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VOOR ONMIDDELLIJKE PUBLICATIE 

Diegem, 08 februari 2016 

 

AIR TRANSAT VIERT HAAR 30-JARIG BESTAAN 

 

Air Transat, de grootste vakantieluchtvaartmaatschappij van Canada, 

viert dit jaar haar 30-jarig bestaan. In het kader van deze feestelijke 

mijlpaal organiseert de maatschappij het hele jaar door verrassingen en 

speciale events voor haar klanten, partners en medewerkers in Noord-

Amerika en Europa. 

 

“Wij opereren in een krachtige en dynamische industrie die een gestage groei kent. Met 

30 jaar ervaring is onze organisatie in staat om zich aan te passen aan een veranderende 

omgeving en te voldoen aan de behoeften van de reizigers die zich steeds meer 

verbonden, verantwoordelijk en betrokken voelen”, aldus Jean-Marc Eustache, President 

en CEO van Transat.  

 

Het hele bedrijf werkt meer dan ooit in synergie om reizigers betrouwbaar vliegvervoer 

en persoonlijke service te bieden. Kortom, een complete en unieke reiservaring. 

Vakanties vormen veelal het hoogtepunt van het jaar waar Canadezen en Europeanen 

naar uitkijken. Air Transat voelt zich bevoorrecht haar klanten te mogen vervoeren 

tijdens deze bijzondere momenten. 

 

Speciaal logo 

Air Transat heeft altijd geloofd in de magie van vakantie. Al 30 jaar weten zij welke 

gevoelens een vakantie oproept bij reizigers. Om de festiviteiten te lanceren, onthulde het 

bedrijf een speciaal logo: het getal 30 met een ster, het symbool van de Transat groep. Er 

werd ook een video gemaakt die de kijker meeneemt in de wereld van Transat. Andere 

activiteiten worden in de loop van het jaar onthuld. 

 

Over Air Transat 

Air Transat is de grootste vakantieluchtvaartmaatschappij van Canada. Jaarlijks 

vervoert zij circa drie miljoen passagiers naar 60 bestemmingen in 29 landen wereldwijd. 
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Air Transat beschikt over een vloot van 21 Airbus A330’s en A310’s. De 

vakantieluchtvaartmaatschappij, waar zo’n 2.000 medewerkers werken, is onderdeel van 

Transat AT Inc. in Montreal. Transat A.T. Inc. is een geïntegreerde, internationale 

reisonderneming met bestemmingen in meer dan 60 landen die in meer dan 50 landen 

kunnen worden geboekt. Meer informatie via www.airtransat.be. 
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