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Brussels Airport, 27 juni 2017 
 

RwandAir verbindt Kigali rechtstreeks met Brussel vanaf 14 juli 
 

De Rwandese luchtvaartmaatschappij RwandAir verbindt vanaf 14 juli de Rwandese 
hoofdstad Kigali rechtstreeks met Brussel. De vlucht vindt drie keer per week plaats op 
dinsdag, donderdag en vrijdag. Na de stop in Brussel vliegt het toestel nog verder door 
naar Londen Gatwick om van daaruit rechtstreeks terug te keren naar Kigali. Tickets 
voor de vluchten zijn reeds te koop. 
 
Vanaf vrijdag 14 juli kunnen passagiers van RwandAir in Kigali International Airport een 
rechtstreekse vlucht nemen naar Brussels Airport. De luchtvaartmaatschappij plant een 
bijkomende tussenstop op de reeds bestaande verbinding Kigali-Londen Gatwick in 
Brussel.  
 
De 3 vluchten per week naar Brussel zijn gepland op dinsdag, donderdag en vrijdag en 
zullen gevlogen worden met een A330-200 met 244 zitjes, waarvan 20 businessclass, 21 
premium economy en 203 economy zitjes. De vlucht vertrekt om 10.30u in Kigali lokale 
tijd en landt in Brussel om 19.00u. Om 20.10u vliegt het toestel door naar Kigali via 
Londen Gatwick. 
 
De verbinding met Kigali biedt de Rwandese passagiers meer mogelijkheden om naar ons 
land en het hart van Europa te reizen. De rechtstreekse vlucht biedt ook bijkomende 
economische groeikansen voor bedrijven in beide landen en draagt zo bij tot het creëren 
van nieuwe jobmogelijkheden.  
 
Naast RwandAir vliegt ook Brussels Airlines rechtstreeks van Kigali naar Brussel elke dag 
van de week behalve op vrijdag. In de heenreis verloopt de vlucht via Entebbe of 
Bujumbura naar Kigali. 
 
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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