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 Een nieuwe route vanuit Charleroi voor de winter van 2017: 

Ryanair vliegt vanuit Brussels South Charleroi Airport naar Eilat in 
Israël 

 
Charleroi 06 februari 2017 – De Ierse luchtvaartmaatschappij Ryanair kondigde onlangs de 
start van een nieuwe route vanuit Brussels South Charleroi Airport aan. Vanaf oktober 2017 
komt Eilat bij de bestemmingen vanuit de luchthaven van Charleroi, met twee vluchten per 
week. Het wordt de 82ste stad en het 22ste land waar Ryanair vanuit Charleroi naartoe vliegt. De 
route Charleroi-Eilat-Charleroi zal gevlogen worden met de Boeings 737-800 van de 
maatschappij. Deze hebben een capaciteit van 189 plaatsen. De tickets zullen te koop zijn op 
de website van de maatschappij http://www.ryanair.com, vanaf 14.99€.   
 
Eilat wordt de eerste bestemming in Israël waar vanuit Brussels South Charleroi Airport een 
rechtstreekse vlucht naartoe gaat. De stad ligt in het zuiden van Israël, aan de oevers van de golf van 
Eilat, en het is een badplaats die erg geliefd is bij de toeristen. Ze geniet immers bijna het hele jaar 
door van een warm en zonnig klimaat. Er worden heel wat verschillende en uiteenlopende activiteiten 
georganiseerd, gaande van diepzeeduiken, zowel voor beginners als ervaren duikers, tot een avondje 
stappen in discotheken. Liefhebbers van grote vlakten zullen een uitstapje naar de woestijn van 
Neguev zeker weten te waarderen. Of u nu kiest voor heerlijk nietsdoen of een actieve vakantie, Eilat 
biedt een hele waaier aan mogelijkheden en voor elk wat wils.  
 
Yann DELOMEZ, verantwoordelijke verkoop en marketing van Ryanair voor België, verklaart: 
“Ryanair is blij met de aankondiging van deze nieuwe route vanuit Brussels South Charleroi Airport 
naar Eilat, die in oktober e.k. van start zal gaan met twee vluchten per week. Om deze nieuwe lijn te 
vieren verkopen we plaatsen vanaf 14.99€ om te vliegen in februari en maart.”  
 
De directie van Brussels South Charleroi Airport is heel enthousiast over de start van deze route. 
Jean-Jacques CLOQUET, afgevaardigd bestuurder van BSCA, is in de wolken en uit zijn 
tevredenheid: “Wij zijn heel blij met Eilat als nieuw bestemming vanuit onze luchthaven. Zo kunnen 
we niet alleen een bijkomende zonnige bestemming aanbieden, maar ook een extra land via een 
rechtstreekse vlucht, namelijk Israël. We willen onze activiteiten en ons aanbod verder blijven 
uitbreiden en deze bijkomende route sluit perfect aan bij ons streven naar diversificatie. Bovendien 
opent ze de deuren naar nieuwe horizonten vanuit Charleroi.” 
  

*** 
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 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. 
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