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British Airways lanceert nieuwe route naar Durban

Vanaf 29 oktober vliegt British Airways wekelijks drie keer rechtstreeks van Londen
Heathrow naar de Zuid-Afrikaanse stad Durban, een van de belangrijkste havensteden op
het Afrikaanse continent. De vluchten worden uitgevoerd door het nieuwste vliegtuig uit
de vloot, de Boeing 787-8. Dankzij de dienstregeling zullen reizigers ’s ochtends landen
in Durban en ’s avonds aankomen in Heathrow. Daarnaast breidt BA haar aanbod op
Zuid-Afrika gevoelig uit met extra vluchten naar Johannesburg en een verbeterd netwerk
van binnenlandse vluchten, dankzij haar partnership met Comair.
Tickets zijn beschikbaar op ba.com en de prijzen starten vanaf £599 in World Traveller
(economy cabin), £1214 in World Traveller Plus (premium economy) en £3199 in Club World
(businessclass).
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Verder voegt British Airways ook nog vier extra vluchten per week toe naar Johannesburg. De
luchtvaartmaatschappij vloog reeds twee keer per dag van Heathrow naar Johannesburg en
brengt daarmee het totaal aantal wekelijkse vluchten op achttien. Bovendien vliegt British
Airways ook het hele jaar door dagelijks naar Kaapstad vanuit Heathrow en drie keer per week
vanuit Gatwick in het winterseizoen.

Naast de buitenlandse vluchten, zijn er ook rechtstreekse binnenlandse vluchten naar Durban
vanuit Johannesburg en Kaapstad. British Airways heeft namelijk een langdurige samenwerking
met Comair, een lokale luchtvaartmaatschappij die vanuit Kaapstad en Johannesburg naar
zeven verschillende bestemmingen in Zuid-Afrika, sub-Saharisch Afrika en de eilanden in de
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Indische Oceaan vliegt.
Sean Doyle, British Airways’ Director of Network and Alliances, zei: “Durban’s hete zomers en
relaxte strandsfeer maken van deze kuststad de ideale vakantiebestemming. Het is de
toegangspoort tot verschillende natuurreservaten, parken en historische sites, het heeft een
bloeiende eet- en drinkcultuur en een bruisende art scene, kortom een must visit voor cultuur en
avontuur. Bovendien is Durban ook de drukste haven van Zuid-Afrika en is het een belangrijk
productieknooppunt.”

À propos de British Airways
British Airways est une compagnie aérienne internationale qui offre un service complet et
propose des vols économiques toute l'année sur un grand réseau aérien au départ et à
destination d'aéroports centraux.
Pour plus d' informations: www.ba.com
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