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Jetair gaat in 2007 elke dag vliegen vanaf Oostende  
Vlaming ontdekt regionale luchthaven aan zee  
 

De Vlamingen (niet enkel West-Vlamingen) hebben de voordelen ontdekt van het vliegen naar de zon 
vanuit Oostende. Door het stijgende succes start Jetair vanuit de kuststad een aantal nieuwe 
vliegverbindingen. Onder meer hierdoor wordt de vloot uitgebreid en is men op zoek naar 150 extra 
personeelsleden.  
Tot dit jaar waren er wekelijks 3 afreisdata. Volgend jaar kan men elke dag vertrekken vanuit Oostende.  
Sinds de start van de luchtvaartactiviteit van Jetair vanop de West-Vlaamse tarmac is het aantal 
passagiers dat van hieruit vertrekt, vertienvoudigd (x 956)%. 
 
 

42% passagiers komt niet uit West-Vlaanderen 

1 op 4 passagiers komt uit Oost-Vlaanderen (24%). Opvallend is de 5% uit Vlaams-Brabant ondanks de 
nabijgelegen luchthaven van Zaventem en 5% van de passagiers zijn buitenlandse toeristen die via Jetair 
hun weg vinden van en naar de regionale luchthaven aan zee. West-Vlamingen (58%) maken het grootste deel 
uit van de Jetair-reizigers die via Oostende naar de zon vliegen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Meer vluchten per week naar meer bestemmingen 

Het aantal vakantiebestemmingen dat vanuit Oostende wordt aangevlogen, stijgt van 11 naar 13. Nieuw vanaf 
de zomer van 2007 zijn de 2 populaire Griekse eilanden Korfoe en Kos. Jetair verhoogt zijn vluchtenfrequenties 
om zo verscheidene vluchten per week naar eenzelfde bestemming aan te bieden (zoals 3 x per week naar 
Alicante en Mallorca). Dat geeft de reiziger meer flexibiliteit in zijn vakantieplanning. Een extra vliegtuig komt 
de vloot versterken om de regionale afreizen mogelijk te maken. 
 
Jetair vliegt 's zomers vanuit Oostende naar : 

Spanje Alicante*, Mallorca en de Canarische eilanden Tenerife* en Gran Canaria* 

Griekenland Kreta, Rhodos en vanaf volgende zomer ook Korfoe en Kos 

Tunesië Monastir en Djerba 

Turkije Antalya, Bodrum en Izmir 
* Ook tijdens de winter  



 

Waarom kiezen Jetair-klanten voor de luchthaven van Oostende? 

1. Voordelen kleinschaligheid : vlotte doorstroming + 150 meter van parking tot tarmac 
2. Mobiliteit : vlotte bereikbaarheid en filevrij 
3. Extra kortingen : wie via Oostende vliegt krijgt 12 euro korting per persoon + 20 euro familiekorting per 
persoon voor gezinnen met min. 2 kinderen (vroegboekactie) + goedkoper parkeren dan in Zaventem (77 euro 
voordeliger per week). Een gezin met 2 kinderen bespaart op die manier 205 euro op 1 vakantieweek.  
 
 

Opvallende groei van Jetair-activiteiten op de luchthaven van Oostende 

In 1996 lanceerde Jetair de vakantievluchten uit Oostende met 2 vluchten per week, naar Alicante (Costa 
Blanca, Benidorm) en Palma de Mallorca. Dat worden er volgende zomer 13.  
Vliegen uit Oostende is ondertussen een vaste waarde geworden bij de Vlaamse vakantieliefhebbers  
* 278.000 Jetair-reizigers sinds 1996 vertrokken vanuit Oostende 
* 956% groei van het aantal passagiers via Oostende tussen 1996 en 2006 
 
 

Aanwerving van 150 extra cabin crew members en piloten 

Om de uitbreiding te realiseren is een grootschalige aanwervingscampagne gestart. In totaal worden 150 nieuwe 
cabinepersoneelsleden (stewards en stewardessen) en piloten opgeleid en aangeworven. 
- 75 junior Cabin Crew Members die de job bij Jetairfly zullen leren en onmiddellijk na hun opleiding aan de 
slag kunnen. 
- 35 hoogseizoen Cabin Crew Members die beschikbaar zijn tijdens de piekmaanden in de zomerperiode. 
- 40 piloten, zowel piloten met ervaring als piloten die nog hun typerating moeten behalen. 
De kandidaten cabinepersoneel worden gescreend en opgeleid in functie van meertaligheid NL-FR-ENG, 
servicegerichtheid en communicatieve vaardigheden. De opleiding is zeer veelzijdig met o.m. EHBO, 
noodevacuatie, brandbestrijding, internationale luchtvaartreglementering. Op 2 januari begint de eerste reeks 
opleidingen. 
Kandidaat-piloten hebben een vliegopleiding genoten en vluchturen gepresteerd. 
Info en kandidatuur op www.jetaircareer.be/jetairfly 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jetair is het grootste Belgische vakantiemerk, met touroperatormerken als Jetair, VIP Selection, Sunjets, VTB, Seagull en 
Splash travel. Jetairfly is met 1,5 mln passagiers (2005) de 2e luchtvaartmaatschappij in ons land. Jetaircenter is een 
netwerk van ruim 120 reiskantoren. Samen maken deze Belgische merken deel uit van de World of TUI, de grootste 
toerismegroep ter wereld. 
 
Info bij elke reisagent of op http://www.jetair.be, http://www.jetairfly.com, http://www.vip-selection.be, http://www.sunjets.be 
 


