
 

            
 

LANCERING ZOMERPROGRAMMA 2022 

 

TUI ZET PROGRAMMA VAN 2021 INTEGRAAL 
VERDER, AANGEVULD MET VIER NIEUWE 
BESTEMMINGEN  
 

 
Luchtvaartmaatschappij TUI fly lanceert haar vluchtprogramma voor zomer 2022 dat alle 

bestemmingen van vorig jaar herneemt, nog aangevuld met vier nieuwe bestemmingen: 

Havana, Aruba, Zadar en Ohrid.  

TUI vertrouwt erop dat ook Avignon, Larnaca, Karpathos en Pula, de vier bestemmingen die 

vorig jaar voor het eerst geprogrammeerd werden, dit jaar voluit de wind in de zeilen zullen 

hebben.  

 

Onnodig te zeggen dat 2021, net als het jaar daarvoor, voor de gehele luchtvaartsector een 

extreem moeilijk jaar is geweest. TUI fly gelooft in een nieuwe dynamiek voor dit jaar en lanceert 

haar aanbod voor zomer 2022 met opnieuw alle bestemmingen uit zomer 2021. Er worden ook 

vier nieuwe bestemmingen aan het programma toegevoegd: 

- Havana (Cuba) vanaf 7 januari tot 28 oktober met een vlucht per week (vrijdag) 

- Aruba (Nederlandse Antillen) vanaf 23 april tot 23 oktober met een vlucht per week 

(zondag) 

- Ohrid (Noord-Macedonië) vanaf 13 mei tot 13 september met twee vluchten per week 

(maandag en vrijdag) 

- Zadar (Kroatië) vanaf 23 april tot 1 oktober met twee vluchten per week (woensdag en 

zaterdag) 

 

Een jaar geleden stelde TUI fly ook 4 nieuwe bestemmingen voor. TUI herneemt deze 

bestemmingen en gelooft rotsvast in hun succes in 2022: 

- Avignon (Frankrijk - uit Antwerpen) van 17 juni tot 3 oktober met twee vluchten per week 

(maandag en vrijdag, ideaal voor een verlengd weekend)  

- Larnaca (Cyprus) van 3 april tot 30 oktober met twee vluchten per week (donderdag en 

zondag) 

- Pula (Kroatië) van 23 april tot 1 oktober met twee vluchten per week (woensdag en 

zaterdag) 

- Karpathos (Griekenland) van 30 april tot 11 oktober met twee vluchten per week (dinsdag 

en zaterdag) 

 



In totaal worden er 95 bestemmingen en 168 routes aangeboden en wordt er gevlogen vanuit alle 

luchthavens: Brussel, Oostende, Antwerpen, Charleroi, Luik en Rijsel (F).  

 

Tickets kunnen worden geboekt op www.tuifly.be of via het reisbureau.  
 
Groet, 
 
Piet Demeyere 

Head of External Communications TUI Belgium 

 

Mobile: +32 492 34 14 24 

piet.demeyere@tui.be 
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