
 
 

PERSBERICHT 

 

Air Belgium vliegt vanaf 449 euro heen en terug naar 

Hongkong 
 

 
 

Mont-Saint-Guibert, 2 april 2018 – Air Belgium, de nieuwe Belgische 

luchtvaartmaatschappij, lanceert op dinsdag 3 april 2018 om 9.00 uur zijn online 

reservatieplatform en maakt vandaag al zijn dienstenaanbod bekend. Vanaf 30 april 2018 

zijn er directe vluchten naar Hongkong en vanaf de zomer komen daar nog Chinese 

bestemmingen bij. Tickets kunnen vanaf morgen geboekt worden op airbelgium.com en 

zullen in de komende weken ook beschikbaar zijn via computerreserveringssystemen 

(GDS) van reisagentschappen. 

 

Op-en-top Belgisch, vertrouwde dienstverlening en aantrekkelijke prijzen 

Passagiers kunnen kiezen uit economy-, premium- of businessclass en de prijzen voor een 

heen-en-terugvlucht beginnen respectievelijk aan 449 euro, 999 euro en 1.799 euro. 

 

Aan boord van de Airbus A340 worden de passagiers helemaal ondergedompeld in een 

Belgische sfeer, met een aanbod Belgische producten. In economy- en premiumclass 

hebben reizigers keuze uit twee menu’s, in businessclass zijn dat er drie. De passagiers 

hebben ook een ruime filmkeuze om zich tijdens de vlucht te ontspannen, en ze kunnen er 

http://www.airbelgium.come/


tal van producten kopen. De meertalige cabinemedewerkers spreken Frans, Nederlands, 

Engels, Mandarijn of Kantonees. 

 

Vier directe vluchten per week 

Air Belgium biedt vier directe vluchten per week aan. Op maandag, woensdag, donderdag 

en zondag, telkens om 14.00 uur, vertrekt een Airbus A340 vanaf Brussels South Charleroi 

Airport naar Hongkong International Airport, om er de volgende dag om 7.30 uur lokale 

tijd te landen. De terugvluchten vertrekken maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag in de 

voormiddag en landen om 18.15 uur lokale tijd op Brussels South Charleroi Airport. 

 

Nieuwe businesslounge 

Premium- en businessclasspassagiers kunnen voorafgaand aan de vlucht ontspannen of 

werken in een nieuwe gezellige lounge, dicht bij het vliegtuig. Vanaf 2019 worden ze 

onthaald in een gloednieuwe, eigen premium-terminal. Na aankomst in de beveiligde 

parking doorlopen de premium- en businessclassreizigers de bagage-afhandeling, de 

security check en de grenscontrole, om daarna van de comfortabele lounge te genieten. 

Passagiers die gehaast zijn, boarden in een recordtijd zonder wachttijden en stress.  

 

### 

 

Over Air Belgium  

Air Belgium NV is een Belgische rechtsvennootschap met hoofdzetel in Mont-Saint-Guibert, 

Waals-Brabant. Het heeft als missie om zowel zakelijke als particuliere reizigers 

langeafstandsvluchten aan te bieden voor lage prijzen. Air Belgium opereert vanop 

Brussels South Charleroi Airport. 

 

Perscontact 

LVTPR 

airbelgium@lvtpr.com 
 

Karolien Cloots (NL/FR) +32 495 87 83 16  

Nicolas Boulart (FR/NL) +32 478 45 69 14 
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