Internationale Luchthaven

Antwerpen
De Internationale
Luchthaven Antwerpen is
een sterk groeiende regionale
luchthaven die reizigers
tal van voordelen biedt en
bijdraagt aan de economische
ontwikkeling van de
Antwerpse regio.

De Internationale Luchthaven Antwerpen
maakt deel uit van de Franse groep Egis en
wordt beheerd via een LEM-LOM-structuur:
Egis staat in voor de commerciële uitbating
(LEM), de overheid is verantwoordelijk voor
de basisinfrastructuur (LOM).
De luchthaven van Antwerpen bevindt zich
in het economische hart van Vlaanderen,
op amper 4 kilometer van het centrum van
Antwerpen. Twee luchtvaartmaatschappijen, TUI ﬂy en CityJet, bieden vluchten
aan naar negen Europese bestemmingen:
Alicante, Barcelona, Ibiza, London City,
Malaga, Murcia, Nador, Palma de Mallorca
en Split. De luchthaven heeft een mix van
zakelijke passagiers, citytrippers, vakantiegangers en mensen met een buitenverblijf
in het Zuiden. Naast lijnvluchten worden er
ook charters, privévluchten en trainingsvluchten aangeboden.
De luchthaven van Antwerpen is kleinschalig
en staat bekend om zijn snelle check-in
en korte wandelafstanden naar de gates.
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Bovendien straalt de luchthaven een gezellige sfeer uit, waardoor reizigers zorgeloos
op vakantie kunnen vertrekken.
Naast passagiers verwelkomt de luchthaven
van Antwerpen ook bezoekers die interesse hebben in de luchtvaart. Het museum
Stampe en Vertongen is een unieke plek
waar je prachtige oldtimervliegtuigen kunt
bewonderen. Het voorbije jaar heeft de
luchthaven veel inspanningen gedaan om
de buurt bij enkele initiatieven te betrekken.
Een mooi voorbeeld daarvan is het buurtkrantje, dat tweemaal per jaar verschijnt.
In 2016 telde de luchthaven 276.311 passagiers: een stijging met 24,9 procent tegenover 2015. Het aantal bewegingen daalde
met 8,6 procent naar 41.403.
www.antwerp-airport.be

ANTWERPEN

BEREIKBAARHEID
MET HET OPENBAAR
VERVOER

De luchthaven van Antwerpen is vlot
bereikbaar via de autosnelweg.

TREIN
ANTWERPEN

Het treinstation Antwerpen-Berchem ligt
vlak bij de luchthaven van Antwerpen. In
het station stap je over op bus 51, 52 of 53.
luchthaven

ANTWERPEN

BUS
Buslijnen 51, 52 en 53 stoppen aan de rotonde voor de luchthaven. De bussen rijden
elk kwartier en pendelen in 10 minuutjes
tussen het station Antwerpen-Berchem en
de luchthaven.

TRAM

IN CIJFERS
TRAFIEK IN 2016
Passagiers
Bewegingen

276.311
41.403

Neem de tram naar station AntwerpenBerchem en stap daar over op de bus. Vanuit
Hoboken: tram 4. Vanop Linkeroever: tram 9.
Vanop de Melkmarkt in Antwerpen: tram 11.

MET DE FIETS
De luchthaven van Antwerpen is vlot bereikbaar met de ﬁets. Er worden voldoende
ﬁetsenstallingen voorzien voor bezoekers
van de Luchtvaartdag.

LUCHTHAVEN
ANTWERPEN

MET DE WAGEN

VANUIT NEDERLAND
Volg de E19 (Breda) of A12 (Bergen-op-Zoom)
richting Antwerpen. Neem afrit 3 (Borgerhout) op de Antwerpse ring.

VANUIT HASSELT/LUIK
OF TURNHOUT/EINDHOVEN
Volg de E313 (Hasselt/Luik) of E34 (Turnhout/Eindhoven) richting Antwerpen. Neem
afrit 18 (Wommelgem).

VANUIT GENT
Volg de E17 richting Antwerpen, rijd door de
Kennedytunnel en volg de Antwerpse ring
richting Nederland. Neem op de Antwerpse
ring afrit 3 (Borgerhout).

VANUIT BRUSSEL
Volg de E19 richting Antwerpen, rijd door de
Craeybeckxtunnel richting Antwerpen-centrum, sla rechtsaf op het eerste kruispunt en
volg de Binnensingel richting Singel Noord.
Betaalparking P3 biedt
plaats aan 520 wagens en is
toegankelijk voor de bezoekers van
de Luchtvaartdag.

Luchthavenlei
2100 Antwerpen
www.antwerp-airport.be
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Programmatie
2

Fly Aeolus
 Business Terminal
(toegangspunt voor Apron 2)
 Doorlopend open
€ Gratis
 Overal toegankelijk

1

TUI Belgium nv
 Internationale Luchthaven
Antwerpen, Luchthavenlei z/n
 10:00 - 18:00
€ Gratis
 Screening op voorhand

Luchttaxidienst Fly Aeolus
vliegt vlot en veilig naar 1.600
luchthavens in Europa. Je kiest
zelf wanneer je vertrekt en je
landt dicht bij de gewenste
bestemming. Door het gebruik
van kleine luchthavens en
kleine, maar comfortabele
vliegtuigen ligt de luchthaven
altijd op 20 minuten rijafstand
van je vertrek- of eindpunt.
Wil je ons vliegtuig en onze
stand bezoeken, informatie
vragen of een vlucht boeken?
Je vindt ons op Apron 2.
 WWW.FLYAEOLUS.COM

 Overal toegankelijk

TUI, discover your smile! Onze
slogan ken je wellicht, maar
ken je ons ook als bedrijf?
TUI is een innovatieve en
duurzame onderneming en
omvat een touroperator, de
TUI Shop-reiskantoren, luchtvaartmaatschappij TUI Fly en
onderhoudsbedrijf Tec4Jets.
Wil je weten welke maatregelen we bij TUI nemen om
onze ecologische voetafdruk
te beperken? Wil je graag onze
duurzame vloot ontdekken?
Of ben je benieuwd naar onze
innovaties op het vlak van
virtual reality? Kom ons
bezoeken en maak kans op
een innovatieve prijs.
 WWW.TUI.BE

10 LUCHTVAARTDAG 2017

van een carrière in de cockpit?
Tijdens de Luchtvaartdag
lichten we de verschillende
opleidingen tot lijnpiloot toe
en kun je een persoonlijk
gesprek vragen. Wie dat wil,
mag een rondleiding volgen
en een kijkje nemen in onze
Piper Warrior III Glass Cockpitvliegtuigen, de XJ B737-simulator en de FNPT II Senecasimulator. Bovendien bieden
we infosessies en demo's van
onze Drone University aan, de
snelst evoluerende markt van
het moment. De rondleidingen gebeuren in groepjes van
15 personen tussen 9u30 en
15u30. Schrijf je snel in!
 WWW.BAFA.BE

4

Stedelijk Lyceum Meir
 Internationale Luchthaven Antwerpen, Luchthavenlei z/n

3

BAFA
 Internationale Luchthaven
Antwerpen, Luchthavenlei z/n
 09:00 - 17:00
€ Gratis
 Vooraf inschrijven via de
website. Identiteitskaart
noodzakelijk
 Overal toegankelijk

Welcome to the sky! BAFA
is de meest succesvolle
vliegschool van België en
gespecialiseerd in de opleiding
tot lijnpiloot. In 2016 hielpen
we 24 studenten aan het werk
als First Officer bij Belgische
maatschappijen. Droom jij ook

 10:30 - 17:00
€ Gratis
 Overal toegankelijk

'The sky is the limit' bij de opleiding Vliegtuigtechnieken
van het Stedelijk Lyceum Meir! Vind je techniek boeiend, of
verken je graag de wereld vanuit een andere hoek? Zoek je
een uitdagende opleiding met een mooie toekomst? Dan
is deze richting iets voor jou. Vliegtuigtechnieken is een
opleiding van drie jaar die start in het vijfde middelbaar. Na
twee jaar behaal je je diploma secundair onderwijs, daarna
kun je in een derde jaar je attest van vliegtuigtechnicus
behalen. De opleiding omvat theoretische vakken (zoals elektronica, gasturbine- en zuigermotoren en technisch Engels),
praktijklessen in onze loods in Antwerpen en enkele stages.
De leerkrachten werken nauw samen met de luchtvaartindustrie. Wil jij een plaatsje op deze vlucht naar een boeiende
toekomst? Reserveer dan tijdig je ticket, want de plaatsen
zijn beperkt.
 WWW.STEDELIJKONDERWIJS.BE/STEDELIJKLYCEUMMEIR
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Royal Antwerp
Aviation Club VZW

AP

RO

 Apron 2 (toegang via
de Business Terminal)
Luchthavenlei 1

N

2

P

 10:00 - 17:00

BEZOEKERSZONE

€ Gratis (rondvlucht betalend)
 Screening bij rondvlucht
 Deels toegankelijk

6
1) De Royal Antwerp Aviation
Club opent haar clublokaal en
bar met zicht op de apron. Je
kunt er terecht voor informatie en uitleg over de club en
onze vliegopleidingen.
2) Tijdens de Luchtvaartdag
bieden we (betalende) rondvluchten aan met vliegtuigen
van de Royal Antwerp
Aviation Club.
3) Hoe word je piloot? Hoe
vliegt een vliegtuig en hoe
wordt het bestuurd? Wat vind
je allemaal terug in de cockpit? Paul Hopff doet het uit de
doeken tijdens de presentatie
'Intro-vliegcursus: Piloot in
60 minuten!'. De presentatie
wordt meerdere keren herhaald tijdens de Luchtvaartdag. (Tijdstip en locatie nog
te bepalen.)
 WWW.RAAC.BE

EuroPilot Center
 EPC Building, Luchthavenlei
EPC Building Box 210
 10:00 - 16:30
€ Gratis (helikoptervluchten
betalend)
 Vooraf inschrijven via de
website
 Deels toegankelijk

Je wil Piloot worden?
EuroPilot Center verwelkomt je
graag tijdens de Luchtvaartdag.
Ontdek jouw toekomst als:
lijnpiloot, business jet piloot
of helikopterpiloot. Bezoek
onze campus te Antwerpen en
Californië, vlieg zelf met één
van onze Full-Motion simulatoren en maak kennis met onze
gepassioneerde instructeurs en
studenten.
 WWW.EUROPILOTCENTER.BE

PROGRAMMABLAD 11

11

Stampe &
Vertongen
Museum vzw
 Internationale Luchthaven
Antwerpen, Luchtvaartstraat
1 bus 3
 10:00 - 17:00

9

SHS Antwerp
Aviation

€ Gratis
 Deels toegankelijk

 Loods 103, Luchthavenlei
z/n B69
 10:30 - 17:00
€ Gratis

7

 Inschrijving via de luchthaven

Feel the Sky

 Overal toegankelijk

 Internationale Luchthaven Antwerpen, Luchthavenlei z/n
 9:00 - 21:00
€ Luchtdoop = 173 euro
Stuntvlucht = 223 euro
Video = 27 euro extra
 Als je zeker wil zijn van een plaats, kan er op voorhand
ingeschreven worden via info@feelthesky.be
 Deels toegankelijk

Vrij door de lucht vliegen: daar droomt toch iedereen van?
Feel the Sky maakt die droom waar. Bij ons kun je terecht
voor luchtdopen met een oldtimertweedekker van het
type Stampe Vertongen SV4 (open cockpit). Je kunt kiezen
tussen een rustige rondvlucht of een adembenemende
stuntvlucht. Onze SV4's zijn uitgerust met een moderne injectiemotor die van het stuntvliegen een veilige en unieke
beleving maakt. Grijp je kans op een schitterende ervaring
of geef je geliefde een prachtig cadeau. Het Feel the Skyteam zal je met open armen ontvangen. PS: vergeet je
zonnebril niet!

The Aviation
Factory
 The Aviation Factory
LoungeHangar, Luchthavenlei
1, bus 71 (aan de GAT, Business
Terminal)
 10:30 - 17:00
€ Gratis
 Screening op voorhand.
 Overal toegankelijk

Vliegtuigmaatschappij The
Aviation Factory is een makelaar in vliegtuigcapaciteit.
In een onzekere samenleving
willen mensen de garantie

dat hun vlucht zal doorgaan
en doen ze een beroep op een
kleine privémaatschappij. Voor
groepen is de huurprijs van
een klein zakenvliegtuig soms
goedkoper dan het budget
voor dure businesstickets. The
Aviation Factory vliegt vanuit
Zaventem, Eindhoven en
Antwerpen. Kom je graag een
kijkje nemen? Bezoekers kunnen in onze hangar een foto
laten nemen voor een 'green
screen' waarop we een spectaculaire (luchtvaart)achtergrond
plaatsen. Na de shoot krijg je
je foto mee.
 WWW.THE-AVIATION-FACTORY.COM
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 WWW.FLYVLM.COM

10

Skylegs
 Skylegs-kantoren, verdieping 1
Terminal, Luchthavenlei z/n
 10:30 - 17:00
€ Gratis
 Inschrijven per e-mail
naar events@skylegs.com.
Screening op voorhand.

 WWW.FEELTHESKY.BE

8

Luchtvaartmaatschappij SHS
Antwerp Aviation nam in 2016
het failliete VLM over en werkt
nu volop aan een nieuwe
start. Op de Luchtvaartdag
kun je bij SHS terecht voor
meer informatie over nieuwe
bestemmingen.

Het Stampe en Vertongen
Museum brengt hulde aan
luchtvaartpioniers Jean
Stampe en Maurice Vertongen,
die in 1923 een vliegschool en
vliegtuigfabriek oprichtten.
Samen met Jan Olieslagers
waren ze de stuwende kracht
achter de ontwikkeling van de
Antwerpse luchthaven. Tijdens
de Luchtvaartdag kun je het
museum gratis bezoeken.
Geniet van een rondleiding
met gids, de vliegsimulator en
de voorstelling van WW1-vliegtuigen met draaiende motoren.
 WWW.STAMPE.BE

 Overal toegankelijk

Softwarebedrijf Skylegs
ontwerpt gespecialiseerde
software voor de luchtvaartsector. Benieuwd hoe
dat in elkaar zit? Tijdens de
Luchtvaartdag tonen we hoe
onze software de dagelijkse
processen van luchtvaartorganisaties automatiseert en de
communicatie verbetert. Met
een korte presentatie krijg je
meer inzicht in de verschillende stappen van idee over
concept tot product - die
nodig zijn om software voor
de luchtvaart te ontwikkelen.
 WWW.SKYLEGS.COM

12

Jeugd en
Luchtvaart vzw
 F. Sandersplein Gebouw +
Perscentrum aan het Stampe
Museum, Luchthavenlei bus 16
 nog te bepalen
€ Gratis
 Overal toegankelijk

Elk jaar organiseren scholen
in Vlaanderen uitstappen die
aansluiten bij de leerstof: aardrijkskunde, economie, handel,
vervoer ... Jeugd en Luchtvaart
vzw organiseert daarom een

hoe het vroeger voelde om
met een Cessna 172 of 182 te
vliegen, zonder gps of 'moving
map'? Schrijf je dan in voor de
Frasca 131!
 WWW.AXELMEBIS.BE

 Internationale Luchthaven
Antwerpen, Luchthavenlei
z/n bus 22, lokaal 156 (naast
vliegclub RAAC)
 10:00 - 12:00 en 14:00 - 16:00,
16 tijdsblokken van 15 min.
per persoon
€ Gratis
 Inschrijven via
luchtvaartdag2016@
axelmebis.com. Screening bij
ingang luchthavengebouw.

Antwerp
HeliTours
 Internationale Luchthaven
Antwerpen, Luchthavenlei
 10:00 - 17:00
 Overal toegankelijk

14

Luchtvaartpolitie
 Tarmac Apron 2, (toegang via
de Business Terminal)
Luchthavenlei 1
€ Gratis

Axel Mebis

15

€ Gratis

 10:00 - 17:00

13

ANTWERPEN

'pedagogische rondvlucht' boven de economische slagader
van ons land: de haven van
Antwerpen. Met die rondvlucht
wil de vzw de luchtvaart
promoten en de Antwerpse
haven tonen vanuit de lucht.
De uitstap is geschikt voor
kinderen en jongeren uit het
lager en secundair onderwijs
en voor hogeschool- en universiteitsstudenten. Alle info krijg
je tijdens de Luchtvaartdag.

 Screening ter plaatse
 Overal toegankelijk

Werken bij de Luchtvaartpolitie: wat houdt dat eigenlijk in?
Op de Luchtvaartdag vind je
een leuke stand met info over
de taken van de Luchtvaartpolitie, verplichte reisdocumenten, de Schengenwetgeving, de
luchtvaartwetgeving … Kom
gerust even langs!

AntwerpHeliTours verzorgt
toeristische helikoptervluchten boven Antwerpen. Op die
manier leren de Antwerpse
bezoekers de stad eens vanuit
een ander perspectief te
ontdekken. Het is een nieuwe
ervaring voor zowel de sinjoor
als de toerist. Kom en ontdek
ons voor meer informatie op
onze stand!
 WWW.ANTWERPHELITOURS.BE

 WWW.AIRPOLEUROPA.EU

 Overal toegankelijk

16

ASL // EPTC
 Loods 116 ASL
 10:30 - 17:00. Doorlopend rondleidingen van ongeveer 15 minuten per 10 personen,
EPTC Incentive ﬂights met Instructeur op afspraak
€ Gratis rondleidingen, 150 EUR per incentive ﬂight met instructeur op Cirrus 20
(2 extra personen kunnen gratis mee)

Graﬁsch studiebureau Axel
Mebis verzorgt onder meer
stickers en wegwijzers voor
parkings en luchthavens.
Tijdens de Luchtvaartdag kun
je bij ons je kans wagen in de
Frasca 131-simulator. De Frasca
131 was decennialang het
werkpaard van de vliegtuigsimulatoren, waarin piloten
'blind' op instrumenten
leerden vliegen. De intrede van
de gps en de 'glazen cockpit'
vol computerschermen heeft
de taak van de piloot volledig veranderd. Wil je weten

 Doorlopend rondleidingen zonder inschrijving. Incentive ﬂights op afspraak.
Inschrijven via eptc@aslgroup.eu. Onder begeleiding van ASL staff.
 Deels toegankelijk

Vliegmaatschappij ASL/JNL is gespecialiseerd in
Business Aviation en heeft dertig vliegtuigen ter
beschikking. Het bedrijf stond mee aan de wieg
van het Elite Pilot Training Center (EPTC), een
vliegschool die privé-pilotenopleidingen aanbiedt.
Tijdens de Luchtvaartdag kun je zowel de vliegmaatschappij als de school uitzonderlijk bezoeken.
Bekijk de presentatie in de infotent, bewonder de
vliegtuigen en vliegsimulatoren tijdens een rondleiding van 15 minuten en ontdek
de Private Jets. EPTC biedt bovendien incentive ﬂights aan op de Cirrus SR20 (30
min. vlucht met instructeur, max. drie passagiers, 150 euro/vlucht).
 WWW.ASLGROUP.EU
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Belgocontrol
 Internationale Luchthaven Antwerpen, Luchthavenlei z/n
 10:00 - 17:00
€ Gratis
 Surf snel naar belgocontrol.be en maak kans op een
bezoek aan de controletoren, de meteobrieﬁng en
technische installaties!
Identiteitskaart vereist.
 Deels toegankelijk

De luchtverkeersleiders van Belgocontrol verzekeren de
veiligheid van het luchtverkeer op de internationale
luchthaven Antwerpen, maar ook op de andere openbare luchthavens en in het hele Belgische burgerlijke
luchtruim. Daarnaast biedt Belgocontrol luchtvaarten meteo-informatie aan alle luchtruimgebruikers
en staat het in voor alle communicatie-, navigatieen radarsystemen op de grond. Op 22 april opent
Belgocontrol uitzonderlijk zijn deuren voor het grote
publiek, maar de plaatsen zijn beperkt! Surf snel naar
www.belgocontrol.be en maak kans op een bezoek aan
de controletoren, de meteobrieﬁng en de technische
installaties. Kom zeker ook naar de stand waar de
activiteiten worden toegelicht.
 WWW.BELGOCONTROL.BE

18

Aviation Society
of Antwerp vzw
 Stampe en Vertongen
Museum, Luchthavenlei 1

19

Flying Group nv
 FLYING GROUP Building +
apron, Luchthavenlei 1 b18
 10:30 - 17:00

 Doorlopend open

€ Gratis

€ Gratis

 Inschrijven via
luchtvaartdag@
ﬂyinggroup.aero met
vermelding van naam,
voornaam en e-mailadres

 Deels toegankelijk

De Aviation Society of
Antwerp vzw verzamelt alle
informatie rond de luchtvaartsector in Antwerpen. Tijdens
de Luchtvaartdag verzorgen
de medewerkers het toezicht
en de rondleidingen in het
Stampe & Vertongen Museum.
Het museum is de hele dag
open voor het publiek.
 WWW.ASA-BE.COM

 Deels toegankelijk

FlyingGroup is sinds 1995 een
gereputeerde operator van
zakenjets, met een vloot van
meer dan dertig vliegtuigen. Ter gelegenheid van de
Luchtvaartdag kun je een van
onze privéjets bezichtigen. We
geven ook graag een overzicht
van alle producten die we
aanbieden: consultancy,
chartervluchten, vliegtuigmanagement, onderhoud, FBOhandling en mede-eigendom
van zakenjets.
 WWW.FLYINGGROUP.AERO

20

Raymond's
Aircraft
Restoration bvba
 Loods Stampe Museum
Luchthavenlei 1
ingang museum
 10:00 - 17:00
€ Gratis
 Overal toegankelijk

Raymond's Aircraft Restoration is gespecialiseerd in het
herstel en onderhoud van
kleine vliegtuigen en oldtimers.
Kom naar onze stand en ontdek hoe we oldtimervliegtuigen restaureren en hoe we de
basisstructuur van vliegtuigen
bekleden. Onder meer een
Stampe SV4 en een Piper Super
Cub zijn te bezichtigen.
 WWW.RAR.BE
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BAI bvba
 Antwerp FlyShop
Internationale Luchthaven
Antwerpen, Luchthavenlei z/n
 Open bij vertrek eerste
vluchten tot 18:00
(za tot 14:00)
€ Gratis
 Overal toegankelijk

BAI bvba verkoopt Antwerpse
geschenkartikelen, drank en
voeding op de luchthaven
van Antwerpen. Loop gerust
even langs.
 WWW.ANTWERPFLYSHOP.BE

Administratie
van Douane en
Accijnzen
 Team bewaking
Luchthavenbrigade
Spitsenstraat 2-6
 10:00 - 17:00
€ Gratis
 Overal toegankelijk

De dienst Douane en Accijnzen
stelt een infostand op om de
werking van de administratie
te tonen. Douaniers leggen
uit wat ze op de luchthaven
doen en verdelen brochures
over namaak, CITES (bescherming van bedreigde plant- en
diersoorten), vrijstellingen
voor reizigers ... Je kunt er ook
in beslag genomen goederen
bekijken, vooral namaak en
CITES. Op geregelde tijdstippen demonstreren douaniers
met honden hoe ze drugs en
cash geld opsporen. Lijkt het
je wat? Ook informatie over
onze vacatures is beschikbaar!
 WWW.FISCUS.FGOV.BE

Total-e ook de e-Terminal
aan: een instapklare locatie
voor evenementen, feesten en
conferenties. Op 22 april vindt
hier het Bal Populaire plaats.
Houd onze website in de gaten voor meer informatie over
inschrijven voor dat event:
www.e-venues.be. Ben je op
zoek naar een aparte belevenis? Dan biedt Total-e
je de unieke Antwerp Aiport
Experience aan. Kom alles
te weten op 22 april in de
e-Lounge.
 WWW.E-VENUES.BE

In het perscentrum kun je presentaties bekijken over onze
luchthaven. Bovendien wordt
Platform 2 opengesteld: tijdens
verschillende demonstraties
van onze veiligheidsdiensten
kom je te weten hoe ze werken. Er is ook kinderanimatie
voorzien en je kunt deelnemen
aan frictiemetingen.
 WWW.LUCHTHAVENANTWERPEN.BE

25

Uniﬂy
 Internationale Luchthaven
Antwerpen, Luchthavenlei 7A

24

Internationale
Luchthaven
Antwerpen
 Internationale Luchthaven
Antwerpen, perscentrum en
Apron 2, Luchthavenlei z/n
 10:00 - 17:00

 10:30 - 17:00
€ Gratis
 Overal toegankelijk

UniFly is een jong bedrijf dat
software ontwikkelt om droneverkeer in goed banen te leiden. Onze unieke technologie
heeft wereldwijd de aandacht

getrokken van luchtvaartautoriteiten, professionele
dronepiloten, politiediensten
en recreatieve dronegebruikers.
Ook wonnen we de prijs voor
Best Emerging Drone Company.
UniFly is op zoek naar zestien
nieuwe medewerkers: vooral
softwareontwikkelaars, projectleiders en internationaal
gerichte accountmanagers.
Kom naar onze stand in het
luchthavengebouw of bezoek
onze kantoren recht tegenover
het luchthavengebouw in het
Airport Business Center en
breng je cv mee. Het verhaal
van UniFly illustreert hoe een
investering van de Vlaamse
overheid op korte termijn leidt
naar nieuwe hoogwaardige
tewerkstelling in een hightechsector.
 WWW.UNIFLY.AERO

€ Gratis
 Sommige activiteiten
vooraf inschrijven vereist.
Identiteitskaart verplicht.
 Overal toegankelijk
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Total-e
 E-Venues: E-Lounge
E-Terminal, Luchthavenlei 10
 Op afspraak
€ Gratis
 Reserveer via de website
 Overal toegankelijk

Total-e nodigt je uit voor een
gezellig loungemoment in
de splinternieuwe e-Lounge.
Het prachtige zicht op de
landingsbaan maakt van deze
locatie de ideale plek voor
meetings, netwerkevents, ... Op
de Luchtvaartdag is iedereen
welkom tussen 14.30 en 16.30
uur. Naast de e-Lounge biedt

De Internationale Luchthaven
van Antwerpen richt zich op
een mix van zakelijke passagiers, citytrippers, vakantiegangers en mensen met een
buitenverblijf in het Zuiden.
Naast lijnvluchten bieden wij
ook charters, privévluchten en
trainingsvluchten aan. Op de
Luchtvaartdag zal de publieke
zone van het luchthavengebouw vrij toegankelijk zijn.
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NextGen Aviation
 NextGen Building (Apron 2), Luchthavenlei z/n bus 30
 10:30 - 17:00
€ Gratis
 Overal toegankelijk

NextGen Aviation verlaagt de drempel van privévliegen via
een systeem van co-eigenaarschap. Sinds de oprichting in 2011
groeide ons bedrijf uit tot een vaste waarde in de Belgische
privéluchtvaart. Wil je weten hoe het werkt en welke toestellen we gebruiken? Kom dan langs in onze faciliteiten op de
luchthaven van Antwerpen.
 WWW.NEXTGEN.AERO
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