
A Canadian Airline

Canadian holidays are calling!

Reisklassen : 2 comfortable klassen en all-inclusieve prijzen

• Comfortabele lederen stoelen met 81cm beenruimte 
• 3 gangen warme maaltijden met een glas wijn, + snack of ontbijt
• Uitgebreid audio- en filmaanbod (Individueel state-of-the-art entertainmentsysteem

met 9” touch screen aan boord van de A-330 en via de Cine App 
• Bagagevrijdom van 23 kg (max. 1 bagagestuk) plus één stuk handbagage van max. 10 

kg (23 x 40 x 51 cm)
• Eco Fare family voor meer flexibiliteitECONOMY CLASS 

OPTION PLUS

Servicepakket voor passagiers in Economy class met de volgende voordelen:
• 1 extra stuk ingecheckte bagage van 23kg
• Stoelreservering inbegrepen
• Priority check-in, boarding en bagageafhandeling
• Extra’s aan boord: comfort kit, extra alcoholische drank, headset
• Maximum 48 stoelen per toestel
• Beschikbaar vanaf € 56 per enkele reis

CLUB CLASS

• 12 stoelen in een aparte cabine met bredere stoelen en meer beenruimte
• Individueel state-of-the-art entertainmentsysteem met 12” touch screen
• Gastronomisch maaltijd van chef Daniel Vezina met een selectie van wijnen
• Aparte check-in balie en priority boarding
• Gratis stoelkeuze
• Bagagevrijdom van 64kg (2 bagagestuk van 32kg elke) plus één stuk handbagage van 

max. 15 kg (23 x 40 x 51 cm)

Goed om te weten
• Stoelreservering beschikbaar vanaf 24 € - enkele reis 
• Kinderen korting: 90% voor kinderen tot 2 jaar en 25% voor kinderen tussen 2 en 11.
• Sportuitrusting : veel sportuitrusting zoals camping, vis, golf, duik en meer worden gratis vervoerd. 
• De vloot bestaat uit A330, A310 en Boeing 737
• Op onze agent website www.airtransat-agent.nl kun je alles over ons product en vluchtschema terug vinden

Vragen ? Neem contact met ons op:  00800 872 672 84 I sales.ts@airtransat.nl

Vluchtschema 2018 : directe vluchten van Europa naar Canada

Van Naar Frequentie Vluchtschema Vluchtperiode

Amsterdam Toronto 4 x per week ma, di, do, za 19 april - 29 okt

Amsterdam Vancouver Tot 5 x per week ma**, di, do** za, zon 03 mei  - 29 okt

Amsterdam Calgary Tot 3 x per week ma**, di, za** 07 mei - 29 okt

Amsterdam Montreal** 4 x per week ma, di, do, za 03 mei - 18 okt

Brussel Montreal 3 x per week ma, wo, vr 30 april - 29 okt

Brussel Toronto* 3 x per week ma, wo, vr 04 mei  - 29 okt

Brussel Québec* 1 x per week vr 04 mei - 26 okt

Brussel Vancouver* 2 x per week ma, wo 07 mei  - 29 okt

* Via Montreal / ** via Toronto

http://www.airtransat-agent.nl/
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