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Air Transat hervat haar activiteiten vanuit België 
Heractivering van rechtstreekse vluchten tussen Brussels Airport en Montreal 

 
Maisons-Alfort & Brussel, 6 mei 2022 - Air Transat is verheugd de hervatting van haar 
vluchten tussen België en Canada aan te kondigen, na lange maanden van gedwongen 
stopzetting vanwege COVID-19. De luchtvaartmaatschappij hervat haar rechtstreekse 
vluchten tussen Brussels Airport en Montreal en zal op het hoogtepunt van het 
seizoen tot drie retourvluchten per week aanbieden. Tot eind oktober zal Air Transat 
deze vluchten op maandag, dinsdag en vrijdag uitvoeren met haar nieuwe Airbus 
A321neoLR-vliegtuigen. 
   
De luchtvaartmaatschappij uit Montreal maakt haar lang verwachte comeback op het 
tarmac van Brussels Airport, van waar ze al meer dan 30 jaar vluchten naar Canada 
uitvoert, als teken van de sterke banden die beide landen verenigen.  

“We zijn zeer verheugd onze Belgische passagiers opnieuw een rechtstreekse vlucht 
tussen Brussel en Montreal te kunnen bieden. Het behalen van de titel World’s Best 
Leisure Airline 2021 toont eens te meer aan dat Air Transat een zeer speciale plaats 
inneemt in de harten van onze passagiers. Dit dankzij onze bemanning, die trots is om 
Quebec en zijn gastvrijheid te promoten. Passagiers zullen ook de kans krijgen om te 
reizen aan boord van onze nieuwe Airbus A321neoLR, die de laagste milieu-impact in zijn 
categorie heeft, wat het engagement van het bedrijf, om tegen 2050 CO2-neutraliteit te 
bereiken, versterkt” benadrukt Cyril Cousin, Directeur Frankrijk, Benelux, 
Zwitserland en Duitsland van Air Transat. 

Dankzij een uitgebreid netwerk van binnenlandse vluchten kunnen Belgische reizigers de 
Canadese provincies en steden ontdekken of herontdekken. Zo zijn maar liefst vijf 
Canadese bestemmingen toegankelijk vanuit Brussels Airport voor reizigers, expats 
en alle Canada-liefhebbers. Passagiers hebben de mogelijkheid om na een korte 
doorverbinding of stop-over in Montreal (YUL), naar Quebec (YQB), Toronto (YYZ), 
Calgary (YYC) of Vancouver (YVR) te reizen. 

"We zijn blij om Air Transat, een jarenlange partner van Brussels Airport, opnieuw te 
verwelkomen als één van onze luchtvaartmaatschappijen", zegt Arnaud Feist, CEO van 
Brussels Airport Company. "Met deze heropstart verhogen we onze capaciteit tussen 
Brussels Airport en Canada (Montréal), één van onze populairste bestemmingen tijdens 
de zomermaanden. En we zijn ook verheugd dat deze terugkeer op een duurzame manier 



 

 

gebeurt met A321 neoLR's. De inzet van deze vliegtuigen zal een belangrijke bijdrage 
leveren aan de vergroening van de vloot van Brussels Airport." 

Air Transat, dat in 2021 verkozen werd tot World’s Best Leisure Airline tijdens de 
Skytrax World Airlines Awards, zet zich met toewijding en passie in om haar passagiers 
steeds de beste beleving te bieden op vlak van service, comfort en veiligheid. Het 
behalen van deze onderscheiding weerspiegelt het professionalisme en het 
engagement van de luchtvaartmaatschappij voor haar klanten en de Europese en 
Canadese bestemmingen die ze biedt. 
 
Air Transat is zich bewust van de noodzaak om haar impact op het milieu te 
verminderen en heeft hiervoor haar vloot volledig vernieuwd met de integratie van de 
Airbus A321neoLR, het groenste toestel in haar categorie. Dit vliegtuig verbruikt 15% 
minder brandstof en vermindert het geluid en de uitstoot van broeikasgassen met 
50% in vergelijking met vorige generatie toestellen. 
 
 
Over Air Transat 
 
Air Transat is 35 jaar geleden opgericht in Montreal en is een toonaangevend merk op het 
gebied van reizen en recreatie. Verkozen tot World's Best Leisure Airline door passagiers 
bij de Skytrax World Airline Awards vliegt Air Transat naar internationale en Canadese 
bestemmingen, waarbij ze ernaar streeft haar klanten met enthousiasme en 
gastvriendelijkheid van dienst te zijn in elke fase van hun reis of verblijf en waarbij ze er 
ook naar streeft de nadruk te leggen op veiligheid. Deze vernieuwt haar vloot met de 
groenste vliegtuigen in haar categorie als onderdeel van een streven naar een gezonder 
milieu, wetende dat dit essentieel is voor haar activiteiten en de prachtige bestemmingen 
die ze biedt. Air Transat is een business unit van Transat A.T. Inc., een wereldberoemde 
aanbieder van vakantiereizen die in 2018 de Travelife-certificering heeft behaald als 
erkenning voor haar duurzaamheidsverplichtingen. Volg Air Transat op : Facebook Twitter 
Instagram YouTube Pinterest TikTok LinkedIn 
 
Over Brussels Airport    
   
Brussels Airport is één van de belangrijkste luchthavens van Europa. In 2021 
verwelkomde de luchthaven 9.4 miljoen passagiers, ten opzichte van 26.4 miljoen 
passagiers in 2019. De luchthaven heeft ook een belangrijke cargoactiviteit met meer dan 
843.000 ton vrachtvervoer in 2021. Brussels Airport komt tegemoet aan de specifieke 
behoeften van zakenreizigers én vakantiegangers voor zowel binnen-Europees als 
langeafstandsverkeer, en biedt in 2022 meer dan 200 rechtstreeks bereikbare 
bestemmingen.    
De luchthaven biedt ook een vooraanstaand cargoplatform, gespecialiseerd in het 
transport van farmaceutische producten, bederfbare goederen, e-commerce en levende 
dieren. Brussels Airport is de belangrijkste farmahub in Europa met de grootste 
oppervlakte aan temperatuurgecontroleerde magazijnen en ondersteunt zo de 
wereldwijde strijd tegen Covid-19.   
Brussels Airport is de op één na belangrijkste economische groeipool in België, goed voor 
24.000 directe en 40.000 indirecte jobs en wordt uitgebaat door Brussels Airport 
Company. De aandeelhouders zijn de Belgische Staat (25%) en een consortium van privé-
investeerders (75%). Volg Brussels Airport op Twitter, Linkedin, Instagram en Facebook.  

https://www.facebook.com/AirTransat
https://twitter.com/airtransat
https://www.instagram.com/airtransat/
https://www.youtube.com/user/AirTransat
https://www.pinterest.fr/airtransat/_created/
https://www.tiktok.com/@airtransat?lang=fr
https://www.linkedin.com/company/airtransat/mycompany/
https://twitter.com/BrusselsAirport
https://www.linkedin.com/company/the-brussels-airport-company-tbac/mycompany/verification/?viewAsMember=true
https://www.instagram.com/brusselsairport/
https://www.facebook.com/brusselsairport
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Beeldbank : transat.com/fr-CA/corporatif/medias  
 
Contact Air Transat :   
 
Tom ALBRAND 
Sales Manager België-Luxemburg   
Marketing Manager Benelux-Zwitserland-Duitsland 
tom.albrand@airtransat.com 
0033 (0) 7 86 74 40 48 
 
Contact Brussels Airport : 
 
Press Office  
media@brusselsairport.be 
0032 (0) 2 753 53 53  

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.transat.com%2Ffr-CA%2Fcorporatif%2Fmedias&data=04%7C01%7CMarie-Christine.Pouliot%40transat.com%7Cd1ce7d9cae594696e29a08d9bb4d6ead%7Cb11f4293f7a746afa85ce00382f1f058%7C0%7C0%7C637746763521461928%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=dUWcQsq1QL903Ba%2BpbawxDSTV8MMQdiNogJ%2Frv4QJWk%3D&reserved=0
mailto:media@brusselsairport.be

