PERSBERICHT
VOOR ONMIDDELLIJKE PUBLICATIE

Air Transat opnieuw uitgeroepen tot
World's Best Leisure Airline
De luchtvaartmaatschappij blijft sinds 2018 de koploper

Montreal, 29 september, 2021 – Air Transat is verheugd aan te kondigen dat ze voor de vierde keer op rij
de titel van World's Best Leisure Airline heeft gewonnen tijdens de Skytrax World Airline Awards.
“Deze onderscheiding opnieuw dit jaar te mogen ontvangen is bijzonder belangrijk, aangezien de
reisindustrie net terug van start is onder volledig nieuwe omstandigheden. Wetende dat de Air Transatresibeleving nog steeds een plaats heeft in de harten van reizigers, vervult me met trots en ambitie voor de
toekomst”, zegt Annick Guérard, President en Chief Executive Officer bij Transat. Ze voegt eraan toe: “Maar
deze onderscheiding bevestigt vooral de professionaliteit en toewijding van onze medewerkers die onze
ster elke dag laten stralen en die ik van harte bedank.”
"De prestatie van Air Transat om voor de vierde keer uitgeroepen te worden tot werelds beste leisure
luchtvaartmaatschappij is opmerkelijk", voegt Edward Plaisted, Chief Executive Officer bij Skytrax, toe. "Het
is een grote erkenning voor alle frontline medewerkers van Air Transat die duidelijk een grote
klanttevredenheid leveren."
De Air Transat-reisbeleving
Air Transat zal de komende maanden Canada, de Verenigde Staten, Europa en het zuiden van het
Amerikaanse continent verbinden met een gloednieuwe generatie vloot die bestaat uit de meest
milieuvriendelijk vliegtuigen in hun categorie, de Airbus A321neoLR.
De luchtvaartmaatschappij zal zich ook blijven onderscheiden met zijn gastvrijheid, onvergetelijke
reisbeleving bij elke stap van de reis, vanaf het boekingsproces tot de terugreis, met services zoals de
exclusieve Club Class, een combinatie van comfort en persoonlijke service, maar ook met de Economy
Class en de Kids Club, speciaal ontwikkeld voor kleine globetrotters van 2 tot 11 jaar, en Option Plus een
upgrade voor reizigers die op zoek zijn naar een tikkeltje meer comfort aan boord.
Over de World Airline Awards
De World Airline Awards werden in 1999 in het leven geroepen toen Skytrax zijn eerste wereldwijde
tevredenheidsenquête voor luchtvaartpassagiers lanceerde. Het onderzoek verzamelt de mening van
reizigers over 300 luchtvaartmaatschappijen over een periode van 9 maanden, in 100 landen.
Luchtvaartmaatschappijen worden gerangschikt volgens 40 criteria, van inchecken en boarding tot
personeelsservice en stoelcomfort, maar ook netheid en entertainment tijdens de vlucht. De enquête van

dit jaar vroeg naar de mening van meer dan 21 miljoen passagiers wereldwijd. Ga voor meer informatie
over de World Airline Awards naar www.worldairlineawards.com.
Over Air Transat
Air Transat is 35 jaar geleden opgericht in Montreal en is een toonaangevend merk op het gebied van reizen
en recreatie. Verkozen tot World's Best Leisure Airline door passagiers bij de Skytrax World Airline Awards,
Air Transat vliegt naar internationale en Canadese bestemmingen, waarbij ze ernaar streeft haar klanten
met enthousiasme en gastvriendelijkheid van dienst te zijn in elke fase van hun reis of verblijf, en overal de
nadruk te leggen op veiligheid. Deze vernieuwt haar vloot met de groenste vliegtuigen in haar categorie als
onderdeel van een streven naar een gezonder milieu, wetende dat dit essentieel is voor haar activiteiten en
de prachtige bestemmingen die ze biedt. Air Transat is een business unit van Transat A.T. Inc., een
wereldberoemde aanbieder van vakantiereizen die in 2018 de Travelife-certificering heeft behaald als
erkenning voor zijn duurzaamheidsverplichtingen.
Recente onderscheidingen en prijzen
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World's Best Leisure Airline bij de Skytrax World Airline Awards
Uitgeroepen tot 2de reis- en vrijetijdsbedrijf en n° 57 in het algemeen klassement op de Forbes World's
Best Employers List
Best Tour Operator and Favourite Overall Supplier bij de Agents' Choice Awards uitgereikt door Baxter
Travel Media
Uitgeroepen tot de 21e Best Corporate citizen door Corporate Knights
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