Vertreklokatie/Departure location Oostende/Brugge Airport

Incheckadres/Check-in Address
Oostende/Brugge Airport
Nieuwpoortsesteenweg 887
8400 Oostende
Inchecken
Passagiers worden verzocht zich te melden bij de
DDA incheckbalie in de terminal.
Inchecken start 75 minuten voor de vertrektijd.
45 minuten voor de vertrektijd sluit de balie.
Bij het inchecken krijgt u de ticket/instapkaart
met het stoelnummer.
Voor deze vlucht heeft u een geldig reisdocument
(paspoort of identiteitskaart) nodig.

Check-in:
Passengers are requested to present themselves
at the DDA check-in desk in the terminal.
Check-in starts 75 minutes before departure
time. Counter will be closed 45 minutes before
departure time.
A ticket/boarding pass will be issued at check-in.
You need a valid travel document (passport or
identity card) for this flight

Bagage:
In verband met de beperkte ruimte is alleen een
cameratas of handtas toegestaan.
De EU veiligheidsregels voor persoonlijke
bezittingen en bagage zijn op deze vlucht van
toepassing.

Luggage:
Due to limited space, only a camera bag or
handbag is allowed.The EU safety rules for
personal belongings and baggage also apply to
this flight.

Openbaar vervoer:
De luchthaven is bereikbaar met het openbaar
vervoer via trein en bus. De reistijd met de bus
vanaf het station van Oostende bedraagt 10
minuten. Neem hiervoor lijn 6 (Oostende StationLuchthaven Raversijde). De bus zal uw afzetten
voor het luchthavengebouw.

Public Transport:
The airport is accessible by public transport via
train and bus. Travel time by bus from Ostend
station is 10 minutes. To do this, take line 6
(Oostende Station-Airport Raversijde). The bus
will drop you off in front of the airport building.

Parkeren:
Parkeren is mogelijk op P1.

Parking:
Parking is possible at P1.

Noodtelefoonnummer:
06-22 95 46 54, bereikbaar vanaf 2 uur voor de
vertrektijd.

Emergency cell phone:
+31 6 22 95 46 54 open from 2 hours before
departure time.
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