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Opening van een regelmatige verbinding tussen Charleroi en 

Minsk: 
Belavia gaat van start met activiteiten op Brussels South Charleroi 

Airport 
Moskou, Sint-Petersburg, Kiev en 17 andere bestemmingen via 

Minsk 
 

 
Charleroi, 9 januari 2017 – De Wit-Russische luchtvaartmaatschappij Belavia heeft de start van 
haar activiteiten in Brussels South Charleroi Airport aangekondigd. Op 27 april 2017 begint 
Belavia met een nieuwe route tussen Charleroi en de Wit-Russische hoofdstad, Minsk. BSCA 
zal dus voor het eerst een verbinding hebben naar Wit-Rusland, met drie wekelijkse vluchten. 
De opening van deze verbinding zal de ontwikkeling van de commerciële, culturele en 
sportieve uitwisselingen tussen België en Wit-Rusland bevorderen. Vanaf haar basis in Minsk 
zal de luchtvaartmaatschappij nog twintig andere bestemmingen in Centraal- en Oost-Europa 
aanbieden waaronder Moskou, Sint-Petersburg en Kiev, die rechtstreeks vanuit Charleroi 
geboekt kunnen worden.  
 
De vluchten staan geprogrammeerd op maandag, donderdag en zaterdag met vertrek vanuit Minsk-
National om 09.10 lokale tijd en aankomst in Charleroi om 11.25. De vluchten terug verlaten de 
startbaan van BSCA om 12.00 en landen in Minsk-National om 15.40 lokale tijd. De verbinding Minsk-
Charleroi-Minsk zal gevlogen worden door een Embraer 175 met een capaciteit van 12 plaatsen in 
Businessclass en 64 in Economy.  
 
De luchtvaartmaatschappij beschikt over een vloot van 28 toestellen en wil de Belgen en bewoners 
van de aangrenzende regio’s de mogelijkheid bieden om tegen heel betaalbare prijzen naar Centraal- 
en Oost-Europa te vliegen. De tickets zijn te koop vanaf 89€ enkele reis en 175€ heen en terug - 
taksen inbegrepen - op de website van de maatschappij http://www.belavia.by en ook in de GDS voor 
de reisbureaus.   
 
 “Dit jaar wil Belavia de tarieven voor haar huidige en nieuwe bestemmingen nog verder laten zakken. 
Dankzij de start van vluchten naar Brussels-Charleroi zullen de passagiers tickets kunnen kopen 
tegen bijzonder voordelige prijzen, die zeker zullen kunnen concurreren met de prijzen van de 
gewone en de low-cost maatschappijen. Belavia verlaagt haar tarieven weliswaar, maar is van plan 
om haar kwaliteitsvolle dienstverlening te behouden. Deze omvat systematisch één stuk bagage in de 
cabine en één in het ruim voor elke passagier, evenals een snack aan boord zonder toeslag. Zo zal 
Wit-Rusland gemakkelijker bereikbaar worden voor de inwoners van België en de aangrenzende 
regio’s en zo krijgen dit land en wat het te bieden heeft meer bekendheid: landelijk toerisme, jacht, 
businessopportuniteiten. Wij zijn van plan om de stromen naar de Benelux-landen, het noorden van 
Frankrijk en het westen van Duitsland te ontwikkelen”, zo verklaarde Anatoly GUSAROV, Algemeen 
Directeur van Belavia.  
 
Dit nieuws is een buitenkans voor Brussels South Charleroi Airport dat haar aanbod wil uitbreiden. De 
Afgevaardigd Bestuurder van de luchthaven, Jean-Jacques CLOQUET, is tevreden over deze 
aankondiging en uit zijn wens om verder te gaan met de ontwikkeling van de activiteiten van de 
luchthaven samen met partners zoals Belavia: “Wij zijn bijzonder enthousiast over dit nieuws. Belavia 
wordt de eerste luchtvaartmaatschappij die vanuit België naar Minsk vliegt. Het potentieel is dus 
weldegelijk aanwezig en we zijn verheugd over de beslissing van Belavia. Met Belavia bereiken we 
niet alleen Wit-Rusland, maar openen we ook de deuren naar Centraal-en Oost-Europa vanuit 
Charleroi. Het is voor ons allemaal een kans om kennis te maken met steden als Moskou, Sint-

http://www.belavia.by/


 

Petersburg, Kiev en nog vele andere. Dit nieuws versterkt onze positie op internationaal niveau bij 
maatschappijen die eventueel met ons zouden willen samenwerken." 
 
Via de hun in Minsk zal Belavia de onderstaande steden aanbieden. Deze worden dan ook 
toegevoegd aan het bestaande aanbod bestemmingen vanuit Brussels South Charleroi Airport. Met 
deze bestemmingen biedt BSCA voortaan 165 bestemmingen aan in Europa, Noord-Afrika en het 
Midden-Oosten.  
 
 

Vlucht Bestemming Land 

Rechtstreekse vlucht vanuit 
BSCA  

Minsk Wit-Rusland 

 Almaty Kazachstan 

 Astana Kazachstan 

 Baku Azerbeidzjan 

 Batumi Georgië 

 Kaliningrad Rusland 

 Kharkiv Oekraïne 

 Kiev – Borispol Oekraïne 

 Kiev – Zhulyany Oekraïne 

 Krasnodar Rusland 

 Kostanai Kazachstan 

 Lviv Oekraïne 

 Moskou – Domodedovo Rusland 

 Moskou – Zhukovsky Rusland 

 Odessa Oekraïne 

 Sint-Petersburg Rusland 

 Sochi Rusland 

 Tbilissi Georgië 

 Teheran Iran 

 Tel Aviv  Israël 

 Zaporisha Oekraïne 

 
Voor bijkomende informatie over de luchthaven, haar diensten of de luchtvaartmaatschappij kunt u 
terecht op twee websites: http://www.charleroi-airport.com en http://www.belavia.by.  
 

 
*** 

Voor meer informatie  
 
Brussels South Charleroi Airport  
Vincent GRASSA 
Woordvoerder 
Telefoon: +32 (0)71 251.148 
E-mail: v.grassa@charleroi-airport.com  
 
 
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 2016 meer dan zeven 
miljoen passagiers de mogelijkheid geboden te vertrekken naar meer dan 160 bestemmingen in 
Europa, Noord-Afrika en het Midden-Oosten. Vandaag telt Brussels South Charleroi Airport vijf 
partnerluchtvaartmaatschappijen, namelijk Ryanair, Wizz Air, Pegasus Airlines, TUI fly en Air Corsica 
en Belavia. 
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