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Brussels Airport, 14 maart 2018 
 
 

11 nieuwe zomerbestemmingen en 2 nieuwe maatschappijen 
vanaf zomerseizoen op Brussels Airport 

 
Wanneer de meeste mensen op 25 maart hun klok verzetten, verandert Brussels 
Airport niet enkel het uur maar schakelt de luchthaven ook over naar de nieuwe 
zomerdienstregeling. Dit jaar verwelkomt de luchthaven voor het zomerseizoen maar 
liefst 11 nieuwe bestemmingen en 2 nieuwe luchtvaartmaatschappijen, Cathay Pacific 
en Georgian Airways. In totaal kunnen passagiers kiezen uit 211 rechtstreeks te 
bereiken bestemmingen van 66 luchtvaartmaatschappijen.  
 
Nieuwe bestemmingen 
Het komende zomerseizoen kunnen reizigers van Brussels Airport kiezen voor 13 nieuwe 
rechtstreekse bestemmingen. Vooral wie geïnteresseerd is in het ontdekken van Azië 
heeft verschillende nieuwe mogelijkheden. Hainan Airlines start al vanaf 20 maart met 2 
wekelijkse vluchten naar Shenzhen. Daarnaast zal Hainan ook de 3 wekelijkse vluchten 
naar Shanghai voortzetten deze zomer. Beide routes worden gevlogen met een Boeing 
787. Cathay Pacific versterkt vanaf 25 maart het intercontinentale netwerk naar Azië met 
4 wekelijkse vluchten naar Hong Kong. Cathay Pacific opereert voor het eerst  op 
Brussels Airport en zal vliegen met de nieuwe Airbus 350. 
 
Twee andere nieuwe exotische bestemmingen liggen in aan de andere kant van de 
Atlantische Oceaan. TUI fly vliegt vanaf eind juni wekelijks naar de populaire 
vakantiebestemmingen Aruba en Curaçao. De TUI fly vluchten naar de Caribische 
eilanden zullen uitgevoerd worden met een Boeing 787.  
 
De andere nieuwe bestemmingen bevinden zich in Europa, Noord-Afrika en het Midden-
Oosten. Brussels Airport verwelkomt vanaf dit zomerseizoen ook de maatschappij 
Georgian Airways die 2 keer per week vliegt naar Tbilisi, de hoofdstad van Georgië. 
 
Wie droomt van zon, zee en strand kan ook deze zomer kiezen uit nieuwe bestemmingen 
op Brussels Airport. Zo opent Brussels Airlines deze zomer nieuwe routes, vanaf 25 maart 
wekelijks naar Kalamata (Griekenland) en Zadar (Kroatië). Dankzij TUI fly kunnen 
passagiers 2 keer per week naar Kavala en 1 keer per week naar Lesbos vliegen (beide in 
Griekenland). Ook de vlucht naar Luxor in Egypte die het afgelopen jaar heropend werd, 
zal deze zomer worden voortgezet.  
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Bijkomende vluchten 
Verschillende luchtvaartmaatschappijen voegen dit zomerseizoen ook bijkomende 
vluchten op reeds bestaande bestemmingen toe. Zo start TUI fly met 2 wekelijkse 
vluchten naar Valencia en biedt Hop!, de regionale dochter van Air France, een 
wekelijkse vlucht op Calvi in Corsica aan. Sun Express zit met 2 wekelijkse vluchten naar 
Antalya aan zijn derde bestemming in Turkije. Tot slot zal Iberia deze zomer maar liefst 
vier keer per dag naar Madrid vliegen en zal Qatar Airways de 8 wekelijkse vluchten naar 
Doha uitvoeren met een grotere Boeing 777-300ER. 
 
Over Brussels Airport  
Brussels Airport is met 24,8 miljoen passagiers en 536.000 ton vrachtvervoer per jaar een van de belangrijkste luchthavens 
van Europa. Brussels Airport verbindt de Europese hoofdstad met 238 bestemmingen. Op de luchthaven zijn 76 
luchtvaartmaatschappijen actief (cijfers 2017). 
Brussels Airport komt tegemoet aan de specifieke behoeften van zakenreizigers én vakantiegangers voor zowel binnen-
Europees als langeafstandsverkeer, en biedt ook de grootste keuze aan lagetarievenbestemmingen vanuit België. De 
luchthaven is de op één na belangrijkste economische groeipool in België, goed voor 60.000 rechtstreekse en onrechtstreekse 
jobs.  
Brussels Airport wordt uitgebaat door Brussels Airport Company. De aandeelhouders zijn de Belgische Staat (25%) en een 
consortium van privé-investeerders (75%).  
Volg @brusselsairport op Twitter, of op Facebook via www.facebook.com/brusselsairport  
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