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West-Canada ticket sale bij Air Transat 
 

Zeer voordelige tarieven voor tickets naar Calgary en Vancouver 
in voor- en najaar 2019 

 
Brussel, 3 december 2018 — Air Transat, de grootste vakantieluchtvaartmaatschappij van Canada,  
kondigt een ticket sale aan waarbij tickets naar West-Canada in de aanbieding zijn. Wil je als reiziger  
verzekerd zijn van een goedkoop ticket naar Vancouver of Calgary met vertrek in 2019, dan is het 
zaak nu te boeken. 
 
Reizigers die in mei of juni volgend jaar een vakantie naar West-Canada plannen, kunnen van 4 t/m 17 
december 2018 een retourticket naar West-Canada boeken tegen zeer voordelige tarieven, zoals: 
Brussel-Vancouver (via Montreal) vanaf € 632 of Brussel-Calgary (via Montreal) vanaf € 623. Voor wie toch 
het liefst met een directe vlucht vanaf Amsterdam wil reizen, zijn de tarieven nog voordeliger! Amsterdam-
Vancouver is tijdens deze promoperiode te boeken vanaf €398, Amsterdam-Calgary vanaf €404 en 
Edmonton, een nieuwe bestemming bereikbaar via een stopover in Toronto, vanaf €410. Deze 
gereduceerde ticketprijzen zijn inclusief luchthavenbelastingen, maaltijden en drankjes aan boord, 
gepersonaliseerd entertainment en één stuk handbagage van 10kg. Voor ruimbagage geldt een toeslag. 
 
Ontdek West-Canada 
Vliegen op Calgary of Edmonton in de provincie Alberta is de perfecte gelegenheid om een van de  
nationale parken te bezoeken die zich in de Rocky Mountains bevinden. De meest bekende zijn Banff en 
Jasper National Park. Op twee uur ten oosten van Calgary bevindt zich ook het Dinosaur National Park. Een 
bijzonder nationaal park vol met dinosaurus geschiedenis in combinatie met een prachtige omgeving. 
Calgary is een multiculturele stad met veel musea, een groot aanbod aan theaters en festivals en de 
Calgary Tower met spectaculair uitzicht op de prairies en de Rocky Mountains. 
 
Vancouver bevindt zich aan de westkust in de provincie British Columbia en is uitstekend geschikt voor een 
combinatie van een city- en natuurtrip. Vancouver kent een imposante skyline, parken en stranden, een 
bruisend centrum en is de uitvalsbasis voor een bezoek aan Vancouver Island. 
 
Vluchtschema 2019 
Het Air Transat vluchtschema biedt Belgische en Nederlandse reizigers van mei t/m oktober 2019 vele 
mogelijkheden om richting Canada te vliegen. Naast de directe vluchten naar Montreal vanaf Brussel en 
naar Toronto, Vancouver en Calgary vanaf Amsterdam, zijn er meerdere keren per week ook extra 
verbindingen naar Toronto, Montreal, Calgary en Edmonton mogelijk. De bestemming Edmonton is voor 
2019 een geheel nieuwe verbinding vanaf Amsterdam en gemakkelijk tweemaal per week bereikbaar met 
een overstap in Toronto. 
 



Hieronder vindt u het volledige vluchtschema: 
 

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 Eén vlucht via Montreal Vrijdag 

 

Vertrekstad Bestemming Aantal vluchten per week 
 

Dag 

Amsterdam Vancouver Twee directe vluchten 
Vier vluchten via Toronto 

Dinsdag, zaterdag 
Maandag, dinsdag, donderdag, 
zaterdag 

Calgary Eén directe vlucht 
Vier vluchten via Toronto 

Vrijdag 
Maandag, dinsdag, donderdag, 
zaterdag 

Edmonton Twee vluchten via Toronto Maandag, zaterdag 

 
Met Air Transat zijn de bestemmingen te combineren met of zonder stopover om zo nog meer in één reis te 
kunnen zien. Zo kunnen reizigers landen op Calgary en terugvliegen vanaf Vancouver zonder toeslag. 
 
De ticket sale loopt t/m 17 december 2018. De tickets zijn te boeken via www.airtransat.be, per telefoon 
0800 872 672 84 of via een reisbureau. 
 
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 (2017-2018) 
• ‘s Werelds Best Leisure Airline bij de Skytrax World Airline Awards 
• Atmosfair top 20 luchtvaartmaatschappijen op het gebied van energie efficiëntie  
Meer informatie via www.airtransat.be 
 
 

 
Noot voor de redactie (niet voor publicatie): 
Voor meer informatie en/of beeldmateriaal: AVIAREPS, Cathy Van Sande: 
cvansande@aviareps.com of +32-2-7120555, www.aviareps.be 
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