
 

 
 
 
   

PERSBERICHT  

 
VLIEG MET WOW AIR NAAR LA, SAN FRANCISCO, MIAMI OF DRIE  

ANDERE AMERIKAANSE BESTEMMINGEN VANAF €129,99 
Voordelig vliegen vanaf Brussel de komende maanden 

 

Brussel, 28 augustus 2017 – WOW, kan een week nog beter beginnen?! WOW Air start vandaag 
met bodemtarieven vanaf € 129,99 enkele reis naar zes bestemmingen in de Verenigde Staten die 
geboekt kunnen worden voor vertrek tussen september en november 2017. San Francisco, Los 
Angeles, Boston, Miami, Pittsburgh of toch Washington, nog nooit waren deze 
droombestemmingen binnen handbereik met zulke lage tarieven!  
 
Vanaf Brussel kunnen passagiers met een korte stop-over op Reykjavik genieten van hun eigen 
American dream. De enige vraag die nog overblijft is, wordt het Venice Beach of toch South Beach? 
Voor meer informatie over deze scherpe tarieven kijk op www.wowair.be.  
 

Lage kosten door unieke locatie IJsland 

De kosten voor vluchten met WOW air zijn lager dan andere vliegtuigmaatschappijen door de unieke 

locatie van IJsland. Door de stop-over in IJsland kan er met kleinere vliegtuigen en minder brandstof 

gevlogen worden, wat resulteert in goedkopere vluchten. WOW air reizigers kunnen zelfs kosteloos 

een stop-over op IJsland boeken, zo combineer je in één vakantie twee bestemmingen. 
 
Er is meer…  
Stop niet met dromen, want vanaf volgend jaar vliegt WOW air ook naar Detroit, Cleveland, 
Cincinnati en St. Louis! Praktisch gezien hoeven reizigers niet eens hun koffers uit te pakken. Amerika 
ontdekken is nog nooit zo voordelig geweest!  
 

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, tegenwoordig zelfs twee keer per dag. Sinds 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.  

 

Noot voor de redactie, niet bestemd voor publicatie 

Voor achtergrondinformatie en hoge resolutie beeldmateriaal kunt u contact opnemen met:                         

USP Marketing PR  

Contactpersoon Kornelis van der Krieke en Marloes van den Boogaard  

Telefoon   020 - 42 32 882 

Email   WOW@usp.nl  

https://www.facebook.com/wowiceland
https://twitter.com/wow_air
https://www.instagram.com/wowair/
https://www.youtube.com/user/WOWairTV
mailto:WOW@usp.nl

