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Georgië een nieuwe bestemming vanuit Brussels South Charleroi 

Airport:  
Wizz Air lanceert haar nieuwe rechtstreekse vlucht naar Koetaisi 

  
Charleroi, 12 september 2019 – De luchtvaartmaatschappij Wizz Air lanceerde op woensdag 11 
september haar nieuwe rechtstreekse verbinding naar Georgië. Brussels South Charleroi 
Airport is nu verbonden met Koetaisi, de tweede grootste stad van het land, met twee vluchten 
per week. De twee steden, die worden bediend door een Airbus A320 met 180 zitplaatsen, 
worden op woensdag en zondag met elkaar verbonden.  
 
Met de lancering van de nieuwe route Brussel-Charleroi – Koetaisi is er een nieuwe bestemming voor 
passagiers aangeboden. Koetaisi, op vier uur en dertig minuten vliegen van BSCA, opent de deur 
naar een land met duizend en één facetten. Het natuurlijke erfgoed van de regio zal groot en klein 
verwonderen. De Prometheus-grot en de majestueuze canyons van de regio zullen ze zeker bekoren.  
 
Op iets meer dan twee uur van Koetaisi hebben reizigers ook de mogelijkheid om langs de prachtige 
stranden van de Zwarte Zee te wandelen. 
 
Kutaisi International Airport wordt twee keer per week bediend volgens deze vluchtschema’s:  
 

 CRL/KUT KUT/CRL 

Charleroi Koetaisi Koetaisi Charleroi 

Woensdag 19.55 02.25 16.40 19.25 

Zondag 19.55 02.25 16.40 19.25 

 
Wizz Air is sinds 2004 actief en viert dit jaar 15 jaar activiteiten op Brussels South Charleroi Airport. 
Sinds haar komst hebben meer dan zeven miljoen passagiers haar lijnen gebruikt.  
 
Momenteel biedt de luchtvaartmaatschappij vluchten naar 12 steden in Midden- en Oost-Europa.  
 

 BESTEMMING 

Bulgarije Sofia 

Hongarije Budapest 

Moldavië Chisinau 

Macedonië Skopje 

Polen Warschau Chopin 

Roemenië Boekarest 

Cluj-Napoca 

Craiova 

Iasi 

Sibiu 

Timisoara 

Nieuw – Georgië Koetaisi 

 
Philippe VERDONCK, Chief Executive Officer van Brussels South Charleroi Airport, verklaart: “In 
vijftien jaar tijd heeft de luchtvaartmaatschappij Wizz Air een aanhoudende groei gekend. Vandaag 
blijft de maatschappij groeien en voegt ze Georgië toe aan haar aanbod van bestemmingen vanuit 
België. De samenwerking die ons met Wizz Air verbindt, stelt ons in staat om de ontwikkeling van 
onze respectievelijke activiteiten te overwegen, ten gunste van de passagiers die genieten van 
aantrekkelijke routes, zowel om zakelijke als toeristische redenen, tegen aantrekkelijke prijzen. ” 

*** 
Meer informatie  
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Over Brussels South Charleroi Airport   

Brussels South Charleroi Airport die meermaals beloond werd voor zijn diensten en zijn infrastructuur is een van 
de twee luchthavens die de stad Brussel aandoen. Bogend op haar operationele ervaring en kennis van de 
sector heeft BSCA in 2018 meer dan acht miljoen passagiers de mogelijkheid geboden te vertrekken naar meer 
dan 190 bestemmingen in Europa, Noord-Afrika, het Midden-Oosten en Azië. Brussels South Charleroi Airport 
telt acht partnerluchtvaartmaatschappijen, namelijk Ryanair, Wizz Air, Pegasus Airlines, TUI fly, Air Corsica, 
Belavia, Air Belgium, Air Algérie en Laudamotion.

 

../NL/v.grassa@charleroi-airport.com
https://www.brussels-charleroi-airport.com/

