
5x 17x

KLM vliegt met ingang van mei 2018 rechtstreeks naar Fortaleza. Met deze derde Braziliaanse bestemming  
in het noordoosten van Brazilië verstevigt KLM haar positie als belangrijke Europese luchtvaartmaatschappij  
op de Braziliaanse markt voor zowel zakelijke als leisure reizigers als voor cargovervoer. KLM zal vanaf mei  
twee keer en vanaf juli drie keer per week vanaf Amsterdam naar deze nieuwe bestemming vliegen met een 
Airbus A330-200 en met een capaciteit van 268 stoelen per vlucht.

3x
PER WEEK
Directe service met een  

Airbus A330-200 naar Fortaleza.

* 2x per week in mei en juni 2018

*

Fortaleza, de derde KLM-bestemming  
in Brazilië vanaf mei 2018.

Fortaleza  
the City of Sunlight.
» De zon schijnt er meer dan 2800 uur per jaar.

» Hoofdstad van de deelstaat Ceará in het noordoosten van Brazilië.

» 2,6 miljoen inwoners.

» 5e stad van Brazilië en bekend om haar textielindustrie.

» Gelegen aan de Atlantische Oceaan.

» Een gewilde plek voor kitesurfers.

Schiphol 
(AMS)

Fortaleza (FOR)

São Paulo (GRU)

Rio de Janeiro (GIG)

De handelsstroom tussen NL & BR  
bedroeg in 2016 meer dan 13,5 miljard USD.  
Daarom is Brazilië voor KLM een belangrijke 

focusmarkt met > 500.000 verwachte 
passagiers in 2018.

KLM voert vijf wekelijkse  
full freighter vrachtvluchten uit  

naar Campinas – São Paulo.

KLM vliegt straks 17 keer per week  
naar Brazilië. Een dagelijkse service  
naar SAO en RIO en drie keer per  

week naar FOR.

Airbus A330-200
Onze A330-200 is uitgerust met  
18 world Business Class stoelen,  
35 Economy Comfort stoelen en  

215 Economy Class stoelen.

full-flat  
seats*

*  In november 2018 zullen alle  
World Class Business-stoelen van 
KLM met ‘full flat’ uitgerust zijn.



Brazilië is een belangrijke focusmarkt for KLM, voor zowel zakelijke en  

leisure reizigers als voor vrachtvervoer. Met Fortaleza als derde Braziliaanse  

KLM-bestemming ontstaan nieuwe vliegverbindingen met grote steden in  

het noorden en noordoosten van Brazilië. Door de samenwerking met de  

Braziliaanse vliegmaatschappij GOL, wordt een nieuwe strategische hub 

gerealiseerd die Amsterdam en Brazilië stevig verbindt. Een perfecte aanvulling  

en een welkome uitbreiding van ons aanbod aan Zuid-Amerikaanse 

bestemmingen voor onze klanten. – Pieter Elbers - President-directeur KLM

Fortaleza
Belém

Natal
Recife

Salvador

Manaus

Fortaleza als derde 
bestemming, een  
strategische keuze.
Het toevoegen van Fortaleza aan ons netwerk 
als derde Braziliaanse KLM-bestemming 
vormt een perfecte aanvulling op onze 
netwerkstrategie.

»  Fortaleza vormt een strategisch toegangspunt richting 
Europa en andere belangrijke regio’s in Brazilië. 

»  Door de samenwerking met de Braziliaanse 
vliegmaatschappij GOL, wordt een nieuwe strategische 
hub gerealiseerd die Amsterdam en Zuid-Amerika stevig 
verbindt. 

»  Nieuwe verbindingen worden in de toekomst 
toegevoegd, waarmee Europa toegankelijker wordt voor 
klanten vanuit het noorden en noordoosten van Brazilië.

»  KLM’s partner Air France vliegt vanuit Parijs met ingang 
van mei 2018 eveneens naar Fortaleza.

GOL is de nummer 1 luchtvaartmaatschappij 
in Brazilië, zowel qua marktaandeel als in 

passagiersaantallen.

GOL speelt een belangrijke rol in de  
Braziliaanse luchtvaartindustrie door luchtvaart 
toegankelijker te maken voor alle Brazilianen.

Air France - KLM en GOL bieden klanten  
een optimaal netwerk naar 104 Europese  

en 50 Braziliaanse bestemmingen. 

GOL, Air France & KLM hebben hun samenwerking  
geintensiveerd door het tekenen van een  
strategische overeenkomst in februari 2014.

De overeenkomst met GOL  
is in lijn met KLM’s strategie 
om haar leidende positie 
te versterken in Brazilië  

en Latijns-Amerika.

KLM biedt samen met  
GOL 35 codeshare  
bestemmingen in  
Zuid-Amerika aan.


