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Directe
vluchten naar
Canada

Brussel naar
Montréal,
Toronto, Quebec,
Vancouver

Maaltijd en
bagage
inbegrepen

En veel
meer …

AIR TRANSAT
Toonaangevende Canadese
vakantieluchtvaartmaatschapij
In 2017 viert Air Transat – de Canadese vakantieluchtvaartmaatschappij - haar 30ste verjaardag.
Dat is drie decennia van buitengewone vakanties
en onvergetelijke herinneringen. Vandaag de dag
vervoert Air Transat jaarlijks meer dan 3 miljoen
passagiers naar meer dan 60 bestemmingen
in 30 verschillende landen. In 2016 werden we
tijdens de Skytrax World Airline Awards verkozen
tot beste Noord-Amerikaanse “leisure airline”.

Vluchtschema
Vanuit Brussel, Amsterdam en Parijs bereiken
jouw klanten binnen een vluchttijd van 7 tot
8 uur 6 prachtige Canadese bestemmingen:
Montréal (YUL), Toronto (YYZ), Quebec City
(YQB), Calgary (YYC) en Vancouver (YVR). Vanuit
Brussel is er een directe vlucht naar Montréal en
zijn er binnenlandse aansluitingen naar Toronto, Québec en Vancouver.
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Directe vlucht
Aansluitende vlucht

Economy Class.

Option Plus.

Achteroverleunen. En ontspannen.

Haal meer uit je vlucht.

• Attente, toegewijde cabinemedewerkers

Option Plus verbetert elke Economy Class- beleving met

• Eén stuk ingecheckte bagage van 23 kg en 10

extra privileges en services, en dit al vanaf €48.

kg handbagage
• Ergonomische, Italiaans lederen stoelen

• Stoelreservering inbegrepen

• Ruime keuze aan populaire films en series via

• Extra stuk ingecheckte bagage van 23 kg

het individuele entertainmentsysteem of via
de CinePlus A en CinePlus B-apps

• Speciale extraatjes aan boord: Comfort Kit, een flesje
mousserende wijn (200 ml) een headset van natuurlijk

• Vooruitstrevende sfeerverlichting voor

hout en meer

optimaal comfort aan boord van onze Airbus

• Sneller inchecken bij een afzonderlijke balie

toestellen

• Voorrang met instappen aan boord en snelle bagageaf-

• Maaltijden aan boord:

handeling

• Van Europa naar Canada: 3-gangen menu

• Voorrang bij de veiligheidscontrole op de luchthavens

• Van Canada naar Europa: Euro-Bistro menu

van Montreal en Vancouver

• Geserveerd met een glas wijn
Op binnenlandse vluchten binnen Canada worden (tegen vergoeding)
non-alcoholische drankjes, bier, wijn en diverse lichte snacks aangeboden in ons Bistro menu.

Tarieven

Enkel

Retour

Standaard stoel

€52

€104

Stoel in een rij van twee

€64

€128

Stoel met meer beenruimte*

€92

€184

Tarieven onder voorbehoud van wijzigingen. *Smaller stoel met vast armleuning.

Club Class.
Vliegen in stijl.
Voor vertrek

Op de luchthaven

Aan boord

• Gratis stoelreservering

• Exclusieve, snelle incheckbalie

• Exclusieve Club cabine met brede

• Ruime bagagevrijdom:

• Priorityvoorziening bij de veiligheids-

• Twee bagagestukken inbegrepen

controle van bepaalde luchthavens (*)

• 32 kg per bagagestuk van/naar

• Voorrang met instappen aan boord en

Canada
• 25 kg per bagagestuk op binnenlandse vluchten binnen Canada
• 15 kg handbagage

snelle bagageafhandeling

lederen stoelen
• Meer beenruimte (91 cm)
• Individuele 12" touch screens
• Toegewijde, persoonlijke service
• Keuze uit gastronomische maaltijden
en geselecteerde wijnen
• Welkomstdrankje, Comfort Kit en
headset

(*) Aangeboden op de luchthavens van Montreal en Vancouver. De Club Class services zoals hierboven beschreven, worden aangeboden op de Airbus A310 en A330 vliegtuigen. Club Class is,
met andere voordelen, ook beschikbaar voor binnenlandse vluchten die worden uitgevoerd met een Boeing 737 toestel. Kijk op airtransat.com voor meer informatie.

Eco Tarieven
Flexibiliteit Troef
Een vlucht wijzigen?
Of onverhoopt misschien zelfs annuleren?
De Eco tarieven bieden diverse mogelijkheden.
Eco: Ons laagste tarief
Wijzigen is tegen kosten mogelijk. Vluchtannuleringen tussen
Europa en Canada zijn tegen kosten mogelijk. Bij annulering van
binnenlandse vluchten binnen Canada is er geen restitutie.
Eco Extra: Betaalbaar tarief en meer flexibiliteit
Wijzigingen zijn mogelijk tegen lagere kosten dan bij het Eco-tarief. Annuleringen zijn tegen kosten mogelijk. Bij annulering van
binnenlandse vluchten binnen Canada is er geen restitutie. Op
binnenlandse vluchten binnen Canada is een bagagestuk van max.
23 kg inbegrepen.
Eco Max: Maximale flexibiliteit
Wijzigingen zonder kosten mogelijk en annuleringen zijn toegestaan
tegen de laagst mogelijke kosten. (*) Op binnenlandse vluchten binnen Canada is een bagagestuk van max. 23 kg inbegrepen.
(*) Voor vluchten van/naar Europa geldt dat wijzigingen binnen 24 uur voor vertrek niet zijn
toegestaan. Voor binnenlandse vluchten binnen Canada gelden deze voorwaarden tot 8 dagen voor
vertrek. Binnen 7 dagen voor vertrek is restitutie niet mogelijk.

Entertainment aan boord
Individuele touch screens

(Airbus A330)

CinePlus B (Boeing 737)

State-of-the-art entertainmentsystemen geven jouw

Voor entertainment tijdens de vlucht, dienen klanten

klanten een scala aan entertainmentopties, en dat

de CinePlus B-app op hun mobiele apparaat te downloa-

allemaal met een druk op het scherm:

den en enkele dagen voor vertrek drie entertainment-

• Meer dan 40 films, recente en klassiekers

keuzes te selecteren. Ze moeten er wel voor zorgen dat

• Meer dan 100 populaire tv-shows en series

er voldoende vrije ruimte is op hun apparaat want de

• 8 muziekkanalen met verschillende genres

bestanden worden direct gedownload. Beschikbaar op
iOS en Android-apparaten.

CinePlus A (Airbus A310)

Centrale schermen (Airbus A310 & Boeing 737)

Jouw klanten kunnen voor vertrek de CinePlus A-app op hun
mobiele apparaat downloaden. Et voilà! Entertainment bin-

Passagiers die niet over een tablet of individueel scherm

nen handbereik. Zo hebben ze daarmee, tijdens de vlucht,

beschikken, kunnen nog altijd genieten van films en

toegang tot het beschikbare programma via het lokale

series op de centrale schermen.

WiFi-netwerk. Beschikbaar op iOS en Android-apparaten.

De vloot
AIRBUS A330-300

Motoren: 2 Rolls Royce Trent 772
Brandstofcapaciteit: 76.839 kg (169,403 lb)
Kruissnelheid: 870 km/u (Mach 0.82)
Maximaal startgewicht: 215.000 kg (473,986 lb)
Vliegbereik: 8.000 km (5,000 zeemijlen)
Aantal stoelen: 346 of 375 (12 in Club Class, 334 of 363 in Economy Class)

AIRBUS A330-200

Motoren: 2 Rolls Royce Trent 772B
Brandstofcapaciteit: 111.272 kg (245 316 lb)
Kruissnelheid: 870 km/u (Mach 0.82
Maximaal startgewicht: 233.000 kg (509,042 lb)
Vliegbereik: 9.600 km (6,000 zeemijlen)
Aantal stoelen: 332 of 345 (12 in Club Class, 320 of 333 in Economy Class)

AIRBUS A310-300

Motoren: 2 GE CF6-80C2A2 of 2 GE CF6-80C2A8
Brandstofcapaciteit: 48.872 kg (107,750 lb)
Kruissnelheid: 850 km/u (Mach 0.80)
Maximaal startgewicht: Model A - 164.000 kg (361,560 lb) • Model B 157.000 kg (348,106 lb)
Vliegbereik: 8.300 km (5,200 zeemijlen)
Aantal stoelen: 250 (12 in Club Class, 238 in Economy Class)

BOEING 737-800

Motoren: 2 GE CFM56
Kruissnelheid: 795 km/u (Mach 0.78)
Vliegbereik: 4.300 km (2,300 zeemijlen)
Aantal stoelen: 189 in Economy Class

Goed om weten
• Stoelreserveringen zijn boekbaar vanaf €20
per enkele reis
• Kinderen onder 2 jaar krijgen 90% korting
op de vluchtprijs (excl. toeslagen)
• Kinderen tussen 2 - 11 jaar krijgen 25% korting op de vluchtprijs (excl. toeslagen) en
hebben de normale bagagevrijdom van 23
kg (1 bagagestuk) + 10 kg handbagage.
• Naast de ingecheckte bagage wordt bepaald
sport-, camping- of babymateriaal binnen
de gestelde afmetingen en gewicht gratis
aanvaard.

Contact
Brigitte Martens
Accountmanager BENELUX
 00800 872 672 88
 sales.ts@airtransat.be
 www.airtransat.com

