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Regionale afreizen uit Oostende 
tekenen voor grootste Jetair-uitbreiding in 2007 
Zomer 2007 : 
vlieg dagelijks uit Oostende naar de zon 
 
 

De Vlamingen hebben helemaal de voordelen ontdekt van het vliegen naar de zon vanuit de luchthaven 
van Oostende. In zijn 12e jaar van activiteit via de luchthaven aan zee, zet Jetair een nieuwe grote stap 
voorwaarts om de reizigers nog beter op hun wenken te bedienen. Hiervoor worden ingrijpende 
initiatieven genomen : nieuwe bestemmingen en frequenties, vlootuitbreiding, extra tewerkstelling. 
 
 
Nieuw : vanaf zomer 2007 uit Oostende ook naar Kos en Korfoe 
 
Het aantal uit Oostende aangevlogen vakantiebestemmingen wordt uitgebreid van 11 naar 13. Nieuw zijn : 
- Korfoe, populair Grieks eiland : elke maandag van juli en augustus 
- Kos, populair Grieks eiland : elke vrijdag tussen 29 juni en 31 augustus 
Door deze aanvulling worden nu elk van de 4 populairste Griekse bestemmingen uit Oostende aangevlogen. 
 
 
Nieuw : hogere vluchtenfrequenties en dus meer vakantiemogelijkheden 
 
De Belgische vakantieganger laat zich niet makkkelijk in een keurslijf duwen van een verplichte verblijfsduur van 
een veelvoud van 1 week. Vandaar de inspanningen van Jetair om mooie vluchtenfrequenties aan te bieden : 
meerdere vluchten per week naar eenzelfde bestemming. Hierdoor beplaalt de reiziger zelf zijn verblijfsduur. 
Drie vluchten per week bij voorbeeld (zoals Alicante, Mallorca) maken verblijven van 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 14,... 
nachten mogelijk. 
 

Bestemming 2006 2007 extra  Bestemming 2006 2007 extra 
Alicante  2 3 +1  Kos  0 1 +1 
Mallorca  2 3 +1  Monastir  1 2 +1 
Tenerife  1 2 +1  Djerba  1 1  = 
Gran Canaria 1 2 +1  Antalya  1 2 +1 
Kreta  1 1  =  Bodrum  1 1  = 
Rhodos  1 1  =  Izmir  1 1  = 
Korfoe  0 1 +1  Totaal  13 21 +8 
 

 
 
Nieuw : elke dag afreizen uit Oostende 
 
De nieuwe bestemmingen en hogere vluchtenfrequenties hebben als gevolg dat er voortaan elke dag afreizen 
zijn uit Oostende. Tot vorig jaar waren er slechts 3 afreisdagen. Gevolg hiervan is dat men een vliegvakantie met 
afreis uit Oostende zo beter kan laten aansluiten aan zijn geplande vakantieperiode. 



 
 
Nieuw : Jetairfly positioneert 2 vliegtuigen in Oostende 
 
Jetairfly investeert in vlootuitbreiding om deze uitgebreide vluchtplanning uit Oostende te kunnen realiseren. 
 
Van zondag tot en met woensdag positioneert Jetairfly een Fokker 100 in Oostende, om van hieruit 
rechtstreeks naar de zon te vliegen. De Fokker 100 vervoegde in april 2005 de Jetairfly-vloot en vliegt 
momenteel uitsluitend uit Brussel. Vanaf Pasen 2007 vliegt dit toestel elke zondag tot en met woensdag 
uitsluitend lijnen uit Oostende (donderdag t/m zaterdag vliegt het uit Luik). Dit toestel heeft een capaciteit van 
100 ruim bemeten lederen zitplaatsen. Extra comfort dus voor de reiziger. 
 
Op donderdag-vrijdag-zaterdag positioneert Jetairfly een Boeing 737-400 in Oostende, om van hieruit 
rechtstreeks naar de zon te vliegen. Het type Boeing 737-400 behoort tot de Jetairfly-vloot sinds de opstart in 
maart 2004. Het toestel heeft een capaciteit van 168 stoelen en vliegt van donderdag tot zaterdag lijnen uit 
Oostende (zondag t/m woensdag uit Luik). 
 
(Ter vergelijking : zomer 2006 positioneerde Jetairfly gedurende 3 dagen per week een B737-400 in Oostende.) 
 
Jetairfly kiest ervoor om deze toestellen in Oostende te baseren, wat diverse voordelen oplevert : 
- gunstiger vlieguren en dus optimaal genieten van uw vakantiedagen ter plaatse. Men vliegt immers altijd 
  op een later uur terug dan op de heenvlucht ; 
- men vliegt rechtstreeks uit Oostende naar de zon ; 
- de luchthaven krijgt hierdoor dagelijks een Oostende-dedicated Jetairfly-toestel op de tarmac ; 
- de Oostende-lijnen worden hierdoor volledig los van de lijnen uit Brussel uitgevoerd. 
 
Vlootuitbreiding betekent ook een uitbreiding van het Jetairfly-personeelsbestand. 
Jetairfly recruteert momenteel 150 stewards, stewardessen en piloten, die onder meer ingezet zullen 
worden aan boord van de vluchten uit Oostende. (info : 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 

 


