
 
 

 

CityJet viert 500.000ste passagier op de Antwerp / London City Airport route 

Antwerpen, woensdag 31 mei 2017 – vandaag viert CityJet de 500.000ste passagier die 
van Antwerpen naar London City Airport vliegt. 

De vluchten van Antwerpen naar London City met CityJet begonnen in 2008 en is één 
van de routes die de luchtvaartmaatschappij aanbiedt naar het iconische London City 
Airport in het centrum van de Britse hoofdstad. 

CityJet biedt tot vier vluchten per dag aan van Antwerpen naar Londen, met 
vertrektijden die zowel voor de zakelijke als de toeristische passagiers interessant zijn. 
Vanuit London City Airport is men op amper 25 minuten in het centrum van Londen en 
alle toeristische attracties, en op 15 minuten van Canary Wharf en het financieel district 
van Londen met de DLR (Docklands Light Railway). 

Peter O'Mara, CityJet's Head of Revenue Generation, benadrukte het gemak van de 
vluchten tussen Antwerpen en London City Airport. "Check-in 20 minuten voor vetrek op 
luchthaven Antwerpen en 15 minuten voor vertrek op London City Airport. Beide 
luchthavens bieden aan zowel zakelijke passagiers als aan vrijetijdspassagiers de 
mogelijkheid om de drukte van grote luchthavens te vermijden.” 

De heer O'Mara zei: "Wij bij CityJet zijn erg trots op onze Antwerpse route en de 
connectiviteit die het aan het lokale bedrijfsleven biedt. Een rechtstreekse lijn naar 
Londen is essentieel voor Antwerpen. Wij bieden de snelste route naar Londen en zijn 
blij om op deze manier mee het toerisme en bepaalde investeringen te ondersteunen. 
We zullen nauw samenwerken met de luchthaven van Antwerpen, lokale kamers van 
koophandel, reisagenten en bedrijven om passagiersaantallen verder te helpen 
ontwikkelen. " 

Marcel Buelens, CEO van Luchthaven Antwerpen, verklaarde: "We zijn verheugd om 
vandaag deze mijlpaal samen met CityJet te vieren. De route Antwerpen-Londen City 
is een blijvend succes. Zakelijke passagiers maken regelmatig gebruik van deze route, 
omdat het de snelste verbinding aanbiedt tussen België en Londen. Zowel de 
luchthaven van Antwerpen als de luchthaven van Londen City zijn ideaal gelegen voor 
reizigers die op een zorgeloze manier de stadscentra willen bereiken. 

Om de 500.000ste passagier te vieren, biedt CityJet 10% korting op alle tarieven van 
Antwerpen naar Londen City vanaf middernacht op zondag 4 juni 2017 tot en met 11 
juni 2017. Om gebruik te maken van dit aanbod, ga naar www.cityjet.com en voer de 
code ANR500K in. Voorwaarden zijn van toepassing. Alle CityJet tarieven zijn inclusief 
gratis ingecheckte bagage en gratis drankjes en hapjes aan boord. 



 
 
 

  

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 

 

Richard Moore 00353-87-2414751; Liam Gaskin 00353-86- 8195151 (Clifton House, Fitzwilliam Street 
Lower, Dublin 2, Ierland) 

 

Over CityJet 

CityJet is een regionale luchtvaartmaatschappij met hoofdkantoor in Dublin, Ierland en biedt 
lijnvluchten aan van London City Airport naar bestemmingen zoals Antwerpen, Amsterdam, 
Avignon, Dublin, Florence en Toulon. London City Airport is een ideale uitvalsbasis voor zowel 
zakelijke als vrijetijdspassagiers. Gelegen in het hart van de Londense Docklands, is de 
luchthaven verbonden met Docklands Light Rail en de Londense metro. Naast lijnvluchten is 
CityJet één van de grootste wet lease aanbieders in Europa en exploiteert diensten voor Air 
France, SAS en Brussels Airlines. CityJet ondergaat momenteel een vlootvernieuwing, de 
luchtvaartmaatschappij zal in de toekomst een vloot van RJ85 Avroliners, Sukhoi Superjet SSJ100s 
en Bombardier CRJ900 vliegtuigen exploiteren. 

 


