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Air Transat vliegt weer tussen Brussel en Canada 

 
Seizoen 2019 vandaag ingeluid met vlucht naar Montreal 

 
 
Brussel, 3 mei 2019 — Air Transat, de grootste vakantieluchtvaartmaatschappij van Canada, vliegt 
vanaf vandaag weer tussen Brussels Airport en Canada. Belgische reizigers kunnen vanuit Brussel 
naar vijf Canadese bestemmingen vliegen. 
 
Met de eerste vlucht naar Montreal luidt Air Transat vandaag het 2019 seizoen in. Er wordt wekelijks drie 
keer op Montreal gevlogen op maandag, woensdag en vrijdag. Vanuit hier hebben reizigers aansluiting op 
de binnenlandse vluchten naar Toronto, Vancouver, Calgary en Québec. Vanuit Amsterdam biedt de 
luchtvaartmaatschappij directe vluchten aan naar Toronto, 4 keer per week (al sinds 18 april), Vancouver 2 
keer per week (vanaf 4 mei), en Calgary 1 keer per week vanaf 31 mei),. Om de oost- en westkust van 
Canada gemakkelijk te combineren tijdens één reis, geeft Air Transat geeft de mogelijkheid een stopover te 
maken aan het begin of einde van de reis.  
 
Diverse bestemmingen 
Een vakantie naar Canada is onvergetelijk. Op slechts een uur rijden van Montreal liggen de Laurentian 
bergen. Hier bezoeken reizigers kristalblauwe meren, kuurbaden, wijngaarden, lieflijke dorpjes en 
uitstekende eetgelegenheden. De steden Montreal, Quebec, Ottawa en Toronto zijn perfecte steden voor 
leuke citytrips. De oostelijke provincies Quebec, Ontario Nova Scotia en New Brunswijk zijn zeker een 
bezoek waard! Wie de westelijke provincies wil ontdekken, kan vliegen op Calgary. Vanuit hier hebben 
bezoekers de mogelijkheid naar de Rocky Mountains te gaan of de nationale parken Banff en Jasper te 
bezoeken. Vanaf Vancouver zijn Vancouver Island, de bekende Sunshine Coast en nog meer nationale 
parken te ontdekken.  

 
Air Transat vluchten kunnen online geboekt worden op airtransat.be, telefonisch op 00800 872 672 83 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.  

 



 

 

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 
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Voor meer informatie en/of beeldmateriaal: AVIAREPS, Yorg Bonami 
ybonami@aviareps.com of +31 20 654 15 65, www.aviareps.be   
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