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AIR TRANSAT: OP REIS NAAR CANADA?  

 
Air Transat, de grootste vakantieluchtvaartmaatschappij van Canada, wil 

reizigers die een trip naar Canada plannen eraan herinneren dat zij die 

geen geldig Canadees paspoort of permanente verblijfsvergunning voor 

Canada kunnen voorleggen, verplicht een Electronic Travel 

Authorization (eTA) op zak moeten hebben.  

 
Deze nieuwe regel, in voege sinds 10 november 2016, geldt voor alle niet-
Canadezen die naar Canada reizen per vliegtuig. Reizigers dienen dit document 
samen met een geldig paspoort ter controle aan te bieden voor vertrek en bij het 
boarden. 
 
Om de online aanvraag van de eTA te vervolledigen, dien je in het bezit te zijn van 
een geldig paspoort, e-mail adres en kredietkaart (de eTA kost 7 CAD). De meeste 
aanvragen worden binnen enkele minuten goedgekeurd.  
Air Transat raadt reizigers aan om de eTA onmiddellijk aan te vragen bij de 
reservatie van de vliegtickets en de status van hun aanvraag nauwgezet op te volgen 
op de officiële website van de Canadese regering via Canada.ca/eta.  
Daarnaast wordt het reizigers aangeraden om zich met de nodige documenten aan 
te bieden aan de check-in balie ten laatste drie uur voor vertrek.  
 
Merk op dat voor reizigers die in het bezit zijn van een geldig Canadees paspoort, 
een Canadian Permanent Resident Card (PRC) of een Canadees visum, alsook 
reizigers van Amerikaanse nationaliteit, de eTA verplichting niet geldt. Zij hebben 
geen eTA nodig en dienen enkel in het bezit te zijn van de originele exemplaren van 
de hierboven genoemde documenten. 
 
Vluchten kunnen geboekt worden via www.airtransat.be of via het callcenter 
bereikbaar op 00 800 87 26 72 83.  
 
 
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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