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 Meer vluchten van Air Corsica in Charleroi: 

De maatschappij gaat voor 5% meer zitjes in de zomerperiode 
 
Charleroi, 15 mei 2017 – Goed nieuws voor alle liefhebbers van het ‘eiland van de schoonheid’. 
De regionale Corsicaanse vliegtuigmaatschappij, Air Corsica, breidt het aantal vluchten in 
Charleroi uit voor de zomerperiode van 2017. Ze zal 1080 extra zitjes met bestemming Ajaccio 
aanbieden in juli en augustus. Dat is een stijging van 5% in verhouding tot het oorspronkelijk 
aangekondigde aanbod. Deze stijging komt er na de grote vraag naar vluchten naar Corsica 
vanuit Charleroi. De vluchten naar het eiland van de schoonheid zijn populair bij het Belgische 
publiek en dat beantwoordt de maatschappij positief door extra vluchten aan te bieden.  
 
Air Corsica is sinds 26 maart 2017 operationeel in Charleroi en de passagiers van Brussels South 
Charleroi Airport bestormen de vluchten naar Ajaccio en Bastia. Omdat de vluchten altijd volzet zijn, 
wil de vliegtuigmaatschappij aan de vraag van het publiek voldoen door 5% meer zitjes aan te bieden 
in zijn eerste jaar in Charleroi. Oorspronkelijk zou de maatschappij 20.880 zitjes aanbieden in juli en 
augustus, maar ze vult haar aanbod aan met 1.080 zitjes voor de vlucht Charleroi/Ajaccio, dat zijn 
drie extra vluchten vanuit Charleroi op 18 juli, 25 juli en 8 augustus 2017. 
 

XK790 Ajaccio – Vertrek om 10.55 Charleroi – Aankomst om 12.35 

XK791 Charleroi – Vertrek om 13.20 Ajaccio – Aankomst om 14.50 

   
“Dit is de dynamiek die we snel hoopten te bereiken tussen België en Corsica om een langdurig 
luchtverkeer te ontwikkelen tussen onze twee mooie bestemmingen. Daarom blijven we naar onze 
klanten luisteren om ons aanbod zo goed mogelijk te kunnen afstellen op zowel een vraag die het 
vertrek van Charleroi naar Corsica betreft als op een vraag van onze landgenoten die ernaar uitkijken 
om de dynamiek en de rijkdommen van België te ontdekken”, vertelt Philippe DANDRIEUX, 
directievoorzitter van Air Corsica. 
 
Brussels South Charleroi Airport is fier op het succes van de vluchten naar Corsica. Jean-Jacques 
CLOQUET, gedelegeerd bestuurder van BSCA zegt: “We zijn opgetogen over het succes van Air 
Corsica in Charleroi en we danken hen voor het vertrouwen. We hadden ons geen beter scenario 
kunnen voorstellen dan het huidige. Corsica is één van de belangrijkste bestemmingen van het jaar in 
Charleroi en de vraag blijft stijgen, want dankzij het aanbod van Air Corsica, vanaf € 39, kan je snel 
aan de dagelijkse sleur ontsnappen zonder ver te hoeven gaan. De behaalde resultaten overtreffen 
onze verwachtingen en we zullen met Air Corsica blijven samenwerken om onze gezamenlijke 
activiteiten verder te kunnen ontwikkelen.” 
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Brussels South Charleroi Airport, 3e meest stipte luchthaven ter wereld in haar categorie, is de tweede 
luchthaven die Brussel bedient. Met haar operationele ervaring en haar kennis van de sector heeft 
BSCA in 2016 om en bij de zeven miljoen passagiers naar meer dan 150 bestemmingen in Europa, 
Noord-Afrika en het Midden-Oosten gevlogen. Tot op heden telt Brussels South Charleroi Airport zes 
luchtvaartmaatschappijpartners, namelijk: Ryanair, Wizz Air, Pegasus Airlines, TUI fly, Air Corsica en 
Belavia.

 
 


