
 Copyright © 2021 Belga. Alle rechten voorbehouden

Belg durft reis weer lang vooraf te boeken
De Standaard* - 07 Okt. 2021
Pagina 26

* De Standaard/West-Vlaanderen, De Standaard/Oost-Vlaanderen, De Standaard/Antwerpen, De Standaard/Vlaams-Brabant/Brussel, De Standaard/Limburg

Onzekerheid door corona doet reizigers al maanden last minute boeken. Dat heeft luchtvaartmaatschappijen voor grote uitdagingen
gezet. Maar het vertrouwen van de toeristen lijkt teruggekeerd. 'Ook voor skireizen komen de boekingen nu op gang.'

Als u in de komende herfstvakantie naar het zuiden van Europa vliegt, zal u niet de enige zijn. De boekingen voor zonnige
bestemmingen als Spanje, Griekenland en Portugal stromen massaal binnen bij reisoperatoren en luchtvaartmaatschappijen.
Touroperator Tui denkt in de herfstvakantie het aantal boekingen van 2019 - toen van corona nog geen sprake was - te evenaren
of zelfs te verbeteren, zegt woordvoerder Piet Demeyere. De prijs van tickets naar populaire bestemmingen, zoals de Canarische
Eilanden, loopt snel op.

Brussels Airlines merkt dezelfde trend en ziet de herfstvakantie 'rooskleurig' tegemoet, zegt woordvoerder Maaike Andries. 'We
zien echt een verlengde zomervakantie.' Voor de herfstvakantie haalde de maatschappij op toeristische bestemmingen al even veel
boekingen als in 2019, en ze verwacht een verdere stijging. Daardoor vliegt Brussels Airlines langer dan gepland op de Griekse
eilanden en zet ze in de herfstvakantie extra capaciteit in naar de Canarische Eilanden - die extra populair zijn, omdat de covidsituatie
in alternatieve herfst- en winterbestemmingen, zoals Egypte, onzekerder is.

New York

Door corona moest Brussels Airlines de focus verschuiven van zijn langeafstandsnetwerk en zakenreizigers naar vrijetijdsreizigers -
wat een vergelijking met 2019 vertekent - maar de volgeboekte herfstvakantie toont hoe luchtvaartmaatschappijen die zich op toeristen
richten, stilaan mogen dromen van een volledig herstel, na de zwaarste crisis in de geschiedenis van de sector.

'Toch zeker binnen Europa', zegt luchtvaarteconoom Wouter Dewulf (UAntwerpen). 'Op het continent leeft de perceptie dat corona
stilaan onder controle is, en de covidpas heeft reizen makkelijker gemaakt. Mensen hebben geld gespaard, en ook bij jongeren blijft
de vaccinatiegraad stijgen. Gezinnen - voor wie de zomervakantie misschien net iets te vroeg viel - durven nu met meer vertrouwen te
boeken.'

Tui beaamt dat. Hoewel het herst- en winteraanbod van de touroperator al sinds juni online staat, zijn de boekingen pas in september
op 'kruissnelheid' gekomen, zegt Demeyere. 'De onzekerheid is lang blijven hangen, maar er is een heuse inhaalbeweging bezig,
waardoor we de verloren maanden goedmaken. Ook voor skireizen komt het nu op gang.'

En nadat de Verenigde Staten hebben bekendgemaakt dat ze vanaf volgende maand hun grenzen opnieuw openstellen voor
gevaccineerde Europeanen, piekte het aantal boekingen bij Brussels Airlines meteen. 'Zeker New York is populair in november en rond
kerst', zegt Andries.

'Heuse shift'

Traditioneel boeken veel vakantiegangers hun zomerreis al rond kerstmis. Maar door de steeds veranderende reisadviezen en regels
hebben reizigers de voorbije maanden meestal pas kort voor hun vertrek geboekt. Dat zette luchtvaartmaatschappijen organisatorisch
onder druk. Omdat Brussels Airlines, bijvoorbeeld, alleen cashpositief wil vliegen - de opbrengsten van de vlucht moeten hoger zijn dan
de operationele kosten - werden vluchtschema's vaak pas laat aangepast, afhankelijk van de vraag. De lastminute-annulaties of extra
vluchten leidden niet alleen tot onvrede bij passagiers, maar ook bij het personeel - dat dreigde te staken.

'Maar sinds vorige maand durven reizigers weer langer op voorhand te boeken', zegt Andries, die wordt bijgetreden door Demeyere.
Dat brengt niet alleen geld in het laatje voor de zwaar getroffen luchtvaartmaatschappijen (waarvan sommige met staatssteun werden
gered), maar 'maakt het plannen opnieuw makkelijker', zegt ze. 'We krijgen al boekingen voor de winter en de paasvakantie. Dat is een
heuse shift tegenover het afgelopen anderhalf jaar.'

Korneel Delbeke
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