
Airport Shuttle eases travellers’ journeys
Eindhoven, 14th October 2014
The AirportShuttle has been running between Eindhoven Station and Eindhoven Airport forover
a year. The Airport Shuttle is a uniquecollaborative project between the Dutch Railways (NS),
Eindhoven Airport, theHermes bus company and GWK Travelex. The partieshave joined forces to
provide travellers with a convenient service and easetheir journey.

Over thelast year they have worked hard to complete the integrated product and ease travellers’
journeys even more. A number of important steps have nowbeen taken:

Travellerscan buy a combined ticket that can be used in buses and trainsDisplays at the station
show ight information to help travellersPassengers arriving at Eindhoven Airport immediately
see displays showinginformation about train times and signage to the ticket machinesEnglish-
speaking drivers in the bus act as hosts and can answer travellers’questions and help them

 

News & Media

http://www.eindhovenairport.nl/en


ABOUT EINDHOVEN AIRPORT

Eindhoven Airport, met meer dan 4 miljoen passagiers in

2015 inmiddels de tweede luchthaven van Nederland, bevordert het

vestigingsklimaat van Zuid Nederland en is cruciaal voor de regio om haar

ambities te verwezenlijken. De luchthaven streeft naar een breed

portfolio van bestemmingen. Vanaf Eindhoven Airport wordt er naar meer dan 75

bestemmingen gevlogen. Eindhoven Airport is een

luchthaven waar snelheid & beleving de toegevoegde waarden zijn. Eindhoven Airport
verbindt Brainport met, met name,

Europa en maakt de regio internationaal bereikbaar. De luchthaven

is met 1500 directe arbeidsplaatsen uitgegroeid tot één van de grootste

regionale werkverscha ers. Volgens de afspraken tussen nationale en regionale

belanghebbende partijen krijgt Eindhoven Airport de ruimte zich te ontwikkelen

tot zo’n 5, 5 miljoen passagiers in 2020. Deze groei komt tot stand met

draagvlak van de omgeving en binnen de kaders van het Aldersadvies en de

Luchtvaartnota van de regering. Eindhoven Airport voert een geïntegreerd beleid

met betrekking tot groei, omgeving en duurzaamheid.

further. There is enoughroom for suitcases in the bus so that travellers can sit comfortablyThe
Airport Shuttle runs straight from the station to Eindhoven Airport andvice versa, without
stopping.

Thisprovides a unique total package, which improves the accessibility of EindhovenAirport:
something which is crucial for a fast-growing airport.
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De afdeling Corporate Communications voorziet media van informatie en behandelt
verzoeken voor interviews, opnames en beeldmateriaal. Corporate Communications is
bereikbaar via telefoonnummer 040-2919855. 
Buiten kantooruren kunt u voor dringende zaken terecht op voorgaand nummer voor de
dienstdoende woordvoerder.
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