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Diegem, 02 maart 2017 

 

AIR TRANSAT BIEDT EXTRA VLUCHTEN VOOR ZOMER 

2017  
 

 

Voor het nieuwe zomerseizoen maakt Air Transat bekend dat er een 

verhoogde frequentie en een ruimer aanbod aan binnenlandse vluchten 

beschikbaar is. Door de populariteit van Canada als vakantieland, is er 

ook meer vraag naar vluchten. 

 

Op april start het nieuwe seizoen van Air Transat met een mooi vluchtaanbod tussen 

België en Canada. Vanuit Brussel kan direct worden gevlogen naar Montreal, waar 

reizigers connectie genieten met de binnenlandse vluchten naar Québec (1 x per week), 

Toronto (3 x per week) en Vancouver (1 x per week). Dankzij deze binnenlandse 

verbindingen is het aanbod voor Belgische reizigers nog groter dan voorheen. 

 

Uitgebreid binnenlands netwerk 

Dankzij de groeiende vraag van reizigers heeft Air Transat het aanbod van binnenlandse 

vluchten uitgebreid. De Europese reiziger kan zo vaker doorvliegen naar de gewenste 

eindbestemming of zijn reisschema flexibel invullen. 

Air Transat biedt in het zomerseizoen de volgende binnenlandse vluchten aan: 

 Montreal-Toronto: dagelijks 

 Vancouver-Toronto: dagelijks 

 Québec-Montreal: vijf keer per week 

 Calgary-Toronto: vier keer per week 

 Vancouver-Montreal: twee keer per week (nieuw!) 

 

Vluchtschema zomer 2017 

Het Air Transat vluchtschema vanuit Nederland en België voor komende zomer start op 

20 april 2017 en kent het volgende schema: 
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 Brussel-Montreal: 3 directe vluchten per week + doorverbindingen naar Toronto, 

Québec en Vancouver 

 Amsterdam-Toronto: 4 directe vluchten per week + doorverbindingen naar 

Calgary, Montreal en Vancouver 

 Amsterdam-Vancouver: 3 directe vluchten per week 

 Amsterdam-Calgary: 1 directe vlucht per week 

 

Air Transat-vluchten kunnen geboekt worden via www.airtransat.be en via 

airtransat.bru@aviareps.com.  

 

 

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. 

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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