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Eco-tarieven

Bij Air Transat is het ons doel om passagiers de best mogelijke vakantie te bezorgen. Daarom hebben 
we Eco-tarieven in het leven geroepen, een reeks tariefklassen die de flexibiliteit geven om een vlucht 
gratis of voor een klein bedrag te annuleren of te wijzigen, plus een lading andere ingebouwde voordelen.

Onze Eco-tarieven zijn als volgt:
Eco Budget
Ons laagste tarief, zonder flexibiliteit 
en zonder vrijstelling voor ingecheckte 
bagage.

Eco Standard
De meeste waar voor uw geld, met 
wijzigingen en annuleringen tegen een 
toeslag, één stuk ingecheckte bagage 
en de standaard stoelkeuze.

Eco Flex
Ons tarief met maximale flexibiliteit, 
waaronder gratis annuleren en wijzigen 
en heel veel extra’s zoals twee stuks 
ingecheckte bagage, priorityservice op 
het vliegveld en vrije stoelkeuze op basis 
van beschikbaarheid. 

Van Europa naar Canada  
Eco Budget Eco Standard Eco Flex

Wijzigingskosten per richting1 X 150€ √

Annuleringskosten per ticket2 X 250€ √

Ingecheckte bagage3 Vanaf 45€ 1 stuk van 23 kg voor Europa 2 stuks van 23 kg elk voor Europa 

Stoelkeuze4 Vanaf 24€ Standaard stoel Willekeurige stoel

Priorityservice op het vliegveld5 X X √

Maaltijdservice √ √ √

√ Inbegrepen bij dit tarief X Niet aangeboden bij dit tarief
1 Toeslag per persoon, per richting, plus het tariefverschil. Geen wijzigingen binnen 24 uur voor vertrek. 2 Toeslag per persoon, per ticket (enkele vlucht of retour). Geen restituties binnen 24 uur voor 
vertrek. 3 Eerste stuk ingecheckte bagage is 45€ bij betaling vooraf en 60€ op het vliegveld. Prijzen en gewichten zijn geldig per vluchtsegment. 4 Toeslag per persoon, per vluchtsegment. Met Eco 
Standard beschikt u over standaard stoelkeuze. Afhankelijk van beschikbaarheid, kunt u met Eco Flex kiezen tussen standaard stoelen, twee-aan-twee-stoelen of stoelen met extra beenruimte. 5 Prioriteit 
bij het inchecken, de rij bij de veiligheidscontrole (op de vliegvelden van Montreal, Ottawa en Vancouver), boarding en baggage-afhandeling. Ook beschikbaar met Option Plus.

Binnenlandse vluchten in Canada
Eco Budget Eco Standard Eco Flex

Wijzigingskosten per richting1 100$ CA 50$ CA √

Annuleringskosten per ticket2 X 100$ CA √

Ingecheckte bagage3 Vanaf 25$ CA 1 stuk van 23 kg 2 stuks van 23 kg elk 

Stoelkeuze4 Vanaf 10$ CA Standaard stoelkeuze Willekeurige stoel 

Priorityservice op het vliegveld5 X X √

Maaltijdservice X X X

√ Inbegrepen bij dit tarief X Niet aangeboden bij dit tarief
1 Toeslag per persoon, per richting, plus het tariefverschil. Geen wijzigingen binnen 24 uur voor vertrek. 2 Toeslag per persoon, per ticket (enkele vlucht of retour). No refunds within 24 
hours of departure. 3 Eerste ingecheckte stuk bagage is 25$ CA bij betaling vooraf en 30$ CA op het vliegveld. Prijzen en gewichten zijn geldig per vluchtsegment. 4 Toeslag per persoon, per 
vluchtsegment. Met Eco Standard beschikt u over standaard stoelkeuze. Afhankelijk van beschikbaarheid, kunt u met Eco Flex kiezen tussen standaard stoelen, twee-aan-twee-stoelen of stoelen 
met extra beenruimte. 5 Prioriteit bij het inchecken, de rij bij de veiligheidscontrole (op de vliegvelden van Montreal, Ottawa en Vancouver), boarding en baggage-afhandeling. Ook beschikbaar 
met Option Plus.

Beschikbaarheid van de Eco-tarieven
GDS : De drie Eco-tarieven zijn beschikbaar op de GDS. Ze kunnen worden gevonden via de Branded-tarieven en met de logische functies 
in onze Fare Basis.  


