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Wizz Air lanceert een nieuwe vlucht met vertrek vanuit Brussels 

South Charleroi Airport: 
De luchtvaartmaatschappij voegt Varna (Bulgarije) toe aan haar 

netwerk van bestemmingen 
  
Charleroi, 26 juni 2020 – Wizz Air heeft de lancering van een nieuwe route van/naar Brussels 
South Charleroi Airport aangekondigd. De luchtvaartmaatschappij zal vanaf 24 juli 2020 een 
rechtstreekse verbinding openen tussen Varna en de luchthaven van Brussel-Charleroi. Deze 
bijkomende lijn met bestemming Bulgarije zal operationeel zijn met drie wekelijkse vluchten. 
De tickets zijn nu al te koop op de website van de luchtvaartmaatschappij – 

http://www.wizzair.com.  
 
In 2020 heeft Wizz Air al de opening van vier nieuwe routes met vertrek vanuit BSCA aangekondigd: 
Wenen (Oostenrijk), Tirana (Albanië), Belgrado (Servië) en Bacău (Roemenië). 
 
Voor het traject Varna – Brussel-Charleroi – Varna zullen drie vluchten per week doorgaan, en wel op 
maandag, woensdag en vrijdag. De Airbus A320’s in de kleuren van de luchtvaartmaatschappij en 
met een capaciteit van 180 zitplaatsen zal Bulgarije om 17.25 uur (lokale tijd) verlaten en rond 19.40 
uur (lokale tijd) op Brussel-Charleroi landen. De terugvlucht met bestemming Varna zal plaatsvinden 
om 20.10 uur (lokale tijd) en zal landen rond 00.15 (lokale tijd).  
 
Philippe VERDONCK, Chief Executive Officer van Brussels South Charleroi Airport, verklaart: « Wizz 
Air zet zijn ontwikkeling met vertrek vanuit onze luchthaven verder. Het vertrouwen dat onze teams 
krijgen moet worden beklemtoond en we kunnen hen hier alleen maar voor bedanken. De 
luchtvaartmaatschappij zal deze zomer in totaal vier nieuwe routes opstarten vanuit onze luchthaven. 
Brussels South Charleroi Airport heeft op 15 juni laatstleden haar activiteiten hervat en de heropstart 
verloopt in een sereen klimaat. Dit jaar zullen bijna honderd lijnen operationeel zijn met vertrek vanuit 
BSCA. Onze teams staan klaar om de vertrekkende reizigers te verwelkomen voor een vakantie waar 
ze zo naar hebben uitgekeken. » 
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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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