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Op reis naar Italië vanuit Brussel-Charleroi: 

Ryanair opent drie nieuwe routes naar Triëst, Genua en Trapani 
 
  
Charleroi, 09 augustus 2021 - Luchtvaartmaatschappij Ryanair lanceert deze winter drie nieuwe 
routes van/naar Brussels South Charleroi Airport. Triëst, Genua en Trapani worden toegevoegd 
aan de 18 rechtstreekse routes van Brussel-Charleroi naar Italië. Deze drie nieuwe 
bestemmingen zullen worden aangedaan met 2 vluchten per week.  
 
Na de aankondiging van de opening van de nieuwe routes naar Zweden (Stockholm-Arlanda, vanaf 31 
oktober 2021), Denemarken (Billund, vanaf 29 oktober 2021), Finland (Helsinki, vanaf 2 november 
2021), Cyprus (Paphos, vanaf 2 november 2021) en Marokko (Essaouira, vanaf 31 oktober 2021), 
biedt Ryanair deze winter drie nieuwe bestemmingen in Italië aan: Triëst, Genua en Trapani.  
 
Vanaf 31 oktober 2021 zal er wekelijks op donderdag en zondag worden gevlogen tussen Brussels 
South Charleroi Airport en Triëst, gelegen aan de Italiaans-Sloveense grens en hoofdstad van de regio 
Friuli-Venezia Giulia. Op donderdag vertrekken de Boeings 737-800 in Ryanair-kleuren om 14u40 uit 
Brussel-Charleroi, waarna ze omstreeks 16u20 zullen landen in Triëst. De terugvlucht wordt gepland 
rond 16u45, waarna het vliegtuig zal landen op het tarmac van BSCA om 18u25. Op zondag staat het 
vertrek richting Italië gepland om 14u05, met aankomst omstreeks 15u45. De terugkeer naar België is 
gepland om 16u10, met een geschatte aankomst in Brussels South Charleroi Airport om 17u50. 
 
De stad werd gebouwd rond drie belangrijke punten: de haven, het Canal Grande en het centrale plein. 
Piazza Unità d’Italia, gelegen aan de voet van de heuvel San Giusto met zicht op zee, is het ideale 
uitgangspunt om de omliggende wijken te ontdekken, met name: Borgo Teresiano en Giuseppino 
Borgo. Op dit plein, omringd door neoklassieke en barokke gebouwen, staat de Fontana dei Quattro 
Continenti (Fontein van de Vier Continenten), ook bekend als de Fontana del Mazzoleni. Deze fontein 
stelt de wereld voor op allegorische manier in de vorm van vier figuren die de inwoners van de delen 
van de wereld die bekend waren ten tijde van de bouw van de fontein tussen 1751 en 1754 
vertegenwoordigen.  
 
Vanaf 2 november 2021 zal er op dinsdag en zaterdag van en naar Genua , de havenstad en hoofdstad 
van Ligurië, worden gevlogen vanuit de luchthaven Brussel-Charleroi. Het vertrek naar Genua staat 
gepland op dinsdagnamiddag, om 15u20 op (aankomst om 16u55) en op zaterdag om 17u15 
(aankomst voorzien omstreeks 18u50). De terugreis vanuit de hoofdstad van Ligurië naar België zal ‘s 
avonds plaatsvinden met een vertrek in de late namiddag op dinsdag (vertrek om 17u20 – aankomst 
om 18u55) en in de vroege avond op zaterdag (vertrek om 19u15 - aankomst om 20u50). 
 
Genua is bekend om zijn haven, die niet alleen een van de belangrijkste Italiaanse havens is, maar ook 
een van de grootste havens rond de Middellandse Zee. De stad is een belangrijk logistiek en 
technologisch knooppunt in Italië. Genua, dat vooral bekend is om zijn industriële kant, staat bol van 
de geschiedenis en een groot deel van het historisch centrum staat onder bescherming van de 
UNESCO. Bezoekers kunnen de 110 paleizen die de stad rijk is, bewonderen. Niet minder dan 42 van 
deze paleizen worden door de UNESCO erkend. De uitzonderlijke schoonheid van de stad tussen de 
zee en de bergen zal toekomstige reizigers niet onverschillig laten.  
 
Ryanair vliegt voortaan ook van Brussel-Charleroi naar Sicilië en lanceert de route naar Trapani vanaf 
31 oktober 2021. De wekelijkse vluchten staan gepland op woensdag en zondag met vertrek vanuit 
Brussels South Charleroi Airport om 08u00 en aankomst in Sicilië omstreeks 10u30. De terugvlucht is 
gepland om 10u55, met een geplande landing omstreeks 13u25 op Belgische bodem.  
 
Trapani, de hoofdstad van de gelijknamige provincie, is een stad in het uiterste westen van het eiland, 
die dankzij haar verrassende ligging tussen de zee en de bergen is uitgegroeid tot een zeer bijzondere 



   

plaats. Vanuit haar ligging aan de voet van de berg Eryx, ook bekend als de berg San Giuliano, met de 
stad Erice aan de top, kijkt Trapani uit op de Egadische archipel, een van de grootste zeereservaten 
van Europa, bestaande uit drie hoofdeilanden (Favignana, Levanzo en Marettimo), de Stagnone-
eilanden en zes kleine eilandjes. Trapani is beroemd om haar oude maritieme tradities en stranden, 
maar staat ook bekend om de exploitatie en handel van zout. Het natuurreservaat met de 
zoutmoerassen staat garant voor talrijke kleurrijke zonsondergangen om mateloos van te genieten.  
 
Philippe VERDONCK, Chief Executive Officer van Brussels South Charleroi Airport, verklaart: “Met 
deze aankondiging zullen niet minder dan acht nieuwe bestemmingen beschikbaar zijn vanaf onze 
luchthaven. Bovendien vervolledigen ze ons aanbod naar Italië, dat is gestegen tot 21 bestemmingen 
voor de Italiaanse gemeenschap in België en voor alle liefhebbers van dit prachtige land met talrijke 
facetten. Ryanair blijft groeien vanaf Brussels South Charleroi Airport en we kunnen de Ierse 
luchtvaartmaatschappij alleen maar bedanken voor het vertrouwen dat ze in al onze teams stellen″.    
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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 tien 
partnerluchtvaartmaatschappijen, namelijk Ryanair, Wizz Air, Pegasus Airlines, TUI fly, Air Corsica, Belavia, 
Laudamotion, Air Belgium, Air Algérie en Eurowings.
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