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 Krokusvakantie 2017: 

BSCA verwacht ongeveer 20.000 passagiers per dag 
 
Charleroi, 23 februari 2017 – De vakantie nadert met rasse schreden, en zo ook het vertrek 
richting zon en ontspanning. Zoals ieder jaar zullen duizenden vakantiegangers het vliegtuig 
nemen naar zonnige bestemmingen en naar steden met betoverende landschappen en 
parfums. Brussels South Charleroi Airport bereidt zich dus voor op het vertrek van deze 
reizigers. Vanaf vrijdag 24 Februari 2017 zullen dagelijks ongeveer 20.000 passagiers via 
BSCA reizen. Met een gemiddelde van 110 vluchten/dag maakt de luchthaven zich dus klaar 
voor de grote uittocht met bijna volledig volgeboekte vluchten. 
 
De vakantie staat voor de deur en dus is het tijd om de passagiers die België verlaten wat tips mee te 
geven. Brussels South Charleroi Airport stelt alles in het werk om uw reis zo zorgeloos mogelijk te 
laten verlopen, van de aankomst op de luchthaven tot het opstijgen van het vliegtuig.  
 
Passagiers die vertrekken voor een vrij lange periode kunnen profiteren van voordelige 
parkeertarieven op de goedkope parking P3 van Brussels South Charleroi Airport. Zodra de 
passagiers hun wagen geparkeerd hebben, brengt een busje ze tot aan de terminal. In 2016 werd 
deze parking trouwens uitgeroepen tot nummer 1 van de parkings in België door de klanten van het 
Britse bedrijf ParkCloud, actief binnen het domein van de reservatie van parkeerplaatsen.   
 
Terminal 2 van Brussels South Charleroi Airport is operationeel sinds 30 januari 2017. Enkel vluchten 
van/naar steden van de Schengenzone komen aan in/vertrekken vanuit T2. Wanneer u toekomt in de 
luchthaven, controleert u best op de vertrek- en aankomstschermen welke terminal overeenkomt met 
uw vlucht: terminal 1 (T1) of terminal 2 (T2). 
 
Beide terminals beschikken over alle nodige voorzieningen om het wachten op uw vlucht zo 
aangenaam mogelijk te maken. Zo kunt u al beginnen genieten van uw welverdiende vakantie. 
Horecazone, winkels, boekenwinkels, … Kortom, genoeg mogelijkheden om u te ontspannen voor het 
vertrek. Ten slotte beschikt de luchthaven ook over een prioritaire toegang tot de veiligheidscontrole 
(Fast Track, te koop op de website van de luchthaven voor slechts 4€) en over een lounge waar u 
kunt genieten van de rust (The Lounge, te koop op http://www.charleroi-airport.com voor 15€).  
 
Op de luchthaven verlopen de voorbereidingen voor de eerste vertrekmomenten alvast vlot. Jean-
Jacques CLOQUET, Afgevaardigd Bestuurder van BSCA, verklaart: “Wij zijn klaar voor deze eerste 
vakantie van het jaar. Wij doen alles in het belang van de passagier, zodat deze kan genieten van 
een aangename ervaring binnen onze infrastructuren. De bezettingsgraad is voor deze vakantie heel 
hoog en we raden de passagiers aan om echt minstens twee uur voor het vertrekuur aan te komen, 
maar ook om hun identiteitsdocumenten goed te controleren voor ze naar de luchthaven komen 
(enkel geldige nationale identiteitskaarten en paspoorten worden aanvaard om het grondgebied te 
verlaten).  We werken ook actief aan de voorbereiding van het zomerseizoen dat begint vanaf het 
einde van de maand maart 2017”. 
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Over Brussels South Charleroi Airport   
Brussels South Charleroi Airport is wat stiptheid betreft de 3de luchthaven wereldwijd binnen haar 
categorie. Het is de tweede luchthaven die de stad Brussel aandoet. Bogend op haar operationele 
ervaring en kennis van de sector, heeft BSCA in 2016 meer dan zeven miljoen passagiers de 
mogelijkheid geboden te vertrekken naar meer dan 150 bestemmingen in Europa, Noord-Afrika en 
het Midden-Oosten. Vandaag telt Brussels South Charleroi Airport zes 
partnerluchtvaartmaatschappijen, namelijk Ryanair, Wizz Air, Pegasus Airlines, TUI fly, Air Corsica en 
Belavia. 
 


