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 Nieuwe bestemming vanaf BSCA: 

Pegasus Airlines opent een rechtstreekse lijn met bestemming 
Ankara 

 
Charleroi, 12 mei 2017 – Vanaf 28 juni e.k. zal de Turkse luchtvaartmaatschappij, Pegasus 
Airlines, een rechtstreekse lijn openen tussen Brussels South Charleroi Airport en de Turkse 
hoofdstad Ankara. Dit wordt de eerste verbinding tussen Charleroi en Ankara, met een 
frequentie van één wekelijkse vlucht op woensdag. De maatschappij is al sinds 2014 actief in 
Charleroi1 en vliegt naar de luchthaven van Istanbul Sabiha Gökçen van waaruit een vijftigtal 
bestemmingen aangeboden worden aan de passagiers van BSCA.  
 
Na Istanbul zal nu ook Ankara, de hoofdstad en de tweede grootste stad van Turkije, met België 
verbonden worden dankzij Pegasus Airlines. Ankara heeft een continentaal klimaat en heel wat 
culturele rijkdommen. Het is dus een stad die zeker in de smaak zal vallen bij toeristen die graag op 
ontdekking gaan, maar ook de Turkse gemeenschap van België en de buurlanden zal nu 
gemakkelijker op haar bestemming geraken, en dit tegen competitieve prijzen.  
 
De lijn Ankara – Charleroi – Ankara zal operationeel zijn van woensdag 28 juni tot woensdag 13 
september 2017, op basis van volgend uurrooster:  
 

PC 1731 Ankara – Vertrek om 14.00 uur lokale tijd Charleroi – Aankomst om 18.05 uur lokale 
tijd 

PC 1732 Charleroi – Vertrek om 18.45 uur lokale tijd Ankara – Vertrek om 22.20 uur lokale tijd 

 
De CCO van Pegasus Airlines, Güliz ÖZTÜRK, verklaart: “Wij zijn er trots op dat we al meer dan 
335.000 passagiers mochten vervoeren sinds de lancering van onze operaties in Brussels South 
Charleroi Airport drie jaar geleden. Wij waarderen de sterke en geslaagde samenwerking tussen 
Pegasus Airlines en BSCA en we blijven deze verder ontwikkelen met de lancering van deze nieuwe 
rechtstreekse route tussen Charleroi en Ankara, elke woensdag vanaf 28 juni 2017 tot 13 september 
2017. Onze dagelijkse verbinding tussen Charleroi en Istanbul is heel populair en geliefd bij de 
passagiers van België en het noorden van Frankrijk. Via Istanbul geraken ze op 52 bestemmingen 
dankzij onze competitieve prijzen. Wij zijn er trots op dat we deel mogen uitmaken van het succes van 
de luchthaven, vooral met de opening van de nieuwe terminal 2, die een nieuw platform biedt met 
nieuwe voorzieningen voor de passagiers en die de snelle groei van de luchthaven bevestigt.” 
 
Wij bij Brussels South Charleroi Airport verheugen ons over dit nieuws en Jean-Jacques CLOQUET, 
afgevaardigd bestuurder van de luchthaven, bevestigt: “Ankara is een bestemming waar bij onze 
passagiers heel veel vraag naar is. Dankzij deze nieuwe route van Pegasus Airlines kunnen we een 
hoofdstad en een belangrijke stad toevoegen aan ons pakket van bestemmingen. Wij willen Pegasus 
Airlines dan ook bedanken voor het vertrouwen en we zullen blijven samenwerken aan het succes 
van onze gemeenschappelijke projecten.” 
 

*** 

                                           
1 30 maart 2014 – Start van de operaties van de Turkse luchtvaartmaatschappij, Pegasus Airlines, in 
Brussels South Charleroi Airport. 
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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.
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