
 
ALLEREERSTE VLUCHT WOW AIR NAAR BRUSSEL 

Brussel, 6 juni 2017 – De eerste vlucht van WOW air naar Brussel is met een watersaluut feestelijk 
onthaald op Brussel Airport. Vanaf deze week gaat er de gehele zomer een dagelijkse vlucht van 
Brussel naar de IJslandse hoofdstad Reykjavik. Tijdens de wintermaanden vertrekt er vier keer 
per week een WOW air vlucht naar IJsland. De vluchten vanuit Brussel sluiten uitstekend aan op 
WOW air’s routenetwerk vanaf Reykjavik naar verschillende bestemmingen in de Verenigde 
Staten en Canada, waardoor het voor Belgische reizigers nu een stuk makkelijker en voordeliger 
wordt om de oceaan over te steken! 

 

De vluchten van Brussel naar Reykjavik duren 3,5 uur en worden uitgevoerd met een Airbus A320 of 
een A321. Om 12:25 uur vertrekt WOW air vanaf Brussel Airport en komt om 13:50 uur aan op de 
luchthaven van Reykjavik. De Airbus A321 beschikt over 200 stoelen en de A320 over 174 stoelen. 
Tickets van Brussel naar Reykjavik kunnen al worden geboekt vanaf €69,99 enkele reis! Voor de trans-
Atlantsiche vluchten naar Boston, Washington D.C., New York, Montreal en Toronto geldt een prijs 
vanaf €159,99 enkele reis. Los Angeles, San Francisco en Miami zijn beschikbaar vanaf €179,99 enkele 
reis. Daarnaast kun je met WOW air binnenkort ook vanaf Brussel naar Pittsburgh en Chicago vliegen, 
vanaf respectievelijk 16 juni en 13 juli. 

Skuli Mogensen 
“We zijn erg enthousiast om Brussel aan ons snelgroeiende netwerk toe te voegen. Brussel is een 
belangrijke bestemming in Europa, zowel voor zakenreizigers als voor vakantiegangers. Het heeft alles 
wat mensen nodig hebben; van geweldig eten en drinken tot geschiedenis en architectuur”, zegt Skúli 
Mogensen, CEO van WOW air. 



Voor meer informatie over WOW air en de actuele prijzen bezoek dan de website www.wowair.be. 
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Voor achtergrondinformatie en hoge resolutie beeldmateriaal kunt u contact opnemen 
met:                        

USP Marketing PR 
Contactpersoon                   Marloes van den Boogaard   
Telefoon                              020 - 42 32 882 
Email                                  WOW@usp.nl 

 

Over WOW air 

WOW air is de enige low-cost airline van IJsland. Het bedrijf werd in 2011 opgericht door de IJslandse 
ondernemer Skúli Mogensen. De maatschappij vliegt vanaf luchthaven Keflavik bij Reykjavik naar 32 
bestemmingen binnen Europa en Noord-Amerika. Sinds 1 juni 2015 vliegt WOW air, het hele jaar 
door, naar de luchthaven Schiphol en vanaf de winterdienstregeling dagelijks. Vanaf 2 juni 2017 vliegt 
WOW air ook dagelijks vanaf Brussel tijdens de zomermaanden. Momenteel werken er 1.100 mensen 
en bestaat de vloot uit twee Airbus A320’s, één Airbus A320neo, drie Airbus A330’s en elf A321’s voor 
de trans-Atlantische routes. WOW air biedt de laagste tarieven, de nieuwste toestellen met de laagste 
uitstoot en de crew met de grootste glimlach. De maatschappij groeit snel: in 2016 vliegen er 1.6 
miljoen mensen met deze airline, de verwachting is dat in 2017 ruim 3 miljoen passagiers met WOW 
air zullen vliegen. WOW air wil nu en in de toekomst de goedkoopste en gezelligste vluchten van en 
naar IJsland aanbieden. Volg WOW air ook via Facebook, Twitter, Instagram, YouTube en op 
snapchat: wow-air. Voor meer informatie en het boeken van vluchten, ga naar: wowair.nl 
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