Canada begint hier

5 Redenen om
met Air Transat
te reizen
Air Transat biedt directe vluchten
naar Canada vanuit 27 Europese
steden. Dankzij het uitgebreide
netwerk van binnenlandse vluchten
kunnen reizigers Oost en West
Canada in één reis combineren.
Vanaf Amsterdam vliegt Air Transat
rechtstreeks naar Toronto, Calgary
en Vancouver tussen april en oktober!

Concurrerende en betaalbare ecotarieven met verschillende niveaus
van flexibiliteit en diverse services
om aan de wensen van passagiers
te voldoen.

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

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

Gepersonaliseerd entertainment
aan boord met individuele
touchscreen schermen.

Option Plus
Ontdek de voordelen van ons Option
Plus Pakket en maak je reis ervaring
in Economy Class nog aangenamer.
• Gratis standaard stoelreservering
• Priority check-in bij een aparte
balie
• Een stuk ingecheckte bagage
van 23kg
• Voorrang met instappen aan boord
en snelle bagage afhandeling
• Extra’s aan boord zoals een
Comfort Kit, een headset,
een extra alcoholisch drankje
en een snack

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

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

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
• Twee stuks 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 Daniel Vézina
• Selectie van kwaliteitswijnen
• En meer

*Beschikbaar op de luchthavens van Montreal, Vancouver
London-Gatwick en Glasgow.

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.
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Air Transat vliegt al meer dan 25 jaar
tussen Amsterdam en Canada

#1
Binnenlandse
vluchten
tussen
5 steden
in Canada

Beste
vakantieluchtvaartmaatschappij
van de wereld in 2018

Meer dan

60

bestemmingen

4,5 miljoen
passagiers per jaar

25

landen in Amerikaen
en Europa
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voor energie-efficiëntie door de Atmosfairluchtvaartmaatschappij-index

airtransat.com
00800 872 672 83 (gratis)

