
   
 

 

7 nieuwe zomerbestemmingen voor Vlaamse luchthavens 

Meer vluchten naar zon, natuur & cultuur 

Donderdag 26 oktober 2017 – De luchthavens van Oostende-Brugge en Antwerpen 

hebben vandaag het voorlopige zomerschema voor 2018 bekend gemaakt. De groei 

van de Vlaamse luchthavens zet gestaag door met typische zonbestemmingen als 

Sharm el Sheikh, Hurghada, Corfu en Djerba, maar ook Florence in Toscane, Sion in 

Zwitserland en Londen worden tijdens het zomerseizoen aangeboden.  

Luchthaven Antwerpen 

Nieuw is de lijndienst naar Florence (of Firenze), bakermat van de renaissance en een van 

de bekendste cultuursteden van Europa. De regio Toscane behoort tot de mooiste delen van 

Italië met een zeer aangenaam klimaat, schitterende steden, 120 natuurreservaten en 

uitstekende wijnen. TUI vliegt dit zomerseizoen vanaf Antwerpen 2 maal per week naar 

Florence. 

Uiteraard blijft London voor zowel zakenreizigers als citytrippers een belangrijke bestemming 

voor Antwerpen. Vanaf maart 2018 zullen reizigers de keuze hebben tussen London City met 

VLM en London Southend met Flybe.   

De nieuwe bestemming naar Sion in Zwitserland zal ook tijdens de zomermaanden 

operationeel blijven met 5 vluchten per week.  Nieuwkomer powdair mikt op passagiers die 

natuur, bergsporten en gastronomie opzoeken in Zwitserland. Sion, de hoofdstad van het 

kanton Wallis staat ook bekend als de door de zon meest verwende stad van Zwitserland. 

Luchthaven Oostende-Brugge  

Home carrier TUI, breidt ook deze zomer fors uit op de Luchthaven Oostende-Brugge. Naast 

een bijkomende vlucht op vrijdag naar Alicante, vliegt TUI naar maar liefst 4 nieuwe 

bestemmingen: Sharm-el-Sheikh, Hurghada, Corfu en Djerba. Deze plaatsen zijn traditioneel 

geliefd bij de Belgische zonnekloppers maar zullen naar verwachting ook passagiers uit 

Nederland en Noord-Frankrijk aantrekken.  

Marcel Buelens, CEO van Antwerpen en Oostende-Brugge Airport zei: “Onze luchthavens 

hebben ondertussen een trouw cliënteel opgebouwd dat telkens opnieuw kiest voor de vele 

voordelen van regionale luchthavens.  Deze passagiers laten ons regelmatig weten welke 

plaatsen op hun verlanglijst staan en wij zijn dan ook verheugd met deze nieuwe 

zomerbestemmingen nog meer reizigers tevreden te kunnen stellen.”  

 

 

 
Over Antwerp Flanders International Airport  

De internationale luchthaven van Antwerpen maakt deel uit van de Franse groep Egis en bestaat uit 

een LEM-LOM beheersstructuur. Hierbij staat Egis in voor de commerciële uitbating van de 

luchthaven (LEM), de overheid (LOM) is verantwoordelijk voor de basisinfrastructuur. Vier 

luchtvaartmaatschappijen bieden vluchten aan naar 13 Europese bestemmingen. Naast lijnvluchten 
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worden er charters, privévluchten en trainingsvluchten aangeboden vanop deze luchthaven. De 

luchthaven is kleinschalig en staat bekend om zijn snelle check-in, korte wandelafstanden en 

betaalbare parking. 

 In 2016 telde de luchthaven van Antwerpen 276.311 passagiers, een stijging van 24,9% tov 

2015.  Het aantal bewegingen daalde met 8,6% naar 41.403 in 2016. 

www.antwerpairport.aero 

 

Over Ostend-Bruges Flanders International Airport 

De internationale luchthaven Oostende-Brugge maakt deel uit van de Franse groep Egis en bestaat 

uit een LEM-LOM beheersstructuur. Hierbij staat Egis in voor de commerciële uitbating van de 

luchthaven (LEM), de overheid (LOM) is verantwoordelijk voor de basisinfrastructuur. Een belangrijk 

deel van de activiteiten van de luchthaven zijn gericht op vrachtvervoer. Naast cargovluchten zijn er 

ook lijnvluchten, met TUI als belangrijkste luchtvaartmaatschappij. De luchthaven staat eveneens ter 

beschikking voor privétoestellen, zakenreizen, trainingsvluchten en ad hoc vluchten. In 2016 telde de 

internationale luchthaven van Oostende-Brugge 434.970 passagiers, een stijging van 57,6% ten 

opzichte van 2015. 

www.ostendairport.aero 
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