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1996-2006 : Jetair 11 jaar ononderbroken actief op Oostende 
Vlamingen hebben luchthaven Oostende ontdekt, 
als springplank naar de zon 
 

De eerste Jetair-vakantiegangers vertrokken al in 1973 van de Oostendse tarmac naar de zon. Pomair - 
luchtvaartmaatschappij met West-Vlaamse roots - vloog toen gedurende 2 seizoenen uit de luchthaven aan zee 
naar Alicante en Mallorca. Jetair bestond amper 2 jaar, borg met het verdwijnen van Pomair ook de plannen op 
om uit Oostende te vliegen en concentreerde zich op Zaventem. 
 
In 1996 - Jetair was toen al de grootste Belgische touroperator voor vliegvakanties - herlanceerde Jetair de 
vakantievluchten uit Oostende. De touroperator beet er zich met volharding in vast en is tot op vandaag continu 
zijn vakantieaanbod uit Oostende blijven uitbreiden. In 1996 waren er 2 vluchten per week, naar respectievelijk 
Alicante (Costa Blanca, Benidorm) en Palma de Mallorca. Zopas heeft Jetair aangekondigd volgende zomer nog 
eens 2 nieuwe bestemmingen toe te voegen aan zijn regionale aanbod. Dat brengt het totaal aantal 
vakantiebestemmingen vanuit Oostende ondertussen op 13. 
 
Jetair vliegt 's zomers uit 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, Izmir. 
Tijdens de winter vertrekken uit Oostende Jetair-vluchten naar Alicante, Tenerife en Gran Canaria. 
 
Vliegen uit Oostende is ondertussen een vaste waarde geworden bij de Vlaamse vakantieliefhebbers :  
- het aantal Jetair-reizigers dat via Oostende vliegt, is tussen 1996 en 2006 vertienvoudigd (x 956%) ; 
- deze groei ligt beduidend hoger dan de totale groei van 230% die Jetair de voorbije 11 jaar optekende voor zijn 
vliegvakanties. 
 
Jetair en de luchtvaartmaatschappij Jetairfly zijn hiermee de belangrijkste actoren in de passagierstraffiek op 
de Oostendse luchthaven. 
 
 
Voordeliger naar de zon, via de luchthaven aan zee 
 
Het stijgende vakantieaanbod loopt parallel met de stijgende interesse vanwege de vakantiegangers om 
vanuit de luchthaven aan zee hun vakantie te beginnen. De Vlaming heeft in de voorbije jaren immers de 
comfortvoordelen ontdekt van een vliegvakantie met regionale afreis : 
- Oostende is een luchthaven op mensenmaat, met een vlotte doorstroming ; 150 meter van parking tot tarmac ; 
- Vlotte bereikbaarheid, filevrij en zonder de drukke ring rond Brussel te moeten nemen. 
 
Naast deze comfortvoordelen voelt de reiziger het verschil ook in zijn portemonnee : 
- € 12 korting voor elke reiziger via de luchthaven van Oostende.  
- € 20 familiekorting per persoon (vroegboekactie) voor gezinnen met minimum 2 kinderen ; 
- Voeg daarbij ook de merkelijk voordeliger parkeertarieven en je bekomt voor een gezin met 2 kinderen : 
 * € 12 korting + € 20 familiekorting per persoon = € 32 x 4 = € 128 voordeel 
 * Voordeliger parking in vgl. met Zaventem : 1 week € 77 voordeliger ; 2 weken € 145 voordeliger 
 * Samen : bij Jetair € 205 voordeliger via Oostende (1 week) ; 2 weken = € 273 voordeliger 



 
Niet alleen West-Vlamingen reizen via de luchthaven van Oostende 
 
West-Vlamingen maken het grootste deel uit van de reizigers die via Oostende naar de zon vliegen. Uit de 
boekingsstatistieken van Jetair blijkt dat zij 58% vertegenwoordigen van de passagiers. Omwille van de 
nabijheid is ook Oost-Vlaanderen sterk vertegenwoordigd aan boord van de toestellen die in Oostende 
vertrekken. Opmerkelijk is dat ook inwoners van Brabant - in weerwil van de nabijheid van Zaventem - toch ook 
de weg naar Oostende vinden. Dit illustreert de aantrekkingskracht van de hogervernoemde voordelen. 
 
Herkomst Jetair-passagiers met afreis uit de luchthaven van Oostende 

 

 
 
 
 
 
Jetairfly.com : low cost vliegtickets uit Oostende 
 
De Jetair-vluchten uit en naar Oostende worden niet langer alleen in een pakketvakantie geboekt. Sinds 2003 
bestaat er ook de mogelijkheid om de vlucht alleen te boeken aan boord van Jetairfly-toestellen. 
 
Onder de merknaam Jetairfly.com kunnen lowcost tickets geboekt worden naar en van alle Jetairfly-
bestemmingen en dus ook de 13 bestemmingen uit de luchthaven van Oostende. Vooral Vlamingen die op 
vakantiebestemmingen een eigen vakantieverblijf hebben of die logeren bij familie of vrienden, maken hiervan 
dankbaar gebruik. Alicante/Benidorm (vanaf € 69) en Tenerife (vanaf € 99) zijn hiervan de voornaamste 
voorbeelden. 
 
Bij Jetairfly.com kunnen ook one way vluchten of omgekeerde vluchten geboekt worden. Een boeking Alicante-
Oostende - bij voorbeeld - is dus evenzeer mogelijk, waardoor ook veel Vlamingen die in Spanje verblijven de 
lijnen naar Oostende gebruiken om zo naar het thuisland terug te vliegen voor familiebezoek. 
 
Een derde categorie reizigers die voordeel heeft bij deze mogelijkheid, zijn buitenlandse toeristen, die vanuit 
één van de door Jetair aangevlogen luchthavens de makkelijkste en voordeligste manier vinden om naar de 
Belgische kust, West- of Oost-Vlaanderen te reizen. Voor een citytrip naar Brugge bij voorbeeld. Jetair voorziet 
volgend jaar hogere vluchtenfrequenties (meer vluchten per week naar eenzelfde luchthaven), wat de 
aantrekkingskracht voor buitenlandse citytrip-liefhebbers alleen maar zal verhogen. De www.jetairfly.com 
website bestaat daarom niet alleen in het Nederlands, Frans en Engels, maar ook in het Spaans. 
Via lokale reisagentschappen worden deze verbindingen nu al gepromoot. Jetair onderzoekt de mogelijkheden 
om de marketingsamenwerkingen hierrond nog op te voeren. 
 
 
 
 
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 
 


