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Δελτίο Τύπου 
 
 
Αθήνα, 9 Σεπτεμβρίου 2019 

 
Η Brussels Airlines στηρίζει τους φοιτητές που σπουδάζουν στο 

εξωτερικό με το πρόγραμμα b.student 
 

Η Brussels Airlines, πιστή στη δέσμευσή της να βελτιώνει τη φοιτητική εμπειρία των σπουδών στο 

εξωτερικό, δημιουργεί το πρόγραμμα b.student, ένα πακέτο πτήσεων που απευθύνεται σε όλους τους 

φοιτητές που σπουδάζουν στο εξωτερικό για τουλάχιστον 3 μήνες. Το πακέτο b.student περιλαμβάνει ένα 

εισιτήριο επιστροφής, τη δυνατότητα μεταφοράς αποσκευών συνολικού βάρους 58 κιλών, ευελιξία στην 

ημερομηνία επιστροφής, καθώς και 5 εκπτωτικά κουπόνια που προσφέρουν έκπτωση 20% στα εισιτήρια 

της κατηγορίας Light & Relax ή Flex & Fast. Κάθε φοιτητής που παρακολουθεί κάποιο πρόγραμμα σπουδών 

στο εξωτερικό διάρκειας τουλάχιστον 3 μηνών δικαιούται να εγγραφεί στο πρόγραμμα b.student και να 

επωφεληθεί από τα μοναδικά του προνόμια. 

 

Το πρόγραμμα b.student απευθύνεται τόσο στους φοιτητές που σπουδάζουν στο Βέλγιο όσο και στους 

Βέλγους φοιτητές που σπουδάζουν στο εξωτερικό. Οι φοιτητές  που είναι εγγεγραμμένοι στο συγκεκριμένο 

πρόγραμμα δικαιούνται ένα εισιτήριο επιστροφής με πτήση που πραγματοποιείται με την Brussels Airlines  

από και προς το αεροδρόμιο των Βρυξελλών, καθώς και τους παρακάτω προορισμούς: Αλικάντε, Αθήνα, 

Βαρκελώνη, Βασιλεία, Βερολίνο, Μπιλμπάο, Μπιλούντ, Μπέρμιγχαμ, Μπολόνια, Μπορντό, Βρέμη, 

Εδιμβούργο, Φάρο, Φρανκφούρτη, Γενεύη, Γκρέτενγκ, Αμβούργο, Αννόβερο, Κρακοβία, Λισαβόνα, Λονδίνο, 

Λυών, Μαδρίτη, Μάλαγα, Μάντσεστερ, Μασσαλία, Μιλάνο, Λινάτε, Μιλάνο Μαλπένσα, Αγία Πετρούπολη, 

Σεβίλλη, Στοκχόλμη, Τουλούζη, Τορίνο, Βενετία, Βιέννη, Βίλνιους, Βαρσοβία, Ζάγκρεμπ. 

 

Οι φοιτητές που χρησιμοποιούν το πακέτο b.student δικαιούνται να ταξιδέψουν με αποσκευές συνολικού 

βάρους 58 κιλών. Πιο συγκεκριμένα μπορούν να μεταφέρουν δύο τεμάχια παραδοτέων αποσκευών 

μέγιστου βάρους 23 κιλών και μέγιστων διαστάσεων 158 cm η κάθε μία, καθώς και μία χειραποσκευή + ένα 

μικρό αξεσουάρ (συνολικό βάρος 12 κιλά). 

 

Το πρόγραμμα b.student προσφέρει στους φοιτητές ευελιξία στην ημερομηνία επιστροφής. Εφόσον 

χρειάζεται, οι φοιτητές που χρησιμοποιούν το συγκεκριμένο πρόγραμμα μπορούν να αλλάξουν την 

ημερομηνία επιστροφής τους οποιαδήποτε στιγμή το θελήσουν. Η πρώτη αλλαγή θα είναι απολύτως 

δωρεάν, ενώ μία μικρή χρέωση της τάξης των 45€  θα ισχύει για κάθε επιπλέον αλλαγή. 

 

Το πρόγραμμα b.student περιλαμβάνει εκπτωτικά κουπόνια, τα οποία οι φοιτητές μπορούν να μοιραστούν 
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με την οικογένεια και τους φίλους τους. Το πρόγραμμα b.student, παρέχει στους 

φοιτητές έκπτωση 20% για 5 εισιτήρια επιστροφής Light & Relax ή Flex & Fast τα οποία μπορούν να 

προσφέρουν στην οικογένεια και τους φίλους τους για να τους επισκεφθούν ή να τα χρησιμοποιήσουν οι 

ίδιοι για να επιστρέψουν στη χώρα τους. Οι εκπτωτικοί κωδικοί ισχύουν για εισιτήρια επιστροφής Light & 

Relax και Flex & Fast που αγοράζονται μέσω του www.brusselsairlines.com για πτήσεις που εκτελούνται με 

την Brussels Airlines εντός Ευρώπης. Οι φοιτητές λαμβάνουν τους εκπτωτικούς κωδικούς μέσω e-mail 10 

ημέρες μετά την αγορά του πακέτου b.student. 

 

Η διαδικασία εγγραφής στο πρόγραμμα b.student είναι απλή. Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές ακολουθούν τη 

διαδικασία κράτησης του πακέτου b.student και υποβάλλουν τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας τους. Η 

αγορά του πακέτου b.student μπορεί να πραγματοποιηθεί το αργότερο 2 εβδομάδες πριν την ημερομηνία 

αναχώρησης της πτήσης. 
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ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ BRUSSELS AIRLINES 
 
Η Brussels Airlines αποτελεί τον εθνικό αερομεταφορέα του Βελγίου, που συνδέει την πρωτεύουσα της Ευρώπης με 
περισσότερους από 100 προορισμούς, 23 εκ των οποίων στην Αφρική, μία ήπειρο που αποτελεί το δεύτερο σπίτι της 
Brussels Airlines. Εκτός από την Αφρική, η Brussels Airlines προσφέρει πτήσεις σε περισσότερους από 90 
προορισμούς στην Ευρώπη, 3 στη Βόρεια Αμερική και το Τελ Αβίβ. Η εταιρεία απασχολεί περισσότερους από 4.000 
υπαλλήλους και διαθέτει 48 αεροσκάφη που εκτελούν καθημερινά 250 πτήσεις, μεταφέροντας περισσότερους από 9 
εκατομμύρια επιβάτες ετησίως, από και προς το αεροδρόμιο των Βρυξελλών. Χάρη στη μη-συμβιβαστική τοποθέτησή 
της στην αγορά, η Brussels Airlines συνδυάζει ανταγωνιστικές τιμές εισιτηρίων με υψηλή ποιότητα υπηρεσιών. Με 
διαφορετικούς βραβευμένους Βέλγους σεφ κάθε χρόνο, βέλγικα γεύματα και ποτά και πέντε εμβληματικά αεροσκάφη, η 
Brussels Airlines αντιπροσωπεύει επάξια την χώρα της, μεταφέροντας τον κόσμο στο Βέλγιο και το καλύτερο του 
Βελγίου στον κόσμο. 
Η Brussels Airlines προσφέρει δυνατότητα μεταφοράς φορτίου σε όλες τις πτήσεις της, σε συνεργασία με την Lufthansa 
Cargo. Η εταιρεία χειρίζεται επίσης την καθημερινή συντήρηση του στόλου των αεροσκαφών της. 
Η Brussels Airlines είναι μέλος του Ομίλου Lufthansa και μέλος της Star Alliance. Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2002 και ανήκει 
κατά 100% στην Deutsche Lufthansa AG. 
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο: brusselsairlines.com 
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