
 

 

AIR TRANSAT VERBETERT ECO TARIEVEN  

Nog meer voordelen voor passagiers in Economy Class 
 
Air Transat, de grootste vakantieluchtvaartmaatschappij van Canada, heeft zijn Eco tarieven 
aanzienlijk verbeterd. De aantrekkelijke Eco tarieven bestaan uit Eco, Eco Extra en Eco Max en 
zijn in 2014 in het leven gebracht om flexibiliteit te bieden aan passagiers die Economy Class 
boeken. Het is bedoeld om hen comfortabel te laten vliegen en hun reiservaring te verbeteren. 
 
Verbeteringen aan de Eco tarieven zijn onder andere standaard stoelselectie in Eco Extra en Eco 
Max. Eco Max geeft daarnaast nieuwe voordelen zoals een extra stuk ingecheckte bagage en priority 
services op de luchthaven.  
 
Daarnaast zijn bij sommige tarieven de wijzigings- en annuleringstarieven aangepast. Passagiers die 
een Eco Max tarief boeken, betalen nu nog maar de helft bij het annuleren van een vlucht van of naar 
Europa: slechts €50 in plaats van €100. De Eco Fares bieden verschillende voorwaarden waarbij 
passagiers hun reisdata kunnen aanpassen of een vlucht kunnen annuleren indien nodig. 
 
“Sinds de lancering zijn de Eco tarieven erg populair bij onze passagiers die zo de mate van flexibiteit 
kunnen kiezen die het best bij hen past,” aldus Annick Guérard, COO van Air Transat. “Om die reden 
willen we de tarieven nog verder verbeteren door het aanpassen van bepaalde toeslagen en hen nog 
meer voordelen geven. Iedere reiziger is uniek en de nieuwe en verbeterde Eco tarieven komen 
tegemoet aan hun specifieke behoeftes. 
 
Keuze in de hoogte van flexibiliteit 
Ieder Eco tarief komt met zijn eigen mate van flexibiliteit en voordelen. Eco, het laagste tarief met 
beperkte flexibiliteit, staat wijzigingen toe tegen een bepaalde toeslag. Het betaalbare Eco Extra biedt 
grotere flexibiliteit dan Eco en enkele extra’s zoals standaard stoelselectie. Ten slotte geeft Eco Max 
maximale flexibiliteit met vele extra’s zoals een extra stuk ingecheckte bagage en priority services op 
de luchthaven.  
 
Meer comfort met Club Class en Option Plus 
Terwijl Eco tarieven passagiers bij het boeken van hun vlucht flexibiliteit geeft, biedt Air Transat 
andere opties voor de best mogelijke on-board ervaring. Club Class combineert persoonlijke service 
met flexibiliteit. Passagiers krijgen een aangename en comfortabele vlucht met meer zitruimte, gratis 
stoelselectie, ruime bagagevrijdom en priority check-in, boarding en bagageafhandeling. 
 
Aan boord wachten Club Class passagiers nog meer voordelen zoals een exclusieve Comfort Kit, een 
welkomstdrankje, een ruime keuze van wijnen, drankjes en snacks en culinaire maaltijden van het 
Chef Menu van Daniel Vézina. 
 
Passagiers die kiezen voor Option Plus krijgen meer voordelen in Economy Class zoals stoelselectie, 
priority check-in bij een aparte balie, extra bagagevrijdom en priority boarding en bagageafhandeling. 
Ook aan boord ontvangen zij speciale voordelen voor optimaal comfort. 
 

Details over de nieuwe verbeterde Eco tarieven zijn te lezen op www.airtransat.be en beschikbaar 

via uw reisagent. De voorwaarden van Club Class en Option Plus blijven gelijk. 
 
 

 

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 

http://www.airtransat.be/


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. 
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