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PERSBERICHT 
Donderdag 20 september 2018 

 
 
 
 
 
 

 
Donderdag 20 september 2018 overschreed Air Corsica een belangrijke kaap in de ontwikkeling van 

haar internationale lijnen: 
de luchvaartmaatschappij verwelkomde immers de 100000ste passagier tussen Brussel Charleroi en 

Corsica (Ajaccio, Bastia en Calvi) en dit na minder dan twee actieve zomerseizoenen. 
 

Aan boord van de vlucht Ajaccio-Brussel Charleroi XK790 zette de regionale luchtvaartmaatschappij Air Corsica, 
leider binnen de luchtvaart in Corsica, zijn honderdduizendste passagier tussen Brussel Charleroi en Corsica in de 
bloemetjes. 
 
De gelukkige reiziger, die reeds gecharmeerd werd door de troeven van dit mooie eiland, kreeg een prijs die perfect 
aansluit bij het evenement: een jaar gratis vluchten vanuit de luchthaven Brussel Charleroi, zodat hij terug naar 
Corsica kan vliegen om de verschillende regio’s van het eiland te ontdekken: Ajaccio, Bastia, Calvi. 
 
Bovendien kreeg hij nog een extra uitdaging (correct antwoorden op een vraag die hem tijdens de vlucht gesteld 
werd over de exploitatie van de lijnen Brussel Charleroi-Corsica) en zo won hij een retourticket voor alle andere 
passagiers op de vlucht. 

 
Air Corsica is sinds 26 maart 2017 aanwezig op de luchthaven van Brussel Charleroi 

 
Na het grote succes op de lijnen Ajaccio-Brussel Charleroi en Bastia-Brussel Charleroi sinds 2017 – het jaar waarin 
deze lijnen werden geopend – heeft Air Corsica haar aanwezigheid in de zomer van 2018 nog versterkt:  
- door zomervluchten toe te voegen (tussen 4 en 11 vluchten per week),  
- door een nieuwe bestemming te openen (lijn Calvi-Brussel Charleroi), 
- door haar programma te verlengen tot en met de kerstperiode 2018. 
Deze versterking van de activiteiten is goed voor een toename met 24 000 zetels ten opzichte van 2017, en dit met 
inbegrip van de verlenging van het programma 2018 tot begin januari 2019. 

 
Een ontwikkeling van de lijnen Brussel Charleroi-Corse op drie jaar. 

 
Air Corsica heeft een ontwikkelingsprogramma uitgewerkt en het is de bedoeling dit jaarlijks te herhalen. Het werd 
uitgewerkt voor een periode van drie jaar en het omvat een ambitieuze groei. De resultaten van de 
luchtvaartmaatschappij, ook wel de “ambassadeur van Corsica” genoemd, waren: 
 
- het eerste jaar van eind maart tot eind oktober 2017: 60 000 zetels, 
- het tweede jaar van eind maart 2018 tot begin januari 2019: 84 000 zetels, goed voor een toename van de activiteit 

met 40%. 

 

Air Corsica viert zijn honderdduizendste passagier op de lijnen  
                                     Brussel Charleroi-Corsica  

Bruxelles-Charleroi  
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 1ste jaar, zomerseizoen 2017:  2de jaar, zomerseizoen 2018: 

 

eind maart 2017 tot eind 
oktober 2017 

 eind maart 2018 tot begin 
januari 2019 

    
Aantal aangeboden zetels 60 000  84 000 

    
Aantal vluchten 167  234 

    

Gemiddelde bezettingsgraad 83%  87% 

 
 
Op basis van de reeds bestaande reservaties zal Air Corsica eind september 2018 meer passagiers vervoerd hebben 
dan vorig jaar in dezelfde periode. We kunnen dus uitgaan van een mooie evolutie van het aantal passagiers dit 
jaar. 
 
In 2019 zullen de vluchten van/naar Brussel Charleroi eind maart hervat worden; de doelstelling is de annualisering 
van de vluchten met op termijn een aanbod van 100 000 zetels per jaar. 

 
Een ware vernieuwende dynamiek: aantrekkingskracht van de frequenties, de prijzen en  

de diensten. 
 

Air Corsica stelt een innovatief programma voor in de twee richtingen: Brussel Charleroi-Corsica en Corsica-Brussel 
Charleroi, wat een grote flexibiliteit  biedt en de mogelijkheid om tot in het naseizoen te profiteren van een 
vakantie. De winter in Corsica kan erg verrijkend zijn wat ontdekkingen en activiteiten betreft: 
 
de feesten en dorpsevenementen waar streekproducten voorgesteld worden, de befaamde Kerstmarkten van 
Ajaccio en Bastia (zuiden en noorden), excursies in de bergen naar het bos van Vizzavona en de vallei van de 
Restonica (centrum van Corsica), wandelingen met sneeuwschoenen tijdens de sneeuwperiodes (centrum van 
Corsica), de wijngaarden met wijndegustaties (in het noorden en het zuiden), de beroemde religieuze processie in 
Sartène, DE CATENACCIU (zuiden van Corsica), de verschillende musea van Corsica … 
 
Door haar keuze van werkingsdagen en slots vergemakkelijkt Air Corsica de combinaties van korte en lange 
verblijven. Bovendien vereenvoudigt het aanbod met de vele frequenties de aankomst en het vertrek via de ene of 
de andere luchthaven om zo het volledige eiland te ontdekken. 
Zo kan een Belgische toerist bijvoorbeeld aankomen op de luchthaven van Ajaccio en weer vertrekken vanop de 
luchthaven van Bastia nadat hij de Cap Corse doorkruiste. 
 
Dit aanbod wordt gecombineerd met een aantrekkelijke prijzenpolitiek, inclusief gratis “plus-diensten”. 
 
Een startprijs van 39€ alle taksen inbegrepen voor een enkele reis: hier kunt u nog van profiteren tot en met de 
Kerstvakantie van 2018. De laatste vlucht vertrekt op 6 januari 2019 (kosteloos wijzigen kan binnen dezelfde 
reserveringsklasse). 
 
Inbegrepen diensten: bagage van 23 kg (franchise wordt verdubbeld naargelang de reserveringsklasse), 
handbagage van 12 kg + 1 handtas, warme of koude dranken en een kleine snack aan boord, een krant en het in-
flight magazine, online inchecken en keuze van de zitplaats, begeleiding van kinderen die alleen reizen (UM) en van 
mindervaliden (PMR), telefonische commerciële bijstand 7/7 dagen, geen kosten op de website 
www.aircorsica.com, ongeacht de gebruikte kredietkaart.  

http://www.aircorsica.com/
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De vluchten voor de zomer van 2019 zijn al beschikbaar voor verkoop: informatie en aankoop via 
www.aircorsica.com  
Jean-Jacques CLOQUET, Chief Executive Officer van Brussels South Charleroi Airport, is verheugd de 100 000ste 
passagier van Air Corsica te mogen verwelkomen en hij verklaart: “Na iets meer dan een jaar van operaties en 
een uitstekende samenwerking tussen Air Corsica en de luchthaven Brussel-Charleroi, kunnen we ons alleen maar 
verheugen over de mijlpaal die we vandaag bereiken. Wij zijn er trots op dat we al meer dan 100 000 passagiers 
de mogelijkheid boden om te reizen tussen Corsica en België. Hieruit blijkt dat er weldegelijk vraag is naar dit 
mooie eiland en de passagiers waren dan ook op de afspraak. Air Corsica behoort tot de mooiste succesverhalen 
van de luchthaven Brussel-Charleroi en Corsica; Dankzij de vele mooie bezienswaardigheden en het klimaat 
beschikt dit eiland over een enorm potentieel voor het Belgische publiek. Wij verheugen ons over de verderzetting 
van de operaties van Air Corsica in Brussel-Charleroi en over de progressieve annualisering van de lijnen met 
bestemming Corsica”. 
 
Hervé PIERRET, Lid van het Directiecomité van Air Corsica, vertelt: "Sinds 2017 zijn we erin geslaagd ons in 
Charleroi op te werpen als belangrijkste regelmatige luchtvaartmaatschappij op deze luchthaven.  Wij bieden een 
kwaliteitsvolle dienstverlening die aangepast is aan de vraag van onze Belgische klanten die we onmiddellijk 
wisten te bekoren. Dit jaar behaalden we opnieuw een heel goede gemiddelde bezettingscoëfficiënt (87%), wat 
een stijging betekent ten opzichte van het seizoen 2017. Deze resultaten zijn ook het resultaat van een vruchtbare 
samenwerking tussen de teams van de luchthaven Brussel-Charleroi en onze teams. Wij hopen dat onze 
landgenoten ook in het naseizoen zullen profiteren van de charmes van Corsica, want wij blijven vliegen tot begin 
januari 2019”. 
 

 
              

 
 
 
 

 
 De grootste luchtvaartmaatschappij van Corsica met een jaarlijks marktaandeel van 46% (de groep Air France 

heeft 16% van de marktaandelen en de verschillende andere maatschappijen 38%). 

 686 werknemers (voltijdse equivalenten). 

 Een netwerk van 33 routes in 2018 tussen Corsica en het Continent waarvan 12 lijnen van Openbare 

Dienstverlening en recente internationale openingen. Brussel Charleroi en Londen Stansted. 

 12 toestellen (zes ATR 72-500 met 70 zitplaatsen en zes Airbus A320 met 180 zitplaatsen) waaronder een 

extra Airbus A320 sinds juli 2018. 

 Een netto resultaat van 3.2 M€ met 1 845 613 passagiers, 2571 ton vrachtvervoer en meer dan 20 600 

vluchten voor de periode van 01/04/17 tot 31/03/18.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Perscontact Air Corsica:    Perscontact Luchthaven Brussel Charleroi: 

 

Air Corsica en quelques chiffres 

 

http://www.aircorsica.com/
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Mélanie Cecchi      Vincent Grassa 
06 34 25 29 36      +32 71 251 148 
mececchi@aircorsica.com    v.grassa@charleroi-airport.com
 

mailto:mececchi@aircorsica.com

