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 Nieuwigheden voor de winter met vertrek vanuit Charleroi: 

TUI fly lanceert Sharm El Sheikh en Murcia 
 
Charleroi, 15 juni 2017 - De Belgische luchtvaartmaatschappij TUI fly heeft haar 
vluchtenaanbod voor het winterseizoen 2017-2018 gelanceerd. Er komen twee nieuwe 
bestemmingen bij vanuit Brussels South Charleroi Airport: Sharm El Sheikh (Egypte) en 
Murcia (Spanje). De nieuwe routes met bestemming Tunis (Tunesië), Ouarzazate, Essaouira 
(Marokko) en Hurghada (Egypte), die deze zomer ingehuldigd werden, zullen ook deze winter 
aangeboden worden door TUI fly.  
 
De badplaats Sharm El Sheikh ligt ten zuiden van de Sinaï-woestijn en de passagiers van Brussels 
South Charleroi Airport zullen vanaf 28 oktober 2017 één wekelijkse vlucht (zaterdag) aangeboden 
krijgen. Warmte en zon zullen alvast op de afspraak zijn. Dankzij de rustige en transparante zee is 
Sharm El Sheikh een ideale plek om aan diepzeeduiken te doen. 
 
Deze winter, vanaf 27 oktober 2017, komt er vanuit Brussels South Charleroi Airport ook een extra 
bestemming in Spanje bij. De stad Murcia maakt haar comeback in het aanbod van TUI fly vanuit de 
basis in Charleroi. Met een frequentie van twee vluchten/week (maandag en vrijdag) wil de 
maatschappij tegemoetkomen aan een vraag van het publiek dat belangstelling heeft voor de zachte 
en aangename winters in Murcia.  
 
Voor TUI fly kondigt woordvoerster Florence BRUYERE het volgende aan: “Met deze twee nieuwe 
lijnen wil TUI fly tegemoetkomen aan de behoefte aan zon en warmte van de Belgische 
vakantiegangers in de winter. Uit de vruchtbare samenwerking met de luchthaven van Charleroi sinds 
2008 blijkt dat de reizigers graag vertrekken van een dichtbijgelegen luchthaven. In Charleroi bieden 
we de favoriete bestemmingen van de Belgen aan. Daar maken Spanje en Egypte deel van uit.” 
 
Jean-Jacques CLOQUET, afgevaardigd bestuurder van Brussels South Charleroi Airport, verklaart: 
“Wij zijn verheugd dat TUI fly haar ontwikkeling in Charleroi verderzet en we willen de maatschappij 
daarvoor bedanken. Met deze nieuwe bestemmingen zullen onze passagiers kunnen ontsnappen aan 
de Belgische winter en vertrekken naar bestemmingen met mildere temperaturen. Dit schitterende 
nieuws versterkt het bestaande partnership en we zijn alvast verheugd over het succes van de 
nieuwe routes die TUI fly deze zomer lanceerde en die ook in de winter verder aangeboden zullen 
worden.” 
  
De tickets naar Sharm El Sheikh (vanaf € 99,99) en Murcia (vanaf 39,99 €) zijn te koop op de website 
van de luchtvaartmaatschappij http://www.tuifly.be en in de reisagentschappen.  
 

*** 
Voor meer informatie  
 
Brussels South Charleroi Airport  
Vincent GRASSA 
Woordvoerder 
Telefoon: +32 (0)71 251.148 
E-mail: v.grassa@charleroi-airport.com  
 
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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