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Lancering van het winterseizoen 2019-2020:  

Vijf nieuwe routes vanuit Brussels South Charleroi Airport 

 
Charleroi, 25 oktober 2019 - De laatste zondag van oktober vormt de start van het 
winterseizoen voor de luchthavens en luchtvaartmaatschappijen. Op 27 oktober zal Brussels 
South Charleroi Airport verschillende nieuwigheden voor het winterprogramma lanceren. In 
totaal zullen er vijf nieuwe routes worden aangeboden vanuit Brussel-Charleroi. Israël, 
Georgië, Oostenrijk, Martinique en Guadeloupe... Kortom, heel wat mogelijkheden voor onze 
reizigers om te vertrekken richting de zon en te ontspannen.   
 
Vanaf zondag 27 oktober zal Brussels South Charleroi Airport dus vijf nieuwe routes toevoegen aan 
zijn aanbod bestemmingen. Wizz Air en Ryanair zetten hun verdere groei in Brussel-Charleroi voort 
met de toevoeging van de bestemmingen Koetaisi en Tel Aviv.  
 
Laudamotion zal zich op zijn beurt officieel vestigen in Brussels South Charleroi Airport met zijn 
allereerste route naar de Oostenrijkse hoofdstad Wenen.  
 
Tot slot zal het mogelijk zijn om uw winter door te brengen onder de zon dankzij de lancering van de 
eerste trans-Atlantische vluchten vanuit Brussel-Charleroi. Op 7 december zullen de eerste 
vliegtuigen, van het type Airbus A340, van de Belgische luchtvaartmaatschappij Air Belgium 
vertrekken richting Martinique en Guadeloupe.  
 

Bestemming Land Maatschappij Frequentie 

Koetaisi Georgië Wizz Air 2 vluchten/week 

Tel Aviv Israël Ryanair 4 vluchten/week 

Wenen Oostenrijk Laudamotion 6 vluchten/week 

Fort-de-France Martinique Air Belgium 2 vluchten/week 

Pointe-à-Pitre Guadeloupe Air Belgium 2 vluchten/week 

 
Philippe VERDONCK, Chief Executive Officer van Brussels South Charleroi Airport, verklaart: « Onze 
teams zijn klaar voor het winterseizoen 2019-2020. Onze partnerluchtvaartmaatschappijen blijven 
groeien en voegen nieuwe bestemmingen toe aan hun netwerk vanuit onze luchthaven Brussels 
South Charleroi Airport. Het is belangrijk voor ons om ons aanbod te blijven diversifiëren. Ongeacht 
onze reizigers op zoek zijn naar een citytrip, een zonnige bestemming voor pure ontspanning of een 
zakenreis... Ons netwerk breidt steeds verder uit om te beantwoorden aan de behoeften van een 
gevarieerd publiek. » 
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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 zijn 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.
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