
 

PERSBERICHT 
 

 
 Ontwikkeling in Brussels South Charleroi Airport: 

Ryanair voegt voor de winter van 2017 zes bestemmingen toe 
vanuit/naar Charleroi 

 
Charleroi, 07 februari 2017 – De Ierse luchtvaartmaatschappij Ryanair kondigde vandaag 
tijdens een persconferentie in Brussel in aanwezigheid van CEO Michael O’LEARY de 
ontwikkeling aan van haar activiteiten op de basis van Charleroi. De maatschappij gaat in 
Charleroi in de winter voor een aanzienlijke ontwikkeling met de toevoeging van zes 
bestemmingen vanuit/naar BSCA. De maatschappij zal dus vanuit Charleroi 87 steden 
aandoen, verspreid over 22 landen. Lissabon (Portugal), Napels (Italië), Plodviv (Bulgarije), 
Varna (Bulgarije), Eilat (Israël) en Wroclaw (Polen) vervoegen het aanbod van Ryanair in 
Brussels South Charleroi Airport.  
 
Dankzij deze uitbreiding van de activiteiten van de maatschappij Ryanair zullen dus vijf nieuwe routes 
geopend worden vanuit/naar Charleroi. Lissabon, Plodviv, Varna, Eilat en Wroclaw werden tot nu 
immers nog niet aangeboden en op deze manier breidt het aanbod van Brussels South Charleroi 
Airport alsmaar verder uit. De luchthaven biedt haar passagiers nu al meer dan 160 bestemmingen 
aan.  
 

Bestemming Land Frequentie 

Lissabon Portugal 7x week 

Napels Italië 3x week 

Plodviv Bulgarije 2x week 

Varna Bulgarije 2x week 

Eilat Israël 2x week 

Wroclaw Polen 3x week 

 
 
De ontwikkeling van de activiteiten van de maatschappij in Charleroi sluit aan bij de verwachtingen 
van de luchthaven, die verheugd is haar passagiers de nieuwe bestemmingen te kunnen aanbieden. 
Jean-Jacques CLOQUET, afgevaardigd bestuurder van Brussels South Charleroi Airport, laat zich 
enthousiast uit over dit nieuws: “De aankondiging die Ryanair vandaag deed, kan ons alleen maar blij 
maken. Met deze zes bijkomende steden vanuit Charleroi blijft ons aanbod zich verder uitbreiden en 
diversifiëren en kunnen we blijven tegemoetkomen aan de vraag van de gebruikers van onze 
luchthaven. Wij blijven vertrouwen hebben in de toekomst, maar ook in het potentieel van onze 
luchthaven. Met de opening van onze nieuwe terminal 2 kunnen we de start van nieuwe lijnen 
vanuit/naar Charleroi blijven overwegen. Ten slotte willen we uiteraard Ryanair bedanken voor het 
jarenlange vertrouwen; dit jaar (1 mei 2017) is de luchtvaartmaatschappij immers 20 jaar actief in 
Charleroi. In 1997 ging ze van start met haar route Charleroi-Dublin.” 
  

*** 
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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. 
 


