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Air Belgium breidt aanbod rechtstreekse vluchten naar 

Martinique uit 
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Vanaf 16 december 2020 breidt Air Belgium zijn verbindingen naar Fort-de-France, 
de hoofdstad van het tropische eiland Martinique, uit met twee wekelijkse directe 
vluchten.  
  
Air Belgium verbetert bereikbaarheid hoofdstad Fort-de-France  

"Het enige wat verbeterd kan worden is de manier waarop we er naartoe gaan", kondigt Air 

Belgium aan, dat net haar aanbod aan vluchten van Brussel naar Fort-de-France heeft 

uitgebreid. 

  

In december 2019 heeft de Belgische nationale luchtvaartmaatschappij een nieuwe 

lijndienst gelanceerd naar Martinique vanaf de luchthaven Brussel Charleroi naar Fort-de-

France. De lijndienst bestaat uit twee vluchten per week. Vanwege het succes van deze 

verbinding breidt Air Belgium zijn aanbod vanaf 16 december 2020 uit. Er zullen dan 

rechtstreekse vluchten in beide richtingen aangeboden worden tussen Brussel Charleroi 

en Fort-de-France. De vluchten zijn gepland op woensdag en zaterdag.  

  

Air Belgium heeft daarbij een samenwerking aangekondigd met Air Caraïbes, die het 

mogelijk maakt om, via een verbinding in Guadeloupe, twee nieuwe vluchten aan te bieden 

naar Martinique.  

  

In totaal zijn er straks dus 4-wekelijkse vluchten (waarvan 2 directe) beschikbaar voor 

Belgische toeristen die met Air Belgium naar Martinique willen reizen. 

  

*** 

  
Martinique biedt bezoekers het hele jaar door een aangenaam klimaat dat garant staat 

voor een ontspannend verblijf. De lokale kunst, de keuken en de beeldschone natuur 

maken Martinique een ideale bestemming om te genieten van een eiland met een rijk 



natuurlijk en cultureel erfgoed op slechts negen uur een dertig minuten vliegen vanaf 

Brussel! 

  

Cultureel erfgoed dat goed bewaard is gebleven 

Er zijn genoeg historische locaties in Martinique die ontdekt kunnen worden. Zoals de 

Moulin du Val d'Or in Sainte Anne, waar je kunt kennismaken met de geschiedenis van 

suikerproductie op het eiland. Of het niet te missen Fort Saint-Louis, dat uitkijkt over de 

haven en de stad Fort-de-France. In Sainte Marie kunnen ook jonge kinderen genieten van 

de tuin van het Bananenmuseum, met daarin maar liefst 64 soorten bananenbomen.   

  

De bijzondere natuur op het eiland 

De onderwaterwereld verkennen tijdens een duik- of snorkelexcursie, wandelen door de 

regenwouden van het Regionaal Park van Martinique, of kajakken dwars door de 

mangrove. Martinique biedt vele mogelijkheden om de prachtige en gevarieerde 

landschappen van het eiland op een actieve manier te verkennen. Een zeer gewaardeerd 

uitstapje is het verkennen van de lokale eilandjes per catamaran, om zo te genieten van 

het kristalheldere turquoise water. Eén ding is zeker: in Martinique is er genoeg te doen. 

  

Een authentieke keuken die rijk is aan verrassende smaken 

Martinique zit vol met verborgen schatten om te ontdekken. De gastronomie van het 

tropische eiland en haar unieke AOC-rums, de speciale drank die allen op Martinique 

gemaakt mag worden, dragen bij aan haar goede naam. De creativiteit van de chef-koks, 

boeren, vissers en distilleerderijen kun je terugvinden in de kleurrijke en authentieke 

gastronomie van Martinique. 

  

Meer informatie over Martinique vind je via deze link: https://us.martinique.org/  
  
Over het Comité Martiniquais du Tourisme (CMT) 
De CMT is een openbare instelling met een industrieel en commercieel oogmerk (EPIC) die tot doel heeft van 
Martinique een populaire en kwalitatief hoogwaardige toeristische bestemming te maken. De CMT, die op 9 juli 
2003 door de gemeenschappen (gewestelijke en departementale) van Martinique werd opgericht, is het 
institutionele instrument dat belast is met de toeristische ontwikkeling van de nieuwe territoriale gemeenschap 
van Martinique. Het is de hoofdrolspeler in alle kwesties van toeristische ontwikkeling en promotie op 
Martinique. Sinds januari 2016 wordt zij voorgezeten door mevrouw Karine Mousseau. 
De CMT zet zich resoluut in voor een beleid dat gericht is op: 
- Naar de groei van een nieuw imago voor de bestemming Martinique. 
- Aan de herstructurering van het toeristisch aanbod met de definitie van nieuwe toeristische producten en hun 
kwalificatie. 
- De uitvoering van een dynamisch marketingbeleid voor toeristische producten. 
  

https://us.martinique.org/ 
  

Over Air Belgium 
Air Belgium NV is een vennootschap naar Belgisch recht met zetel in Mont-Saint-Guibert in Waals-Brabant. 
Hun doelstelling is het aanbieden van directe intercontinentale vluchten vanuit België. Exclusief gespecialiseerd 
voor lange afstandsvluchten tegen competitieve tarieven voor zaken- en vrijetijdsreizigers met een sterke 
Belgische identiteit die door al haar grond- en in-flight diensten wordt gevoeld. 
De belangrijkste operationele basis van Air Belgium bevindt zich op Brussels Charleroi Airport. Air Belgium 
opereert ook vanuit andere luchthavens in België en Europa. Naast de eigen lijndiensten verzorgt Air Belgium 
ook diensten voor vele prestigieuze buitenlandse luchtvaartmaatschappijen, touroperators, 
cruisemaatschappijen en buitenlandse overheden. 
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