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Wizz Air lanceert een nieuwe vlucht met vertrek vanuit Brussels 

South Charleroi Airport: 
De luchtvaartmaatschappij voegt Tirana toe aan haar 

bestemmingen 
  
Charleroi, 02 juni 2020 – de luchtvaarmaatschappij Wizz Air kondigt aan dat ze binnenkort een 
basis zal openen op de internationale luchthaven van Tirana – Nënë Tereza. De 
luchtvaartmaatschappij zal er drie vliegtuigen van het type Airbus A320 parkeren. Vanuit deze 
nieuwe basis zal Wizz Air een verbinding lanceren tussen Albanië en Brussels South Charleroi 
Airport. Vanaf 1 juli 2020, zullen 2 wekelijkse vluchten de luchthaven Brussel-Charleroi 
verbinden met Tirana. De tickets zijn nu al te koop op de website van de luchtvaartmaatschappij 
– http://www.wizzair.com.  
 
Wizz Air is sinds 2004 actief op BSCA en zal op 1 juli haar 15de rechtstreekse vlucht vanuit de 
luchthaven Brussel-Charleroi lanceren. Dankzij deze nieuwe route wordt onze luchthaven verbonden 
met een nieuw land waarnaar tot op heden nog niet wordt gevlogen vanuit Brussels South Charleroi 
Airport.  
 
Als belangrijkste economische, industriële en culturele centrum van Albanië zal er in eerste instantie 
twee keer per week van en naar Brussels South Charleroi Airport worden gevlogen richting de Albanese 
hoofdstad. Deze frequentie zal geleidelijk aan worden verhoogd, zodat deze vanaf 1 augustus 2020 
toeneemt tot vier trajecten/week . 
 

- 01/07/2020 – 19/07/2020: 2 vluchten/week, op woensdag en zondag 
- 20/07/2020 – 31/07/2020: 3 vluchten/week, op maandag, woensdag en vrijdag  
- Vanaf 01 augustus 2020: 4 vluchten/week, op maandag, woensdag, vrijdag en zondag 

 
Philippe VERDONCK, Chief Executive Officer van Brussels South Charleroi Airport, verklaart: « We zijn 
Wizz Air zeer dankbaar voor het vertrouwen dat ze vestigt in Brussels South Charleroi Airport. Na de 
aankondiging van een rechtstreekse vlucht tussen Wenen en Brussel-Charleroi, zijn we zeer tevreden 
dat we Tirana kunnen toevoegen aan ons aanbod met bestemmingen vanuit onze luchthaven. De 
commerciële vluchten in onze luchthaven zullen hervatten vanaf 15 juni 2020. Deze gedeeltelijke en 
progressieve hervatting gebeurt in nauwe samenspraak met de belangrijkste partners van de 
luchthaven Brussel-Charleroi, zodat we de beste dienstverlening kunnen bieden onder optimale 
veiligheidsvoorwaarden. » 
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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-
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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.

 
 


