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Brussels Airport, 28 maart 2017 
 

Brussels Airport breidt deze zomer haar netwerk uit 
 
Samen met het ingaan van het zomeruur op 26 maart lanceert Brussels Airport haar 
nieuwe zomerdienstregeling die loopt tot oktober. Deze bevat 10 nieuwe 
bestemmingen en 2 nieuwe luchtvaartmaatschappijen die op Brussels Airport 
verwelkomd worden. 
 
Brussels Airport breidt haar netwerk uit met 10 nieuwe bestemmingen: Brussels Airlines 
heeft nieuwe vluchten op Mumbai (India), Comiso (Italië) en Yerevan (Armenië). De 
nieuwe bestemmingen van TUI fly zijn Araxos (Griekenland), Braç (Kroatië) en Volos 
(Griekenland). Eurowings vliegt tijdens de zomerregeling meerdere keren per week naar 
Salzburg (Oostenrijk). Air Arabia heeft als nieuwe bestemming Fez (Marokko), Blue Air 
vliegt naar Constanta in Roemenië, en Sun Express naar Ankara in Turkije.  
 
De 2 luchtvaartmaatschappijen die nog verder het aanbod van Brussels Airport 
versterken zijn WOW Air, dat dagelijks naar Reykjavik vliegt, en Cobalt Air, dat twee keer 
per week naar Larnaca vliegt.  
 
Vluchten worden hervat 
Bovendien zullen er ook een aantal routes vanop Brussels Airport herstart worden. Delta 
Air Lines zal haar dagelijkse vlucht naar Atlanta hervatten en zowel Thomas Cook Airlines 
als TUI fly vliegen opnieuw naar Enfidha in Tunesië. 
 
Luchtvaartmaatschappijen Qatar Airways en Thai Airways International zullen deze 
zomer de nieuwste generatie geluidsarme Airbus A350 inzetten op Brussels Airport. 
  
‘Met 10 nieuwe bestemmingen en 2 nieuwe airlines biedt Brussels Airport ons land 
bijkomende connectiviteit. Vooral het herstarten van de vluchten naar Mumbai dankzij 
Brussels Airlines en de operaties van Delta Air Lines op Atlanta zijn cruciaal voor de 
internationale bereikbaarheid van Brussel en België’, zegt Arnaud Feist, CEO van Brussels 
Airport. 
 
In 2017 zal Brussels Airport verbonden zijn met maar liefst 208 passagiersbestemmingen 
verspreid over de hele wereld, waarvan 143 bestemmingen zich binnen Europa 
bevinden, en dit in samenwerking met 66 luchtvaartmaatschappijen. 
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Over Brussels Airport  
Brussels Airport is met 21,8 miljoen passagiers en 495.000 ton vrachtvervoer per jaar een van de belangrijkste luchthavens 
van Europa. Brussels Airport verbindt de Europese hoofdstad met 238 bestemmingen. Op de luchthaven zijn 78 
luchtvaartmaatschappijen actief (cijfers 2016). 
Brussels Airport komt tegemoet aan de specifieke behoeften van zakenreizigers én vakantiegangers voor zowel binnen-
Europees als langeafstandsverkeer, en biedt ook de grootste keuze aan lagetarievenbestemmingen vanuit België. De 
luchthaven is de op één na belangrijkste economische groeipool in België, goed voor 60.000 rechtstreekse en onrechtstreekse 
jobs.  
Brussels Airport wordt uitgebaat door Brussels Airport Company. De aandeelhouders zijn de Belgische Staat (25%) en een 
consortium van privé-investeerders (75%).  
Volg @brusselsairport op Twitter, of op Facebook via www.facebook.com/brusselsairportBRU  
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