
 

 

Dit is geen commerciële informatie maar persinformatie. U ontvangt dit persbericht omdat u bent opgenomen in het persbestand van USP 
Marketing PR. Indien u deze persinformatie niet meer wenst te ontvangen, kunt u dat kenbaar maken door een e-mail te sturen naar 
afmelden@usp.nl. Uw mailadres wordt dan uit de database verwijderd. 

      

PERSBERICHT 

 
WOW AIR START MET VLUCHTEN NAAR CHICAGO 

Vlieg extra voordelig vanaf Brussel naar de Windy City 
 

Brussel, 13 juli 2017 – WOW air opent vandaag een nieuwe Amerikaanse route: Chicago wordt de 
tiende bestemming van de IJslandse low-cost airline in Noord-Amerika. Belgische reizigers kunnen 
via een korte overstap in Reykjavik al vanaf €159,99 enkele reis naar de Amerikaanse stad vliegen. 
 
WOW air vliegt 4 tot 6 keer per week vanaf Brussel naar Chicago, met een optimale overstap in 
Reykjavik van ongeveer een uur in beide richtingen. De vlucht vanaf Brussel vertrekt om 12:25 en 
komt aan in Chicago om 16:40 lokale tijd. De nieuwe route wordt uitgevoerd met een Airbus A321.  
 
Met de toevoeging van de “Windy City” aan haar netwerk, biedt WOW air vluchten aan naar de drie 
grootste steden van de Verenigde Staten: New York, Los Angeles en Chicago. Chicago O’Hare Airport 
is een belangrijke hub en vormt de toegangspoort tot veel staten in het Midwesten.  
 
Zoals op alle WOW air vluchten van en naar Noord-Amerika, kan er op deze route ook gebruik 
gemaakt worden van een gratis tussenstop in IJsland. Zo kunnen reizigers natuur in IJsland 
combineren met een stedentrip, zonder extra vluchtkosten. 
 
Voor meer informatie over WOW air en de actuele tarieven bezoek de website www.wowair.be.  
 

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. 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.  
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