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 Nieuwe parking voor Brussels South Charleroi Airport:  

opening van Parking P4 Foot & Fly op maandag 29 januari 2018  
   
Charleroi, 24 januari 2018 – vanaf maandag 29 januari 2018 heeft Brussels South Charleroi 

Airport een nieuwe parking. P4 Foot & Fly opent zijn deuren voor de reizigers en zo wordt het 

aantal parkeerplaatsen uitgebreid met 982 plaatsen. Voortaan telt het parkeerpark van Brussels 

South Charleroi Airport 8519 plaatsen voor passagiers en begeleiders, verdeeld over de zes 

officiële parkings van de luchthaven. De parking P4 Foot & Fly is de goedkoopste optie in de 

regio voor een vakantie met vertrek vanuit Charleroi.   
  

Parking  
Afstand van de 

Terminal  
Parking Express  3 minuten  

Parking P1  5 minuten  
Parking P2  10 minuten  

Parking P3  

Parking met gratis 
shuttle naar de 

terminal  
10 minuten  

Parking P4 

Foot & Fly  

15 minuten  
Traject te voet, 

via de  
voetgangersweg 
die de parking  

verbindt met de 

terminals   

  



Na iets minder dan vijf maanden werken (ze gingen 

van start op 4 september 2017) is parking P4 Foot & Fly 

eindelijk klaar voor de passagiers van Brussels South 

Charleroi Airport. P4 Foot & Fly ligt tegenover het 

benzinestation Q8 en het is bedoeld voor reizigers die voor 

een langere periode vertrekken. De gebruikers 

kunnen profiteren van de interessantste prijzen in de regio en uiteraard van de diensten van Brussels 

South Charleroi Airport. De parking is verbonden met de terminals van BSCA via een toegangsweg die 

voorbehouden is voor voetgangers en die duidelijk staat aangeduid ter hoogte van de uitgang van de 

parking.   
  
De prijzen op de parking P4 Foot & Fly zijn degressief. U kunt er vijf dagen parkeren voor slechts 35€ 

als u ter plaatse betaalt en voor slechts 30€ als u online betaalt. De parkeerplaatsen kunnen immers 

rechtstreeks op de website van de luchthaven worden gereserveerd– http://www.charleroiairport.com. 

Elke betaling die niet via de website is gebeurd, kan ter plaatste gedaan worden, enkel met een 

kredietkaart.   
  
In het kader van de opening van deze nieuwe parking lanceert Brussels South Charleroi Airport een 

superpromotie die geldig is van 29 januari tot 28 februari 2018. Tijdens deze periode betaalt u voor vijf 

dagen parkeren 29€ ter plaatse en 25€ indien u online reserveert.   
  
Brussels South Charleroi Airport beschikt vandaag dus over 8519 plaatsen, verdeeld over de volgende 

zes parkings:   
  

  

 
   

  
De volledige informatie betreffende de prijzen van de parkings en het reserveren van plaatsen op 

Brussels South Charleroi Airport vindt u op de website van de luchthaven, 

https://www.charleroiairport.com/acces/parkings/index.html.   
  
Jean-Jacques CLOQUET, afgevaardigd bestuurder van Brussels South Charleroi Airport, verklaart: 

“Wij zijn verheugd dat we onze passagiers deze bijkomende dienst kunnen verlenen. Dankzij de parking 

P4 Foot & Fly vergroten we ons parkeeraanbod terwijl we de prijzen voor onze reizigers verlagen. De 

voorgestelde prijzen zijn uiterst competitief en de passagiers kunnen blijven genieten van de 

professionele aanpak van BSCA en partner Q-Park. Wij kijken er nu al naar uit om de eerste gebruikers 

van parking P4 vanaf 29 januari 2018 te mogen verwelkomen.”   
  

   

  
***  

Voor meer informatie   
  
Brussels South Charleroi Airport   
Vincent GRASSA  
Woordvoerder  
Telefoon: +32 (0)71 251.148  
E-mail: v.grassa@charleroi-airport.com   
  

  

  

Lock Park  
Beveiligde en 

afgesloten  
parking  

  

5 minuten  
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Over Brussels South Charleroi Airport    

Brussels South Charleroi Airport werd al verschillende keren bekroond om zijn diensten en infrastructuren. Het is 
de tweede luchthaven die de stad Brussel bedient. Bogend op zijn operationele ervaring en kennis van de sector, 
heeft BSCA in 2017 ongeveer acht miljoen passagiers de mogelijkheid geboden om op te stijgen naar meer dan 
170 bestemmingen in heel Europa, Noord-Afrika en het Midden-Oosten. Vandaag telt Brussels South Charleroi 
Airport zes partnerluchtvaartmaatschappijen, namelijk Ryanair, Wizz Air, Pegasus Airlines, TUI fly, Air Corsica en 
Belavia. 
  


