleroi-airport.com.  
 

*** 
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Over Brussels South Charleroi Airport   
Brussels South Charleroi Airport is wat stiptheid betreft de 2de luchthaven wereldwijd en de 1ste op 
Europees niveau binnen zijn categorie. Het is de tweede luchthaven die de stad Brussel aandoet. 
Bogend op zijn operationele ervaring en kennis van de sector, heeft BSCA in 2015 ongeveer zeven 
miljoen passagiers de mogelijkheid geboden om op te stijgen naar meer dan 150 bestemmingen in 
heel Europa, Noord-Afrika en het Midden-Oosten. Vandaag telt Brussels South Charleroi Airport vier 
partnerluchtvaartmaatschappijen, namelijk Ryanair, Wizz Air, Pegasus Airlines en TUI fly.
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