
   

PERSBERICHT 
 

 
Hervatting van de commerciële vluchten op Brussels South 

Charleroi Airport: 
Wizz Air en Air Corsica bevestigen de hervatting van hun vluchten 

  
Charleroi, 09 juni 2020 – Brussels South Charleroi Airport zal zijn commerciële vluchten 
hervatten vanaf maandag 15 juni 2020. De luchtvaartmaatschappijen Wizz Air en Air Corsica 
kondigden de officiële hervatting van hun vluchten aan. Er zal opnieuw worden gevlogen vanuit 
de luchthaven Brussel-Charleroi naar twaalf bestemmingen. De twee luchtvaartmaatschappijen 
zullen zes landen aandoen.  
 
Vanaf 15 juni 2020 opent België zijn grenzen opnieuw voor de landen die tot de Europese Unie behoren. 
In navolging van deze heropening, bevestigden Wizz Air en Air Corsica de hervatting van hun vluchten 
vanuit Brussels South Charleroi Airport.  
 
Wizz Air zal zijn verbindingen hervatten vanaf aanstaande maandag, 15 juni. De 
luchtvaartmaatschappij zal opnieuw vliegen tussen Brussels South Charleroi Airport en tien 
bestemmingen uit het gebruikelijke aanbod.  
 

- Bulgarije: Sofia 
- Hongarije: Boedapest 
- Polen: Warschau 
- Roemenië: Boekarest, Cluj-Napoca, Craiova, Sibiu, Iasi, Timisoara 
- Slovenië: Ljubljana 

 
De vluchtroutes naar Chisinau (Moldavië) en Skopje (Macedonië) worden later hervat, van zodra er 
beslissingen worden genomen met betrekking tot de opening van de grenzen van/naar landen buiten 
de Europese Unie. 
 
Bovendien kondigde de luchtvaartmaatschappij de opening van twee nieuwe vluchtroutes richting 
Albanië en Oostenrijk aan. Vanaf 1 juli 2020 zullen er twee nieuwe bestemmingen worden gelanceerd 
vanuit Brussels South Charleroi Airport: Tirana en Wenen. 
 
Vanaf 27 juni 2020 vliegt de luchtvaartmaatschappij uit Corsica, Air Corsica, opnieuw naar Bastia en 
Ajaccio.   
 
De vliegtickets voor alle aangeboden bestemmingen worden verkocht op de respectievelijke websites 
van de luchtvaartmaatschappijen, met name http://www.wizzair.com en http://www.aircorsica.com.  
 
De luchtvaartmaatschappijen evalueren voortdurend de voortgang van de gesprekken die worden 
gevoerd in de verschillende landen. Deze landen kunnen namelijk op elk moment de toegang tot hun 
grondgebied beperken.  
 
Voor elk vertrek vanaf 15 juni 2020, raden wij onze reizigers sterk aan om zich te informeren over de 
regels voor de toegang tot het land van bestemming via de lokale overheid of via de website van de 
Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken via de volgende link https://diplomatie.belgium.be/. 
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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 2019 
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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