
 
 

PERSBERICHT 

SEIZOENSLANCERING TUI FLY ZOMER 2019 

Woensdag 31 oktober 2018 - Luchtvaartmaatschappij TUI fly lanceert het zomerprogramma 2019 en biedt 3 nieuwe 
routes aan vanuit Antwerpen en 35% extra vluchtcapaciteit vanuit Antwerpen alsook 5% vanuit Oostende.  

Luchthaven Antwerpen 

TUI fly biedt drie nieuwe routes aan vanuit Luchthaven Antwerpen en breidt het bestaand aanbod verder uit met maar 
liefst 35% extra vluchtcapaciteit. Luchthaven Antwerpen wordt tevens de thuisbasis van 2 vliegtuigen uit de TUI vloot: 
2 toestellen E-Jet 190 Embraer.  

Nieuw is de lijndienst naar Tanger (Marokko) en Lublin (Polen). Deze bestemmingen zijn een antwoord op de vraag van 
de Marokkaanse respectievelijk Poolse gemeenschap in België. Door de grote vraag van het Belgische publiek wordt 
ook vanuit Antwerpen een vlucht ingelegd naar Enfidha in Tunesië.  

Op de bijzonder populaire bestemmingen Alicante en Malaga worden extra vluchtdagen ingelast. Beide hebben 
daardoor 5 vertrekdagen per week.  

Door het overaanbod in België wordt de lijn naar Barcelona afgeschaft.  

Prijzen 

 Antwerpen – Lublin: 2x/week (maandag-vrijdag) vanaf € 49,99 
 Antwerpen - Tanger: 2x/week (maandag), vanaf € 49,99  
 Antwerpen – Enfidha: 2x/week (woensdag-zaterdag) vanaf € 79,99 

 
Luchthaven Oostende-Brugge 

Vanuit Luchthaven Oostende-Brugge worden enkele succesvolle routes verder uitgebreid. Naar topbestemmingen 
Alicante en Malaga kan vanuit Oostende maar liefst 6x per week worden gevlogen met luchtvaartmaatschappij TUI fly. 
Ook op Ibiza en Corfu komt er een extra vluchtdag bij.  

De lijnen Barcelona en Nice worden afgeschaft vanuit Oostende.  

Luchthaven Oostende-Brugge wordt de thuisbasis van 3 vliegtuigen uit de TUI vloot: 2 toestellen 737 NG en toestel 737 
Max.  

Info en reservering vanaf vandaag op www.tuifly.be en in de reiskantoren 

 



 
 

*** 

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. TUI biedt momenteel 23 vakantiebestemmingen aan vanuit Oostende.  

In 2017 telde de internationale luchthaven van Oostende-Brugge 365.345 passagiers, 22.708 bewegingen en werd er 23.369 ton 
vracht vervoerd.  
www.ostendairport.aero 

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.  

Twee luchtvaartmaatschappijen bieden vluchten aan naar 14 bestemmingen. Naast lijnvluchten 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 2017 telde de luchthaven van Antwerpen 273.167 passagiers en 37.511 bewegingen.  

www.antwerpairport.aero  

*** 

Perscontact 

Vanessa Flamez  

vanessa.flamez@ostendairport.aero - vanessa.flamez@antwerpairport.aero - 0496 16 06 43 
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