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Laudamotion komt naar Brussels South Charleroi Airport:  

Lancering van de nieuwe vluchtroute Brussel-Charleroi - Wenen 

 
Charleroi, 27 oktober 2019 - Vestiging van een nieuwe luchtvaartmaatschappij op Brussels 
South Charleroi Airport. Klokslag 08u25 landde een Airbus A320 met de kleuren van de 
Oostenrijkse luchtvaartmaatschappij Laudamotion op de tarmac van onze luchthaven. Aan 
boord zaten 180 passagiers met een rechtstreekse vlucht vanuit Wenen, een nieuwe 
bestemming die voortaan wordt aangeboden met vertrek vanuit Brussels South Charleroi 
Airport. De hoofdstad van Oostenrijk wordt op die manier verbonden met Brussel-Charleroi, 
met een frequentie van zes vluchten per week. Tickets zijn te koop op de website van de 
luchtvaartmaatschappij – http://www.laudamotion.com – vanaf € 9,99 enkele reis.  
 
Vandaag wordt Oostenrijk toegevoegd aan de lijst met bestemmingen vanuit Brussels South 
Charleroi Airport. Wenen, de hoofdstad van het land, werd voor het tiende jaar op rij verkozen tot 
“beste stad ter wereld om te leven”. De stad is zeer aantrekkelijk voor het bedrijfsleven en toerisme. 
Wenen staat wereldwijd bekend voor zijn collecties van wereldberoemde kunstwerken, zijn cultuur en 
gastronomie. De stad biedt zijn bezoekers de mogelijkheid om deel te nemen aan ontelbare 
activiteiten.  
 
Laudamotion werd opgericht in 2018 door Niki Lauda en het is de negende luchtvaartmaatschappij 
die actief is op de tarmac van Brussels South Charleroi Airport. Daarenboven is het de vijfde 
luchtvaartmaatschappij die wordt verwelkomd in minder dan drie jaar tijd. Dit wijst nogmaals op de 
aantrekkelijkheid van de luchthaven voor luchtvaartmaatschappijen.  
 
De internationale luchthaven Wien-Schwechat is een belangrijke luchthaven die met Brussels South 
Charleroi Airport wordt verbonden met een frequentie van zes wekelijkse vluchten, volgens 
onderstaande vluchtschema’s:  
 

 CRL/VIE VIE/CRL 

Charleroi Wenen Wenen Charleroi 

Maandag 15u40 17u15 13u25 15u15 

Dinsdag 09u50 11u35 07u35 09u25 

Woensdag 13u35 15u20 11u20 13u10 

Donderdag 09u50 11u35 07u35 09u25 

Vrijdag 13u00 14u45 10u45 12u35 

Zondag 08u50 10u35 06u35 08u25 

 
Andreas Gruber, Chief Executive Officer van Laudamotion, verklaart: “We zijn verheugd om onze 
passagiers een rechtstreekse vlucht van Brussel-Charleroi naar Wenen, mijn geboortestad, te kunnen 
aanbieden. Dankzij deze nieuwe vluchtroute kunnen we ons netwerk verder uitbreiden. Lauda biedt 
zijn passagiers de mogelijkheid om deze stad, die werd verkozen tot beste stad ter wereld om te 
leven, te ontdekken aan een onklopbare prijs. ” 
 
Philippe VERDONCK, Chief Executive Officer van Brussels South Charleroi Airport, is zeer tevreden 
dat hij Laudamotion voortaan mag rekenen onder de partnerluchtvaartmaatschappijen van de 
luchthaven: « Een nieuwe luchtvaartmaatschappij betekent een nieuwe opportuniteit voor onze 
luchthaven, zeker omdat het hier om een nieuwe bestemming en zelfs een nieuw land gaat. Met de 
komst van Laudamotion kunnen we Oostenrijk toevoegen aan de lijst met landen waarnaar wordt 
gevlogen vanuit Brussels South Charleroi Airport. Onze passagiers kunnen voortaan kiezen voor een 
nieuwe Europese hoofdstad uit ons aanbod. Dankzij de voordelige tarieven, hebben we vertrouwen in 
het potentieel van deze route. Daarenboven versterkt deze route onze positie als internationale 
luchthaven door een kwalitatieve dienstverlening te bieden aan onze reizigers die vliegen voor 
toeristische doeleinden of een zakenreis.  » 

http://www.laudamotion.com/
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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.

 

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

