
 
 
TUI FLY LANCEERT 12 NIEUWE VLIEGROUTES 
SEIZOENLANCERING ZOMER 2018  
 
Luchtvaartmaatschappij TUI fly lanceert vandaag 12 nieuwe routes vanuit ons land. 5 daarvan 

vertrekken vanuit Brussels Airport, 7 vanuit de regionale luchthavens. De meest opvallende 

vernieuwingen zijn de verbindingen met Tunesië. Enfidha en Djerba worden voortaan zowel vanuit 

Brussel, Oostende, Charleroi als Luik aangeboden.  

TUI fly is de enige Belgische luchtvaartmaatschappij die vanuit alle Belgische commerciële 

luchthavens opereert. Vandaag zijn er 111 verbindingen. 

 

Uit Brussels Airport  

 Nieuw: Thassos (Kavala) en Lesbos brengen het aantal bestemmingen op de Griekse 

eilanden op 15. 

 Nieuw: 2 bestemmingen op de Nederlandse Antillen, Curaçao en Aruba, worden 

aangevlogen door de Boeing 787 Dreamliner. 

 Nieuw: Valencia, de 17de Spaanse bestemming vanuit Brussel. Spanje blijft veruit de favoriete 

reisbestemming bij de Belgen en de populariteit groeit nog altijd.  

 Djerba (Tunesië) en Luxor (Egypte), 2 bestemmingen die TUI fly deze winter heropstart, 

zullen ook tijdens zomer 2018 Belgische reizigers met TUI fly ontvangen. Met Luxor, bekend 

als startpunt van de cruises op de Nijl, wordt toeristisch Egypte zo weer volledig aangeboden 

(Hurghada, Sharm el Sheikh en Marsa Alam). 

 
Uit Charleroi  

 Nieuw: TUI fly zal 2x/week Charleroi verbinden met Djerba en Enfidha (Tunesië) om te 

beantwoorden aan de groeiende vraag.  

 De lijn met Murcia (Spanje), deze winter al opgestart, wordt volgend zomerseizoen verlengd.   

 

Uit Luik  

 Nieuw: Kayseri (Turkije) wordt opgestart als antwoord op een grote vraag vanuit de Turkse 

gemeenschap in België.  

 Nieuw: Enfidha en Djerba worden in juli en augustus 1x/week uit Luik aangevlogen.  

 

Uit Antwerpen 

 Nieuw: Met Firenze (Italië) wordt er vanuit Antwerpen een nieuwe bestemming aan het 

bestaande aanbod toegevoegd.   

 

Uit Oostende  

 Nieuw: de Tunesische bestemmingen hebben de wind in de zeilen: Enfidha wordt verlengd, 

Djerba wordt toegevoegd aan het aanbod vanuit Oostende.  



 De capaciteit uit Oostende naar Alicante (Spanje) wordt uitgebreid met een extra vertrekdag 

(vrijdag) omwille van de groeiende vraag naar de bestemming vanuit deze regionale 

luchthaven.  

 

 

TUI FLY : PRIJZEN VOOR NIEUWE ZOMERROUTES 2018 

 

• Brussel-Curaçao : 1x/week (maandag), vanaf 249,99 € 

• Brussel-Aruba : 1x/week (vrijdag), vanaf 249,99 € 

• Brussel-Lesbos (Griekenland): 1x/week (vrijdag), vanaf 99,99 € 

• Brussel-Thassos (Griekenland): 2x/week (woensdag en vrijdag), vanaf 49,99 € 

• Brussel-Valencia (Spanje): 2x/week (maandag en vrijdag), vanaf 49,99 € 

• Brussel-Djerba (Tunesië): 2x/week (dinsdag en zaterdag), vanaf 79,99 € 

• Brussel-Luxor (Egypte): 1x/week (donderdag), enkel in april, september en oktober, vanaf 149,99 € 

 

• Charleroi-Djerba: 2x/week (woensdag en zaterdag), vanaf 79,99 € 

• Charleroi-Enfidha (Tunesië): 2x/week (woensdag en zaterdag), vanaf 79,99 € 

• Charleroi-Murcia (Spanje): 2x/week (dinsdag en vrijdag), vanaf 59,99 € 

 

• Luik-Kayseri (Turkije) : 2x/week (donderdag en zondag; in juli en augustus op woensdag en zondag), 
vanaf 59,99 € 

• Luik-Djerba : 1x/week (donderdag), juli en augustus, vanaf 79,99 € 

• Luik-Enfidha : 1x/week (donderdag), juli en augustus, vanaf 79,99 € 

 

• Antwerpen-Firenze (Italië) : 2x/week (maandag en donderdag), vanaf 49,99 € 

 

• Oostende-Enfidha : 2x/week (maandag en vrijdag), vanaf 79,99 € 

• Oostende-Djerba : 2x/week (maandag en vrijdag), vanaf 79,99 € 

• Oostende-Hurghada (Egypte): 2x/week vanaf 30 juni (woensdag en zaterdag), vanaf 149,99 € 

• Oostende-Sharm El Sheikh (Egypte) : 2x/week vanaf 30 juni (woensdag en zaterdag), vanaf 149,99 €  

 

Info en reservering vanaf vandaag op www.tuifly.be en in de reiskantoren.  

TUI fly is de tweede grootste Belgische luchtvaartmaatschappij. In 2016 vervoerde ze 3,7 miljoen passagiers. Haar vloot 

bestaat uit  27 vliegtuigen (zomer 2017).  Haar netwerk omvat 187 routes et verbindt 111 luchthavens. Ze is de enige 

Belgische luchtvaartmaatschappij die vluchten uit alle Belgische luchthavens programmeert (Brussel, Charleroi, Luik, 

Oostende en Antwerpen). TUI fly stelt zo’n 1.150 medewerkers te werk.  

 

Groet, 

http://www.tuifly.be/
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