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Diegem, 12 juli 2017  

AIR TRANSAT VLUCHTEN 2018 NU BOEKBAAR 

 
Air Transat, de grootste vakantieluchtvaartmaatschappij van Canada, heeft het 

boekingsseizoen voor 2018 geopend. Vluchten voor volgend jaar zijn nu boekbaar! 

 
Zowel consumenten als partners in de reiswereld kunnen vanaf nu Air Transat vluchten voor volgend jaar 
boeken. Hiermee zijn stoelen meer dan een jaar voor vertrek beschikbaar. Touroperators kunnen nu al starten 
met het samenstellen van hun pakketreizen naar Canada en consumenten die een los ticket willen boeken voor 
2018, kunnen dat per direct doen. 
 
Vluchtschema 
Het vluchtschema voor 2018 vanuit België en Nederland is zowat gelijk aan dat van 2017. Op 30 april 2018 is de 
eerste vlucht vanuit Brussel naar Montréal. Vanuit België worden er tot drie directe vluchten per week 
aangeboden. Op 3 april 2018 is de eerste vlucht van Amsterdam naar Toronto en op 5 mei naar Vancouver. 
Daarna loopt de frequentie van de directe vluchten door tot vier vluchten per week naar Toronto, drie naar 
Vancouver en een naar Calgary. Het volledige vluchtschema in bijlage. 
 
Binnenlandse vluchten 
Dit jaar zijn er extra binnenlandse vluchten toegevoegd aan het netwerk, zodat reizigers richting Canada meer 
overstapmogelijkheden hebben. Zo zijn Toronto, Vancouver en Québec vanuit Brussel ook gemakkelijk 
bereikbaar door de aansluitende vluchten op Montréal.  
 
Nieuwe maaltijden aan boord 
Ook werden er dit jaar nieuwe maaltijden aan boord geïntroduceerd. Zowel in Economy Class als in Club Class 
krijgen passagiers nieuwe maaltijden geserveerd. Van Europa naar Canada hebben reizigers in Economy Class 
een drie gangen maaltijd met keuze uit drie warme gerechten die dagelijks vers bereid worden geserveerd met en 
salade, een dessert en een glas wijn. In de Club Class wordt er een gastronomisch maaltijd van de Canadese 
chef Daniel Vézina aan de passagiers geserveerd. Deze inhoudt een salade, een warm hoofgerecht, een 
kaasplateau, een dessert en een glas wijn. Voor Economy Class passagiers zijn deze maaltijden ook beschikbaar 
tegen betaling. 
 
Consumenten kunnen vluchten boeken via www.airtransat.be of via het callcenter door te bellen naar 00800 872 
672 83. Voor agenten zijn de 2018 vluchten via alle GDS systemen boekbaar. 
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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. Air Transat werd 
onlangs uitgeroepen als de tweede beste leisure airline ter wereld tijdens de Skytrax World Airline Awards, 
waardoor het voor het zesde opeenvolgende jaar de beste recreatiemaatschappij in Noord-Amerika is. Meer 
informatie via www.airtransat.be  
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