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Voordelig naar Canada met Spring Promo van Air Transat  

 
Beleef de lente in Canada in mei en juni 

 
 
Brussel, 8 maart 2019 — Vandaag lanceert Air Transat, de grootste vakantieluchtvaartmaatschappij van 
Canada, een Spring Promo. Tot en met 22 maart boeken reizigers hun tickets naar Canada tegen extra 
voordelige tarieven. In mei en juni 2019 vliegen vakantiegangers rechtstreeks naar Montreal vanuit Brussel 
al vanaf € 361 of naar Toronto vanuit Amsterdam al vanaf €371. Dankzij deze mooie prijzen kan je in de 
paasvakantie een prachtige reis met de kinderen of een romantische city-trip voor twee maken.  
 
Lente in Canada 
Canada in de lente is een echte aanrader, zeker de oostkust. In het westen kan er nog sneeuw liggen, maar 
met milde temperaturen in mei en juni is het voorjaar de perfecte periode voor een stedentrip of rondreis. 
Combineer bijvoorbeeld in één reis de bruisende steden van de provincies Quebec en Ontario, zoals 
Toronto, Ottawa, Montreal en Québec, en ontdek de rijke cultuur en adembenemende natuur! 
Reis met een auto of per trein, de afstanden tussen de steden zijn goed te doen. Maar maak ook gebruik 
van de binnenlandse vluchten van Air Transat om nog meer te kunnen zien. 
 
In Toronto bezoek je de iconische CN Tower, struin je over de historische St. Lawrence Market in Old Town 
en bewonder je de gigantische Niagarawatervallen. Kies je liever voor het gastvrije en gezellige Montreal, 
waar je culturele festiviteiten meemaakt of helemaal tot rust komt in het Mount Royal Park? Alles mag en 
alles kan! Het aanbiedingstarief voor Montreal vanuit Brussel is € 361.  
 
Snel boeken 
De boekingsperiode van deze voordelige tarieven loopt van 8 tot en met 22 maart. Vertrek is mogelijk van 1 
mei tot en met 31 oktober. De lage tarieven zijn beperkt beschikbaar, dus boek snel om van de actie te 
profiteren!  
 
Vluchten kunnen geboekt worden via www.airtransat.be of via een reisbureau. 
 

 
Over Air Transat 
Air Transat is de nummer 1 vakantieluchtvaartmaatschappij van Canada. Het vliegt naar 60 bestemmingen 
in meer dan 25 landen Noord- en Midden-Amerika en Europa, biedt binnenlandse vluchten in Canada aan 
en vervoert jaarlijks ca. 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 2018 de status van partner van Travellife door haar 
inzet voor duurzame ontwikkeling.  

https://www.airtransat.com/nl-BE/speciale-aanbiedingen-vluchten-canada-be/voorjaarsvluchten-canada


 

 

 
Recente onderscheidingen en awards (2017-2018) 
• ‘s Werelds Best Leisure Airline bij de Skytrax World Airline Awards  
• Best Leisure/Charter Airline bij de Agents’ Choice Awards van Baxter Travel Media 
• Best Airline bij de Trophées Uni-Vers awards georganiseerd door de Association des Agents van 

Voyages du Québec 
Meer informatie via www.airtransat.nl  
 

 
Noot voor de redactie (niet voor publicatie): 
Voor meer informatie en/of beeldmateriaal: AVIAREPS, Cathy van Sande: 
cvansande@aviareps.com of +32 496 568494, www.aviareps.com   
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