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Hervatting van de commerciële vluchten op Brussels South 

Charleroi Airport: 
Pegasus Airlines, Belavia en Ryanair starten hun activiteiten weer 

op 
  
Charleroi, 18 juni 2020 – Brussels South Charleroi Airport verwelkomt de reizigers opnieuw. 
Sinds 15 juni 2020 zijn de commerciële activiteiten van BSCA opnieuw van start gegaan. 
Pegasus Airlines, Belavia en Ryanair bevestigen de hervatting van hun operaties en starten hun 
vliegactiviteiten weer op. 22 bijkomende routes zullen weer gevlogen worden vanaf de 
luchthaven Brussel-Charleroi.    
 
Op 17 juni 2020, precies om 12.20, is de eerste Airbus A320 van Pegasus Airlines geland op BSCA. 
Deze aankomst kenmerkte de hervatting van de activiteiten van de maatschappij vanaf Brussel-
Charleroi. Pegasus Airlines verbindt Brussels South Charleroi Airport opnieuw met de luchthaven van 
Istanbul Sabiha Gökçen.  
 
Wat later die dag landde een Embraer 175 van Belavia op Brussels South Charleroi Airport. De 
nationale luchtvaartmaatschappij van Wit-Rusland bevestigt de heropstart van haar vluchten tussen 
Brussel-Charleroi en Minsk. In eerste instantie komen er twee vluchten per week.  
 
De connecties via de hubs van Istanbul Sabiha Gökçen en Minsk worden verzekerd, onder voorbehoud 
van het respectievelijke vluchtenprogramma van de luchtvaartmaatschappijen en de beperkingen wat 
de toegang tot de landen van bestemming betreft.  
 
Ryanair start zijn activiteiten gedeeltelijk weer op vanaf 21 juni 2020. 20 routes verdeeld over negen 
landen zullen weer gevlogen worden.  
 
Routes met vertrek vanuit Brussel-Charleroi vanaf 21 juni 2020:  
 

- Spanje: Madrid, Barcelona, Alicante, Malaga, Sevilla, Tenerife Zuid 
- Frankrijk: Marseille 
- Griekenland: Athene, Thessaloniki 
- Hongarije: Boedapest 
- Italië: Rome-Ciampino, Milaan-Bergamo, Bologna 
- Polen: Warschau-Modlin, Krakau 
- Portugal: Lissabon, Faro, Porto 
- Roemenië: Boekarest 
- Verenigd Koninkrijk: Manchester 

 
De maatschappij zal de rest van haar netwerk vanuit Brussels South Charleroi Airport weer opstarten 
vanaf 1 juli 2020, onder voorbehoud van aanpassingen of eventuele gouvernementele beperkingen. 
 
De tickets naar elk van de aangeboden bestemmingen worden te koop aangeboden op de websites 
van de luchtvaartmaatschappijen op de volgende adressen: http://www.flypgs.com, 
http://www.belavia.by, http://www.ryanair.com.  
 
Voor elk vertrek 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 op http://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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