Flybe verhoogt capaciteit op London Southend
Dinsdag 4 september – Stobart Air, een Flybe franchise partner verhoogt de
capaciteit op London Southend om het wegvallen van de London City route op
te vangen.
Vorige week vrijdag, 31 augustus 2018, werd SHS Aviation B.V., de hoofdaandeelhouder
van de N.V. SHS Antwerp Aviation (VLM), tijdens een buitengewone algemene
vergadering in vereffening gesteld en werd er beslist om de Belgische vennootschap
te ontbinden.
De eeuwenoude verbinding Antwerpen – London City werd hierbij ook getroffen en
zal niet meer bediend worden. Om dit verlies te compenseren, zal Stobart Air, een
Flybe franchise partner, de vluchten verhogen tussen Antwerpen en London Southend
tot dagelijks (uitgezonderd op zaterdag).
Dit betekent een stijging van 50% in capaciteit op deze route en toont een hoge
betrokkenheid tot deze route en tot Luchthaven Antwerpen. De reizigers naar London
kunnen dit alternatief boeken met Flybe vanaf dinsdag 4 september 2018. De extra
vluchten zijn tevens beschikbaar op www.flybe.com.
Ciaran Smith, Network Development Manager bij Stobart Air: “De toename in
frequentie is een directe weerspiegeling van de vraag van onze klanten. We zijn dan
ook heel blij dat we onze klanten meer vluchten kunnen aanbieden en dat we kunnen
verder bouwen aan onze geweldige relatie met Luchthaven Antwerpen”.
De Luchthaven van London Southend heeft een eigen directe treinverbinding naar
hartje London met snelle en frequente treindiensten tot acht treinen per uur. De
reistijd naar Stratford is ca. 45 minuten en naar London Liverpool Street ca. 51 minuten.
Flybe biedt ook snelle en handige verbindingen van minder dan een uur naar Dublin,
Manchester en Glasgow via de luchthaven van London Southend! Met een
gemiddelde wachttijd van 5 minuten aan de check-in en een wachttijd van 3 minuten
aan de Security controle, is London Southend de favoriete luchthaven van de
hoofdstad en is ze verkozen tot Which? Beste luchthaven van London voor het vijfde
jaar op rij.

Over Antwerp Flanders International Airport
De internationale luchthaven van Antwerpen maakt deel uit van de Franse groep Egis en bestaat uit een LEMLOM beheersstructuur. Hierbij staat Egis in voor de commerciële uitbating van de luchthaven (LEM), de overheid
(LOM) is verantwoordelijk voor de basisinfrastructuur. Twee luchtvaartmaatschappijen bieden vluchten aan naar
12 bestemmingen. Naast lijnvluchten worden er charters, privévluchten en trainingsvluchten aangeboden vanop
deze luchthaven. De luchthaven is kleinschalig en staat bekend om zijn snelle check-in, korte wandelafstanden en
betaalbare parking. In 2017 telde de luchthaven van Antwerpen 273.167 passagiers en 37.511 bewegingen.
www.antwerpairport.aero
Over Stobart Air
Stobart Air biedt wekelijks tot 860 vluchten aan naar 43 routes in 11 Europese landen met diverse
hoofdvestigingen in het Verenigd Konkrijk en Ierland. Stobart Air opereert onder de naam Aer Lingues Regional als
deel van een franchiseovereenkomst met de Nationale luchtvaartmaatschappij van Ierland, Aer Lingus, en
exploiteert Flybe routes vanaf London Southend Airport en het eiland Man (eiland in de Ierse Zee). De
luchtvaartmaatschappij heeft zo’n 570 werknemers tewerkgesteld.
Over London Southend Airport
Het Which? Travel’s annual survey riep London Southend Airport als beste luchthaven uit voor het vijfde jaar op rij
(2013-2017). Met een klantenwaardering van maar liefst 84% haalde London Southend Airport 16 procentpunten
meer dan de eerstvolgende beste luchthaven in Londen. Bovendien heeft de Vereniging van
Luchthavenexploitanten (The Airport Operators Association) in 2015 en 2016 London Southend Airport als “Best
Small Airport” gestemd.

