
 

Diegem, 22 september 2017 

AIR TRANSAT VERHOOGT AANBOD VOOR ZOMER 2018 
 

Air Transat maakt haar trans-Atlantische vluchtschema voor de zomer van 

2018 bekend waarbij het aantal vluchten wordt verhoogd en de Airbus A330 

wordt ingezet op de routes. Dit betekent een verhoging van het aanbod tussen 

België en Canada. 

 

Het vluchtschema voor 2018 vanuit België 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. En ook in 2018 vliegt Air Transat van Amsterdam naar Toronto, Calagary en Vancouver.  
 
De Airbus A330 wordt voortaan frequenter ingezet op Europese routes, tot dit jaar werd er meestal 
met een Airbus A310 gevlogen. De A330 kent een capaciteit van circa 345 stoelen ten opzichte van 
250 stoelen in de A310. Aan boord is een persoonlijk entertainment systeem met individuele 
touchscreens en mood lightning in de cabine zorgt voor een comfortabele manier van vliegen. Eerder 
dit jaar werd bekend dat dankzij een leaseovereenkomst voor 10 Airbus A321 neo LR’s de Airbus 
A310 toestellen vanaf 2019 stillaan uit de vloot zullen verdwijnen.  
 
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. Belgen kiezen in het 
zomerseizoen voor Canada vanwege het aangename klimaat, de spectaculaire landschappen, de 
uitstekende outdoor activiteiten en de bruisende steden.  
 
Vluchtschema zomer 2018 
Het vluchtschema van Air Transat voor de zomer van 2018 vanuit België gaat op 30 april 2018 van 
start en verloopt als volgt:  
 
Brussel – Montréal: 3 vluchten per week (maandag, woensdag, vrijdag)  
Brussel – Québec: 1 vlucht per week via Montréal op vrijdag 
Brussel - Toronto: 5 keer per week via Montréal (2 connecterende vluchten op woensdag, 1 op vrijdag 
en 2 op maandag)  
Brussel – Vancouver: 2 vluchten per week via Montréal (op maandag en woensdag) 
 

Vluchten kunnen geboekt worden via uw reisagent en via www.airtransat.be 

 
 
Over Air Transat 
Air Transat is de grootste vakantieluchtvaartmaatschappij van Canada en biedt tal van binnenlandse 
vluchten aan vanaf 5 Canadese luchthavens. Jaarlijks vervoert de maatschappij circa 4,5 miljoen 
passagiers naar 60 bestemmingen in 26 landen wereldwijd. De maatschappij heeft Montreal als 
thuisbasis en stelt er 3.000 personen tewerk. Air Transat beschikt over een vloot van 21 Airbus A330’s 
en A310’s en enkele Boeings. In 2017 werd air Transat voor de 2e keer op rij benoemd tot beste 
leisure luchtvaartmaatschappij wereldwijd tijdens de Skytrax World Airline Awards, waardoor Air 
Transat voor het zesde opeenvolgende jaar de beste recreatiemaatschappij in Noord-Amerika is. De 
jongste jaren werd Air Transat eveneens meermaals geprezen voor de talrijke inspanningen om de 
ecologische voetafdruk te beperken. Zo staat de luchtvaartmaatschappij sinds 2011 jaar na jaar op nr. 
1 van de wereldwijde Atmosfair Airline Index. Air Transat is onderdeel van Transat AT Inc. in Montreal. 
Transat A.T. Inc. is een geïntegreerde, internationale reisonderneming en verwierf in 2016 het statuur 
van partner van Travellife. De vakantieluchtvaartmaatschappij bij uitstek viert in 2017 z’n 30ste 

verjaardag. Meer informatie via www.airtransat.be. 

http://www.airtransat.be/
http://www.airtransat.be/
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