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Nieuwe route vanuit Brussels South Charleroi Airport:  

Ryanair opent een lijn naar Tel Aviv 
 

Charleroi, 28 oktober 2019 – Een nieuwe route vervolledigt het aanbod bestemmingen dat 
wordt aangeboden vanuit Brussels South Charleroi Airport. Luchtvaartmaatschappij Ryanair 
begint vandaag met een nieuwe lijn met bestemming Tel Aviv (Israël). Dankzij vier wekelijkse 
vluchten op maandag, dinsdag, donderdag en zaterdag worden de twee steden met elkaar 
verbonden door de Boeings 737-800 met 189 plaatsen van de maatschappij. De tickets zijn nu 
al te koop op de website van de luchtvaartmaatschappij - http://www.ryanair.com - tegen een 
stuntprijs van 24,99€ 
 
Stipt om 08.15 is het eerste vliegtuig met de kleuren van Ryanair vertrokken richting Tel Aviv. De 189 
passagiers zullen kennis kunnen maken met deze veelzijdige stad. Met cultuur, stranden en dolce vita 
en ook gastronomie en een bruisend nachtleven heeft Tel Aviv een ruime keuze aan activiteiten in 
petto voor de reizigers.  
 
Tel Aviv is de tweede grootste stad van Israël en het is een echte toeristische stad. Het museum, de 
haven en het park Hayarkon zullen klein en groot kunnen bekoren. Zin in zon en een fijn zandstrand? 
De kuststrook van de stad telt heel wat prachtige plekken voor wandelaars.  
 
Vier keer per week wordt nu vanuit Brussels South Charleroi naar de internationale luchthaven van 
Tel Aviv-David Ben Gourion gevlogen. Dit zijn de uren:  
 

 CRL/TLV TLV/CRL 

Charleroi Tel Aviv Tel Aviv Charleroi 

Maandag 08.15 13.40 14.30 18.20 

Dinsdag 06.40 12.05 12.55 16.45 

Donderdag 06.30 11.45 12.35 16.25 

Zaterdag 09.25 14.50 15.40 19.30 

 
Hélène BEGASSE, verantwoordelijke communicatie en persrelaties voor Ryanair in België 
verklaarde: “We zijn heel blij dat we vandaag van start gaan met onze eerste vlucht vanuit Bruxelles 
Charleroi naar Tel Aviv. Deze dag staat ook voor de lancering van het grote winterprogramma van de 
luchthaven van Brussel Charleroi met in het totaal 67 lijnen waaronder 1 nieuwe naar Tel Aviv, en 
deze zal ook verdergezet worden in het zomerseizoen 2020, en 1 nieuwe winterlijn naar Bézier. Zo 
zullen dit jaar 6,4 miljoen klanten kunnen reizen via de luchthaven van Brussel Charleroi. 
 
Om dit te vieren starten we met een speciale aanbieding vanaf slechts 16,99€ voor een reis op een 
van onze lijnen vanuit Brussel Charleroi, en dit tot eind januari 2020. Reserveren kan tot 31 oktober 
middernacht, enkel via Ryanair.com. Aangezien deze ongelofelijk lage prijzen erg gegeerd zijn, 
kunnen de klanten best snel naar www.ryanair.com surfen om deze aanbieding zeker niet te missen.” 
 
Philippe VERDONCK, Chief Executive Officer van Brussels South Charleroi Airport, verklaart: “We 
zijn blij dat er nieuwe bestemming wordt toegevoegd aan de vele lijnen die worden aangeboden door 
Ryanair. Met Tel Aviv krijgen onze passagiers is een bestemming aangeboden die zich uitstekend 
leent tot ontdekking en ontspanning. Wij blijven ons verder inzetten om onze passagiers een 
geprivilegieerde ervaring te bieden voor ze op hun welverdiende vakantie vertrekken. We willen dat 
ze al een vakantiegevoel krijgen zodra ze de terminal van Brussels South Charleroi Airport 
binnenkomen.” 
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Over Brussels South Charleroi Airport   

Brussels South Charleroi Airport werd al verschillende keren bekroond om zijn diensten en infrastructuren. Het is 
de tweede luchthaven die de stad Brussel bedient. Bogend op zijn operationele ervaring en kennis van de sector, 
heeft BSCA in 2018 ongeveer acht miljoen passagiers de mogelijkheid geboden om op te stijgen naar meer dan 
190 bestemmingen in Europa, Noord-Afrika, het Midden-Oosten en Azië. Vandaag telt Brussels South Charleroi 
Airport acht partnerluchtvaartmaatschappijen, namelijk Ryanair, Wizz Air, Pegasus Airlines, TUI fly, Air Corsica, 
Belavia, Air Belgium, Air Algérie en Laudamotion. 
 
 
Over Ryanair 

Ryanair Holdings Plc, de grootste luchtvaartgroep van Europa, is het moederbedrijf van Ryanair DAC, Lauda, 
Buzz, Malta Air en Ryanair UK. De groep vervoer meer dan 152 miljoen klanten per jaar. Met meer dan 2400 
vluchten vanaf 86 basissen verbindt de groep meer dan 200 bestemmingen in 40 landen met een vloot van meer 
dan 475 toestellen en 210 bijkomende Boeing 737 in bestelling. Zo zal Ryanair Holdings zijn prijzen kunnen 
blijven verlagen en het aantal passagiers laten stijgen tot 200 miljoen passagiers per jaar tegen FY24. Ryanair 
Holdings kan rekenen op een team van meer dan 19000 uiterst gekwalificeerde luchtvaartprofessionals die de 
beste stiptheid in Europa garanderen en al 34 jaar een recordveiligheidsniveau garanderen. 

 
 


