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Kan je echt voor 155 euro naar New York vliegen?
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Tegen een spotprijs naar New York: luchtvaartmaatschappijen beloven het ons al lang. Berucht is Ryanair, dat vorig jaar nog
verkondigde ooit een ticket naar Amerika voor 14 euro te willen aanbieden. Onzin, uiteraard. Maar nu zijn er ook maatschappijen als
Norwegian en Wow Air die stellen dat je voor 155 euro naar New York vliegt. Kan je écht zo goedkoop gaan shoppen op 5th Avenue?

Wow Air zegt dat het je voor 155 euro naar New York City kan brengen. Maar als je ook graag weer terugkomt én een stuk bagage wil
inchecken, dan eindig je snel op 438 euro. Bovendien moet je nog zien dat je in Londen of Parijs geraakt om op te stijgen, en moet je
overstappen in Reykjavik. Bij Norwegian hetzelfde verhaal. Een ticket heen en terug, inclusief een stuk bagage: 462 euro, met vertrek
in Amsterdam en overstap in Oslo. Denk je al je spullen toch in die handbagage te krijgen, dan betaal je 326 euro bij Wow Air, en 368
euro bij Norwegian.

Dat is nog ver verwijderd van de ultralage ticketprijzen die we binnen Europa kennen. Dat mag niet verbazen, zegt luchtvaarteconoom
Eddy Van de Voorde. Bij langeafstandsvluchten komen heel wat kosten kijken die je niet kan uitschakelen. Denk bijvoorbeeld aan de
bemanning die je na een trans-Atlantische vlucht op hotel te slapen moet leggen.

Een vlugge zoektocht via de website Kayak.com leert dat je met British Airlines al voor 318 euro van Amsterdam naar de Big Apple
vliegt. Retour, inclusief ingecheckte bagage. Daarmee is die 'traditionele' luchtvaartmaatschappij zelfs goedkoper dan de nieuwe,
zelfverklaarde prijsbrekers. (kls)
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