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Wizz Air lanceert twee nieuwe lijnen met vertrek vanuit Brussels 

South Charleroi Airport: 
De luchtvaartmaatschappij voegt Belgrado en Bacău toe aan haar 

bestemmingen 
  
Charleroi, 17 juni 2020 – Wizz Air heeft aangekondigd dat het binnenkort van start gaat met twee 
nieuwe routes vanuit Brussels South Charleroi Airport. Belgrado wordt vanaf 19 juli 2020 
verbonden met BSCA. In de herfst zal een zesde route met bestemming Roemenië gelanceerd 
worden. Vanaf 29 oktober zal de stad Bacău verbonden worden met Brussel-Charleroi. De 
tickets naar deze bestemmingen zijn nu al te koop op de website van de luchtvaartmaatschappij 
– http://www.wizzair.com.  
 
Juli 2020 zal gekenmerkt worden door de opening naar twee nieuwe landen vanuit Brussels South 
Charleroi Airport. Op 6 juni laatstleden kondigde de luchtvaartmaatschappij de lancering aan van 
verbindingen tussen BSCA en de Albanese hoofdstad, Tirana. Vandaag wordt ook Servië toegevoegd 
aan het netwerk bestemmingen dat door de maatschappij aangeboden wordt vanuit Brussel-Charleroi.  
 
Belgrado, dat beschouwd wordt als een van de oudste steden van Europa, zal door twee wekelijkse 
vluchten verbonden worden met Brussels South Charleroi Airport. De verbindingen Belgrado - Brussel-
Charleroi - Belgrado komen er op woensdag en zondag.  
 
De Airbussen A321, die plaats bieden aan 230 passagiers, vertrekken in Belgrado om 06.25 (lokale 
tijd) en ze landen in BSCA te landen rond 09.05. De terugvlucht naar de Servische hoofdstad vertrekt 
om 09.50 vanuit Charleroi en komt rond 12.10 (lokale tijd) aan op haar bestemming.  
 
De luchtvaartmaatschappij kondigt ook de lancering van een zesde lijn met bestemming Roemenië 
aan. Met drie wekelijkse vluchten, op dinsdag, donderdag en zaterdag, wordt Bacău verbonden met 
Brussels South Charleroi Airport. De vluchten worden uitgevoerd met de Airbussen A320 van de 
maatschappij (180 plaatsen) en deze vertrekken in de voormiddag vanuit Brussel-Charleroi.  
 
Philippe VERDONCK, Chief Executive Officer van Brussels South Charleroi Airport, verklaart: « Wenen, 
Tirana en nu Belgrado en Bacău, allemaal nieuwigheden voor onze passagiers. Wizz Air zet zijn 
ontwikkeling vanop onze luchthaven verder en we zijn de maatschappij dankbaar voor het vertrouwen 
in al onze teams. Het leven in onze terminal komt stilaan weer op gang en onze activiteiten worden 
beetje bij beetje opnieuw opgestart. Deze nieuwe aankondiging van Wizz Air moedigt ons aan om onze 
koers aan te houden en te blijven werken aan een positieve dynamiek waarbij we onze reizigers een 
zo groot mogelijke diversiteit willen bieden. Bovendien blijven wij onze doelstelling nastreven om de 
gebruikers van de luchthaven een snelle en gemakkelijke ervaring te bieden, en dit alles in optimaal 
veilige omstandigheden. » 
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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 
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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.

 
 
 
 
 
 
 
 


