
 

 

 
 

PERSBERICHT 
VOOR ONMIDDELLIJKE PUBLICATIE 

 
Air Transat laat Belgen volgende zomer Canada ontdekken met vijf 

bestemmingen en meerdere vluchten per week 
 

 
Brussel, 24 oktober 2018 — Air Transat, benoemd tot 'World’s Best Leisure Airline 2018’, stelt het nieuwe 
vluchtschema voor zomer 2019 voor en kondigt daarbij verheugd aan dat Belgische reizigers vanaf 1 mei 
2019 naar vijf Canadese bestemmingen kunnen vliegen. 
 
Air Transat biedt wekelijks drie directe vluchten vanuit Brussel naar Montreal, waar reizigers aansluiting 
geniet op de binnenlandse vluchten naar Toronto, Vancouver, Calgary en Québec. Vanuit Amsterdam 
biedt de luchtvaartmaatschappij directe vluchten aan naar Toronto, Vancouver en Calgary. De 
doorverbinding naar Edmonton via Toronto is nieuw vanaf 2019.  
 
In de zomer staat Canada bekend vanwege de naaldwoudbossen waar gewandeld en wilde dieren gespot 
kunnen worden. Of vanwege de prachtige kristalblauwe meren zoals Lake Louise en Moraine Lake in Banff 
National Park, Alberta. In Alberta kunnen reizigers Edmonton bezoeken en een bezoek plannen aan Jasper 
National Park. Canada kent ook een geweldige foodscene en veel outdoor muziekfestivals zoals het 
Festival Internatioal de Jazz in Montreal, het Festival d’été in Quebec en Field Trip in Toronto.  
 
Vluchtschema zomer 2019 
 

Vertrekstad Bestemming Aantal vluchten per week 
 

Dag 

Brussel 
 

Montreal Drie directe vluchten  Maandag, woensdag,vrijdag 

Toronto Drie vluchten via Montreal Maandag, woensdag,vrijdag 

Vancouver Twee vluchten via Montreal Maandag, woensdag 

Calgary Twee vluchten via Montreal Maandag, woensdag 

Québec Één vlucht via Montreal vrijdag 

 
 
Air Transat biedt een veelzijdig vluchtschema met Stopover optie waardoor het mogelijk is om te landen in 
een Canadese stad en terug te vliegen vanuit een andere stad zonder extra kosten. Hierdoor is het 
gemakkelijk en betaalbaar om meerdere plekken tijdens een reis te ontdekken. Hierdoor kan bijvoorbeeld 
een verblijf in Quebec worden gecombineerd met een bezoek aan Vancouver en Brits-Columbia. 
 
Aan boord van Air Transat genieten passagiers van een uitgebreide service. Een comfortabele cabine, 
gratis warme maaltijden, ook in Economy Class, personal entertainment systeem via touchscreens of met 
een app en een attente crew. Allemaal redenen waarom passagiers met Air Transat vliegen. Passagiers die 
in Club Class reizen, zitten in een aparte cabine met ruime en comfortabele stoelen, mogen twee 
bagagestukken inchecken, genieten van diverse priority services en een gastronomische menu van chef 
Daniel Vézina. 
 



 

 

Reizigers die Canada willen ontdekken, kunnen gebruik maken van binnenlandse vluchten. Tijdens het 
hoogseizoen biedt Air Transat de volgende vluchten: 
 

 Dertien vluchten per week tussen Montreal en Toronto; 

 Tien vluchten per week tussen Vancouver en Toronto; 

 Vijf vluchten per week tussen Vancouver en Montreal; 

 Vijf vluchten per week tussen Calgary en Toronto; 

 Drie vluchten per week tussen Calgary en Montreal; 

 Drie vluchten per week tussen Edmonton en Toronto; 

 Twee vluchten per week tussen Quebec en Montreal. 
 
Hert volledige vluchtschema is te vinden op www.airtransat.be 
 
Over Air Transat 
Air Transat is de nummer 1 vakantieluchtvaartmaatschappij van Canada. Het vliegt naar 60 bestemmingen 
in Noord- en Midden-Amerika, Europa en het Midden Oosten, biedt binnenlandse vluchten in Canada aan 
en vervoert jaarlijks ca. 4,5 miljoen passagiers. De maatschappij heeft Montreal als thuisbasis waar 3.000 
personen werken. Air Transat is onderdeel van Transat AT Inc., een vooraanstaande geïntegreerde 
internationale reisonderneming gespecialiseerd in vakantiereizen en biedt pakketreizen, 
hotelovernachtingen en vliegtickets. Transat verwierf in 2016 de status van partner van Travellife door haar 
inzet voor duurzame ontwikkeling.  
 
Recente onderscheidingen en awards  
• ‘s Werelds Best Leisure Airline bij de Skytrax World Airline Awards (2018) 
• Atmosfair top 20 luchtvaartmaatschappijen op het gebied van energie efficiëntie (2017) 

 
Contact:    AVIAREPS, Britt Nys: 

bnys@aviareps.com 
J.E. Mommaertslaan 18B – 1831 Diegem 
+32 27120584 - www.aviareps.com  
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