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Brussels Airport, 25 maart 2018 
 

Cathay Pacific opent eerste rechtstreekse verbinding tussen Brussels Airport en 
Hongkong 

 
Op zondag 25 maart lanceert Cathay Pacific een rechtstreekse verbinding tussen 
Brussels Airport en Hongkong International Airport. Met 50.000 reizigers tussen België 
en Hongkong, is de stad en regio nu al een topbestemming voor de Belgen. De directe 
vlucht biedt nog meer mogelijkheden voor vakantie- en zakenreizigers om deze 
inspirerende bestemming te ontdekken. De eerste vlucht op Brussels Airport wordt 
feestelijk verwelkomd met een traditionele leeuwendans en ingehuldigd door Cathay 
Pacific General Manager James Ginns, minister van Werk, Economie en Consumenten 
Kris Peeters, CEO van Brussels Airport Company Arnaud Feist en Shirley Lam, Bijzonder 
Vertegenwoordiger voor Economische en Handelsaangelegenheden van Hongkong bij 
de Europese Unie, namen deel aan de festiviteiten. 
 
“De rechtstreekse vlucht van Cathay Pacific naar Hongkong is een nieuwe mijlpaal voor 
Brussels Airport. We zijn verheugd om de eerste rechtstreekse vlucht tussen ons land en 
de inspirerende metropool Hongkong te kunnen verwelkomen. Het netwerk vanuit 
Brussels Airport naar Azië is zo een topbestemming rijker, zowel voor vakantie- als 
zakenreizigers. Dankzij de wereldwijd erkende kwaliteit van Cathay Pacific kunnen onze 
passagiers tijdens hun vlucht genieten van uitstekende service aan boord”, zegt Arnaud 
Feist, CEO van Brussels Airport Company. 
 
Hongkong is een bestemming die tot de verbeelding spreekt van velen. Dankzij de unieke 
ligging en geschiedenis, is de metropool een samensmelting van oosterse en westerse 
culturen, van traditie en moderniteit, van oud en nieuw. Heel wat Belgen en Europeanen 
hebben Hongkong hoog op hun bucketlist staan als vakantiebestemming. 
 
Voor zakenreizigers uit België is Hongkong zelfs de nummer 1 topbestemming in Azië 
omdat het een thuishaven van vele internationale financiële instellingen en een centrum 
van handel is. Momenteel gaat 11% van de Belgische export naar Azië en deze trend gaat 
in stijgende lijn. Om de economische groei van ons land en onze ondernemingen te 
ondersteunen, wil Brussels Airport elke opportuniteit grijpen om haar netwerk uit te 
breiden en directe verbindingen tussen België en opkomende landen te creëren. 
 
James Ginns, Cathay Pacific General Manager Europe, verklaarde: "We engageren ons 
om onze passagiers meer keuze en flexibiliteit te bieden en deze nieuwe non-stop 
verbinding van Brussel naar Hongkong getuigt hiervan. In 2018 breiden wij ons netwerk 

mailto:florence.muls@brusselsairport.be
http://www.brusselsairport.be/


 

Press Office: Brussels Airport Company – Corporate Communications – Tel. + 32 2 753 53 53 
Florence Muls, Head of Corporate Communication: + 32 2 753 43 20 – florence.muls@brusselsairport.be 

Anke Fransen, Media Relations Manager : +32 2 753 43 95 – anke.fransen@brusselsairport.be 
www.brusselsairport.be 

uit naar nieuwe bestemmingen in en buiten Europa. We zijn trots dat we als eerste stap 
Hongkong, het hart van Azië, kunnen verbinden met Brussel, het hart van Europa." 
 
De Chinese markt is een van de snelst groeiende markten ter wereld en heeft een groot 
potentieel. De Chinese bevolking reist graag en veel, ze zijn ook nieuwsgierig om Europa 
te ontdekken. Omgekeerd spreekt Azië ook steeds meer tot de verbeelding van de 
Belgen en Europeanen en is het toerisme tussen beide continenten alleen maar 
toegenomen. Elk jaar bezoeken ongeveer 7 miljoen Chinezen het Europese continent. 
 
Het netwerk tussen België en Azië kent de laatste jaren een gestage groei. Met de 
rechtstreekse vlucht naar Hongkong breidt het aantal rechtstreekse bestemmingen 
vanuit Brussels Airport uit naar 7 bestemmingen in Azië, na Beijing, Bangkok, Tokyo, 
Mumbai, Shanghai en Shenzhen.  
 
Cathay Pacific vliegt vier maal per week, op dinsdag, donderdag, zaterdag en zondag, 
met de nieuwe en geluidsarme Airbus A350 tussen Brussel en Hongkong. Haar 
vliegtuigen zullen rond 7u 's morgens landen op Brussels Airport en in de vroege 
namiddag, rond 13u, terugkeren naar Hongkong. 
 
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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