
Directe vluchten naar Canada en een uitgebreid 
netwerk van binnenlandse vluchten naar 5 grote 
Canadese steden.

Gezinsvriendelijke reizen : exclusieve 
incheckbalies, stoeltoewijzingen zodat  
ouders en kinderen naast elkaar zitten, 
prioritaire luchthavendiensten en meer. 

Gepersonaliseerd entertainment aan boord 
van al onze vluchten.

Club Class : Passagiers in Club Class kunnen 
ontspannen in een exclusieve cabine met 
ruime en comfortabele lederen stoelen.  
Ze genieten ook van twee stuks ingecheckte 
bagage, prioritaire services op de luchthaven 
en een gastronomische maaltijd van de 
Canadese chef-kok Daniel Vézina.

Extras aan boord : om de 
reiservaring van onze passagiers 
nog mooier te maken, bieden we 
een scala aan additionele services 
aan, zoals : het Option Plus pakket 
met veel extra’s en priority services, 
een gastronomische maaltijd van 
Daniel Vezina en meer.

Waarom kiezen 
voor Air Transat?

26
landen in Amerika  

& in Europa

Meer dan

60 
bestemmingen

5  miljoen
passagiers per jaar

Beste vakantie 
luchtvaartmaatschappij 
ter wereld 201930

vliegtuigen 
waaronder 

Boeing  
en Airbus 
toestellen

 Aan onze vloot zullen in totaal 15 nieuwe Airbus A321neoLR 
toegevoegd worden, dit met als doel een nieuwe standaard van 
comfort voor vakantiereizen te bereiken. Omdat de reis begint 

vanaf het moment dat u aan boord gaat.

Vlieg naar Canada 
met ’s werelds beste 
vakantieluchtvaartmaatschappij

airtransat.be
airtransat@aviareps.com  |  00800 87 26 72 84 (gratis)

Warme verwelkoming : Meertalige en 
zorgzame bemanning voor wie het welzijn  
van de passagiers voorop staat.



Club Class
Passagiers in Club Class kunnen ontspannen 
in een exclusieve cabine met ruime 
en comfortabele stoelen en genieten 
van een persoonlijke service. Ze genieten 
ook van de volgende voordelen:

• Gratis stoelkeuze

• Brede lederen stoelen met meer 
beenruimte (91 cm)

• Uitgebreid bagagebeleid (2 stuks van  
32 kg ruimbagage + 15 kg handbagage)

• Priority services op de luchthaven zoals 
exclusieve, snelle incheckbalie, priority 
voorziening bij de veiligheidscontrole 
van bepaalde luchthavens, voorrang 
met instappen aan boord en snelle 
bagageafhandeling

• Gastronomische maaltijd van de Canadese 
Chef Daniel Vézina

• Selectie van kwaliteitswijnen

• Individueel entertainment met 12” 
touchscreen schermen

• En veel meer

Option Plus
Ontdek de voordelen van ons 
Option Plus Pakket en maak 
je reisbeleving in Economy Class 
nog aangenamer. 

• Gratis standaard stoelreservering, 

• Priority check-in bij een aparte 
baile

• Één stuk ingecheckte bagage 
van 23kg

• Voorrang bij het instappen aan 
boord en snelle bagage afhandeling

• Extra’s aan boord zoals een 
Comfort Kit, een headset, 1 extra 
alcoholisch drankje en een snack.

• Voorrang bij de veiligheidscontrole 
op de luchthavens van Montreal 
en Vancouver.

Economy 
Class
Onze Economy Class heeft attent en 
toegewijd cabine personeel, comfortabele 
en ergonomische lederen stoelen, 
individueel entertainmentsysteem,  
warme maaltijd en meer.

TGV AIR
Vertrek vanaf het treinstation  
van Brussel-Zuid of Lille-Europe 
naar Canada. 

Air Transat biedt haar klanten 
een nieuwe dienst aan waarbij het 
mogelijk is een vlucht en treinreis 
te combineren. Klanten kunnen 
een TGV treinreis naar Parijs CDG 
combineren met een Air Transat 
vlucht naar Canada. 

Één tarief, één reservering, geen 
zorgen. Bovendien zijn klanten 
beschermd in geval van vertraging 
van de vlucht of de trein.

Eco-tarieven 
De Eco-tarieven zijn een reeks 
tariefklassen in Economy Class die 
flexibiliteit bieden aan de passagiers 
die hun vluchten gratis of tegen 
een geringe vergoeding willen 
annuleren of aanpassen. Ze bieden 
ook andere voordelen zoals priority 
airport services, stoelreservering, 
ingecheckte bagage en meer.

Calgary

Vluchtplan onder voorbehoud van wijzigingen tijdens het seizoen. Vluchtplan onder voorbehoud van wijzigingen tijdens het seizoen.

Onze vluchten vanuit Brussel en Amsterdam:
M D W D V Z Z

België

Brussel > Montreal √ √ √

Brussel > Toronto √ √ √

Brussel > Quebec √ √

Brussel > Calgary √ √

Brussel > Vancouver √ √ √

Nederland

Amsterdam > Toronto √ √ √ √

Amsterdam > Vancouver √ √ √ √ √ √

Amsterdam > Calgary  √

Amsterdam > Montreal √ √ √

√ Directe vluchten √ Aansluitende vluchten

Onze binnenlandse vluchten in Canada:
Calgary Montreal Quebec Toronto Vancouver

Alberta

Calgary √ √ √

British Columbia

Vancouver √ √ √

Ontario

Toronto √ √ √

Quebec

Montreal √ √ √ √

Quebec √

Quebec

MontrealToronto

Vancouver

Brussel

Amsterdam


