
 
  
  

TUI FLY LANCEERT 6 NIEUWE VLIEGROUTES 

SEIZOENLANCERING ZOMER 2019  
  
Luchtvaartmaatschappij TUI fly lanceert voor het zomerprogramma 2019 zes nieuwe routes vanuit 

ons land. 3 daarvan vertrekken vanuit Antwerpen, 2 uit Luik en 1 uit Charleroi. Tunesië, pas een 

goed jaar geleden heropgestart, is op korte tijd zo populair geworden dat TUI fly zijn netwerk erop 

uitbreidt: Enfidha wordt vanuit alle 5 Belgische luchthavens aangeboden. TUI fly is de enige 

Belgische luchtvaartmaatschappij die vanuit alle Belgische commerciële luchthavens opereert.  

  

Uit Brussels Airport: + 1% vluchtcapaciteit  

         Vanuit Brussel blijft het programma ongewijzigd ten opzichte van 2018. Bestemming Puerto 

Plata, reeds gelanceerd tijdens het winterseizoen, loopt door. 

  
Uit Charleroi: + 10% vluchtcapaciteit  

         Nieuw: TUI fly zal 2x/week Charleroi verbinden met Antalya. Deze Turkse bestemming heeft 

in 2018 een ware revival gekend met als gevolg een uitbreiding vanuit een regionale 

luchthaven.  

  

Uit Luik: + 3% vluchtcapaciteit  

         Nieuw: Vanuit Luik vliegt TUI fly 2x per week naar Izmir en Antalya (Turkije) en naar Rhodos 

(Griekenland)..  

  

Uit Antwerpen: + 35% vluchtcapaciteit 

         Nieuw: Met Tanger (Marokko) en Lublin (Polen) worden er vanuit Antwerpen 2 nieuwe 

bestemmingen aan het bestaande aanbod toegevoegd.  Deze bestemmingen zijn een 

antwoord op de vraag van de Marokkaanse resp. Poolse gemeenschap in België. 

         Nieuw: Door de grote vraag van het Belgisch publiek wordt ook vanuit Antwerpen een 

vlucht ingelegd naar Enfidha (Tunesië) 

         Op de bijzonder populaire bestemmingen Alicante en Malaga worden extra vluchtdagen 

ingelast. Beide hebben daardoor 5 vertrekdagen per week.   

         Door het overaanbod in België wordt de lijn naar Barcelona afgeschaft.  

         Antwerpen wordt de thuisbasis van 2 vliegtuigen uit de TUI vloot:  2 toestellen E-Jet 190 

Embraer  

  

Uit Oostende: + 5% vluchtcapaciteit  

         Op Oostende worden enkele succesvolle routes verder uitgebreid. Naar topbestemmingen 

Alicante en Malaga kan vanuit Oostende 6x per week worden gevlogen. Ook op Ibiza en 

Corfu komt er een extra vluchtdag bij.  

         De lijnen Barcelona en Nice worden afgeschaft 

         Oostende wordt de thuisbasis van 3 vliegtuigen uit de TUI vloot:  2 toestellen 737 NG en 1 

toestel 737 Max.  
  
  



  
PRIJZEN VOOR NIEUWE ZOMERROUTES 2019 

         Antwerpen – Lublin: 2x/week (maandag-vrijdag) vanaf € 49,99 

         Antwerpen - Tanger: 2x/week (maandag), vanaf € 49,99  

•         Antwerpen – Enfidha: 2x/week (woensdag-zaterdag) vanaf € 79,99  

•         Luik – Izmir: 1x/week (donderdag) vanaf € 99,99 

•         Luik – Antalya: 1x/week (donderdag) vanaf € 99,99 

•         Charleroi – Antalya: 2x/week (donderdag-zondag) vanaf € 89,99  

  

Info en reservering vanaf vandaag op www.tuifly.be en in de reiskantoren.  

  

Groet, 

  
Piet Demeyere  
Head of Communications TUI  Belgium 
  
Piet.demeyere@tui.be 
Tel. +32 59 56 59 39 
Mobile +32 492 34 14 24 
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