
 

Press Office: Brussels Airport Company – Corporate Communications – Tel. + 32 2 753 53 53 
Florence Muls, External Communications Manager: + 32 2 753 43 20 – florence.muls@brusselsairport.be 

Anke Fransen, Media Relations Manager : +32 2 753 43 95 – anke.fransen@brusselsairport.be 
www.brusselsairport.be 

Brussels Airport, 21 juni 2017 
 

Qeshm Air vliegt vanaf 27 juni wekelijks tussen Brussel en Teheran 
 
De Iraanse luchtvaartmaatschappij Qeshm Air verbindt vanaf dinsdag 27 juni de 
Iraanse hoofdstad Teheran wekelijks rechtstreeks met Brussel, de hoofdstad van België 
en Europa. Brussels Airport en Qeshm Air waren al een tijdje in gesprek om een 
rechtstreekse vlucht tot stand te brengen die het toerisme in beide landen kan 
stimuleren en de economische banden tussen beide landen kan versterken. 
 
Qeshm Air vliegt vanaf volgende week elke dinsdag tussen Brussels Airport en Imam 
Khomeini International Airport. De eerste vlucht is gepland op dinsdag 27 juni en zou 
landen op Brussels Airport om 9.10u en vertrekt weer richting Iran 2 uur later. De 
vluchten zullen gevlogen worden met een A319 met 132 zitjes. 
 
De wekelijkse verbinding tussen ons land en Iran, een land dat tot voor kort sterk 
afgesloten bleef voor de rest van de wereld creëert grotere samenwerkingskansen voor 
bedrijven zowel in ons land als in Iran en biedt Belgen de kans om kennis te maken met 
de rijke geschiedenis en unieke cultuur van Iran. Omgekeerd kunnen inwoners van Iran 
nu makkelijk naar het hart van Europa reizen om ermee kennis te maken. 
 
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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