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 Herneming van de vluchten naar Tunesië: 

TUI fly lanceert Tunis met vertrek in Brussels South Charleroi 
Airport 

 
Charleroi, 7 maart 2017 – De Belgische luchtvaartmaatschappij TUI fly kondigde de herneming 
van haar vluchten naar Tunesië aan vanaf 31 maart 2017. TUI fly meldde ook de opening van 
een nieuwe lijn vanaf Brussels South Charleroi Airport. Vanaf 23 juni 2017 wordt de 
Tunesische hoofdstad Tunis verbonden met Charleroi dankzij twee wekelijkse vluchten op 
maandag en vrijdag. Tunis wordt de 29ste bestemming die door de Belgische maatschappij 
aangeboden wordt vanuit Charleroi. Tunesië is dus het tweede land waar TUI fly vanaf BSCA 
naartoe vliegt. 
 
In december kondigde de luchtvaartmaatschappij al ontwikkelingen aan vanuit de basis in Charleroi. 
Vanaf 1 mei 2017 zal een vijfde vliegtuig van het type Boeing 737-800 met 189 plaatsen de vloot van 
TUI fly op BSCA vervoegen. Dankzij dit vliegtuig kon de ontwikkeling van de activiteiten voorgesteld 
worden. Zo komen er zes nieuwe bestemmingen (Sarajevo, Ouarzazate, Essaouira, Hurghada, 
Trieste en Napels) en de frequentie van routes die al gevlogen worden vanuit Charleroi wordt 
opgedreven (Malaga, Casablanca, Nador, Tanger en Oujda).  
 
 Tunis met zijn historische hart en zijn medina, die op de werelderfgoedlijst van de Unesco staat, 
wordt dus bereikbaar vanaf BSCA voor 79,99€. De tickets zijn nu al te koop op de website van de 
luchtvaartmaatschappij - http://www.tuifly.be.  
 
Voor TUI fly geeft woordvoerster Florence BRUYERE wat meer uitleg bij deze aankondiging: “Als 
gevolg van de versoepeling van het reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken herneemt 
TUI fly haar vluchten naar Tunesië en profiteert van de gelegenheid om de stad Tunis toe te voegen 
aan haar aanbod vanuit Charleroi. Deze zomer zullen niet minder dan 29 bestemmingen aangeboden 
worden vanaf Brussels South Charleroi Airport waaronder 7 nieuwe.  Midden december kondigden 
we de ontwikkeling van onze activiteiten aan met 6 nieuwe bestemmingen, de verhoging van de 
vluchtfrequentie voor 5 bestaande lijnen en de positionering van een vijfde vliegtuig. De vluchten naar 
Tunis benadrukken deze aankondiging dus." 

   
 Jean-Jacques CLOQUET, Afgevaardigd Bestuurder van Brussels South Charleroi Airport wil TUI fly 
graag bedanken voor deze ontwikkeling en verklaart: “Wij zijn verheugd dat TUI fly haar ontwikkeling 
in Charleroi verderzet. Wij willen de luchtvaartmaatschappij ook bedanken voor het vertrouwen dat ze 
nu al acht jaar stelt in Brussels South Charleroi Airport. Dankzij de opening van de route Charleroi-
Tunis kunnen we onze passagiers nu een extra hoofdstad aanbieden. Wij blijven dus aansluiten bij 
onze wens om ons aanbod te diversifiëren en tegemoet te blijven komen aan de verwachtingen van 
onze passagiers, en dit samen met onze partner-luchtvaartmaatschappijen.” 
 

*** 
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 
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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.

 


