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Brussel verwelkomt morgen nieuwste Jetairfly-vliegtuig
* Boeing 737-800 "Next Generation", rechtstreeks uit de Boeing-fabriek in Seattle
* Extra tewerkstelling voor 40 personen vliegend personeel
Vanavond vertrekt uit de Boeing-fabriek in Seattle een nieuwe Jetairfly Boeing 737-800 "Next Generation" met
bestemming Brussel. Morgenochtend wordt het toestel verwacht in Brussels Airport. Dit middellange
afstandsvliegtuig, geïmmatriculeerd OO-JAF, werd Smile gedoopt, verwijzend naar het Jetair- en Jetairfly-logo.
OO-JAF wordt eerstdaags ingeschreven op de vliegvergunning van Jetairfly, de tweede Belgische luchtvaartmaatschappij. Het is het 10e vliegtuig van deze jonge airline en zal worden ingezet op de middellange
afstandsvluchten naar bestemmingen aan de Middellandse Zee, Canarische Eilanden en Rode Zee.
De introductie van dit 10e Jetairfly-vliegtuig zorgt voor een directe extra tewerkstelling voor 40 personen
vliegend personeel.
"Next generation" : efficiënt en milieuvriendelijk
Jetairfly zet met deze 737-800 een verdere stap in haar vlootvernieuwing. De "new generation" productlijn van
Boeing maakt gebruik van de nieuwste technologieën, die resulteren in minder verbruik, groter vliegbereik en
stillere motoren. Een toestel dus dat anticipeert op actuele thema's, zoals milieu en geluidsnormen.
OO-JAF wordt het derde toestel van dit vliegtuigtype in de Jetairfly-kleuren. In 2008 volgen nog eens twee
nieuwe vliegtuigen van dit type, eveneens rechtstreeks uit de Boeing-fabriek.
De vlootvernieuwing zal binnen enkele jaren zijn apotheose kennen, wanneer Jetairfly als eerste Belgische
luchtvaartmaatschappij dan ook de revolutionaire Boeing 787 "Dreamliner" aan zijn vloot zal toevoegen.

Jetairfly : facts and figures
Jetairfly
Tewerkstelling
Vliegtuigen
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Pax-kilometers
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4,2 mld

4,8 mld

...
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...

Jetairfly : de vloot (situatie zomer 2007)
- 4x Boeing 737-400 : middellange afstandstoestel met 168 plaatsen
- 3x Boeing 737-800 NG : middellange afstandstoestel met 189 plaatsen
- 1x Boeing 737-500 : middellange afstandstoestel met 128 plaatsen ; dit jaar nieuw type in de Jetairfly-vloot
- 1x Boeing 767-300 ER : lange afstandstoestel met 265 plaatsen
- 1x Fokker 100 : toestel met 100 plaatsen ; deze zomer uitsluitend ingezet voor vluchten uit Oostende en Luik
* Jetairfly vliegt uit Brussel, Oostende en Luik naar 63 vakantiebestemmingen aan de Middellandse Zee, Canarische
eilanden, Rode Zee en Caraïben. Is de home carrier van Jetair, VIP Selection, Splash travel en Sunjets. Voert zowel
vakantievluchten als lijnvluchten uit ; zowel in het kader van packagereizen als voor lowcost vliegtickets (jetairfly.com).
* Jetairfly startte zijn operaties in maart 2004 en is vandaag de tweede grootste Belgische luchtvaartmaatschappij.
* Jetairfly maakt deel uit van de grootste toerismegroep van België, die eveneens actief is in touroperating (Jetair,
VIP Selection, Splash travel, Sunjets, Seagull en VTB Reizen) en als reiskantorennetwerk (Jetaircenter).

