
 

TRANSAVIA START MET ZOMERBESTEMMINGEN    
 VANAF BRUSSELS AIRPORT  

Schiphol, 21 december 2021 – Komende zomer biedt Transavia vier bestemmingen 

aan vanaf Brussels Airport: Alicante en Ibiza in Spanje, Heraklion-Kreta in 

Griekenland en Faro in Portugal. Tickets met vertrek vanaf Brussel voor zomer 2022 

zijn vanaf vandaag, 21 december te boeken.    

Al voordat corona de economie en maatschappij beheerste had Transavia al plannen om te 

starten met vluchten vanaf Brussels Airport. In de afgelopen 1,5 jaar is er, naast het plannen 

en onderhouden van het Transavia netwerk in Nederland, ook gekeken naar de mogelijkheden 

voor het netwerk op de lange(re) termijn. En de keuze voor Brussel is nog steeds valide.  

‘Onze vluchten vanaf Brussels Airport versterken onze positie in de Nederlandse en Belgische 

markt’, aldus Marcel de Nooijer, algemeen directeur van Transavia. ‘Veel van onze 

huidige klanten en business partners komen al uit België en zuidelijk Nederland. Daarom zien 

wij het starten met vliegen vanaf Brussel als een mooie stap om bestaande klanten in België 

en Nederland te blijven voorzien in hun wensen met een aantal prachtige bestemmingen.’   

‘We zijn blij om Transavia op Brussels Airport te mogen verwelkomen, een 

luchtvaartmaatschappij die al vele jaren ook een toenemende grote populariteit geniet onder 

Belgische reizigers die op zoek zijn naar een zonnige bestemming”, zegt Arnaud Feist, CEO 

van Brussels Airport. ’Bovendien biedt de wintersportvlucht naar Innsbruck onze reizigers 

een nieuwe bestemming in ons almaar groeiende netwerk van steden in Europa.’  

De tickets naar deze bestemmingen zijn voor het seizoen 2022 vanaf vandaag te boeken via 

de website van Transavia.  

Vanaf Brussel brengen wij 4 keer in de week onze passagiers naar Ibiza en Faro, naar Alicante 

5 tot 6 keer in de week en Heraklion 2 keer per week. Om dit mogelijk te maken stationeert 

Transavia 1 toestel op Brussel. De vluchten naar de zomerbestemmingen starten per 30 juni 

2022.    

Voorafgaand aan de zomer van 2022 start Transavia op 23 december met vluchten van 

Brussel naar Innsbruck in Oostenrijk. 

 

Voor meer informatie of interviewverzoeken:  

Transavia Communications, Karen Kuhlman 

Telefoon: 020-6046202 

 E-mail: communications@transavia.com 

  

Over Transavia:  

Transavia, onderdeel van de AIR FRANCE KLM Group, is de nummer één budgetluchtvaartmaatschappij en qua 

grootte de tweede airline van Nederland. De luchtvaartmaatschappij verzorgt al 55 jaar lijndiensten 

en chartervluchten naar meer dan 150 bestemmingen, met name in Europa en Noord-Afrika. Het is de meest 

toegankelijke budgetluchtvaartmaatschappij van Europa, leidend in gastvrijheid, service en digitale 

dienstverlening. Transavia biedt voor zowel de vakantie- als de zakelijke reiziger een aantrekkelijke basis ticketprijs 

met additionele (betaalde) producten en diensten. Transavia vervoert per jaar ruim 20 miljoen passagiers en 

opereert met een moderne vloot. Transavia biedt vluchten aan vanaf acht bases in Europa; vanuit Nederland vanaf 

Amsterdam, Rotterdam/Den Haag en Eindhoven. Vanuit België vanaf Brussel. Vanuit Frankrijk vanaf Parijs, 

Montpellier, Nantes en Lyon. 
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