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Vuelingen Eindhoven Airport vieren vandaag de eerste Vuelingvlucht tussen

Barcelona enEindhoven. De Vuelingpassagiers werden feestelijk verwelkomd

op de 2egrootste luchthaven van Nederland. Zowel tijdens de zomer als

tijdens de winterbiedt de maatschappij deze nieuwe route aan. Vueling zal

in de zomer wekelijks4 keer per week vanuit Eindhoven naar Barcelona

vliegen. Tijdens de winterzullen er 3 verbindingen per week zijn met de

thuishaven van de maatschappij.Vueling biedt gedurende de zomer 24.744

stoelen aan op de verbinding Eindhoven– Barcelona. 

Paëlla en een eresaluut

Eindhoven Airport, de 2e luchthaven van Nederland, verwelkomde vandaag voor het

eerst een Vuelingtoestel op haar landingsbaan. Vlucht VY8394 vanuit Barcelona werd

om 15:00 uur ontvangen met een eresaluut en de passagiers van vlucht VY8395 naar

Barcelona ontvingen aan de gate een unieke Eindhoven – Barcelona draagtas. Niet

enkel de Vuelingpassagiers genoten van deze speciale dag; aan de ingang van de

luchthaven werden in totaal 1000 porties paëlla uitgedeeld aan de reizigers.



Verhoogde bereikbaarheid 

Met deze nieuwe route breidt Vueling niet alleen het aanbod voor haar Nederlandse

passagiers uit, ook de Belgische reizigers pro teren mee.

”Met de start van de eerste Vueling vluchten vanuit Eindhoven richten
we ons op zowel de Nederlandse als de Belgische markt. Dankzij het
uitgebreide aanbod heeft de reiziger nu meer keuze en exibiliteit op
vlak van vertrekdata en prijzen.”

—  Wim Melis, Country Manager Vueling

Vuelingzal in juli en augustus wekelijks 4 keer per week vanuit Eindhoven naar

Barcelona vliegen. Vanaf oktober zullen er 3 verbindingen per week zijn met de

thuishaven van de maatschappij. Vueling biedt jaarlijks 24.744 zetels aan op de

verbinding Eindhoven – Barcelona.



Over Vueling

Vuelingwerd in juli 2004 opgericht. Met een vloot van twee Airbus A320-toestellen die

vier routes bedienden, wilde het een uitmuntende service aanbieden tegen zeer

competitieve prijzen. In 2016 verzorgt de maatschappij vluchten op meer dan 400

verbindingen naar meer dan 160 bestemmingen in Europa, het Midden-Oosten en

Afrika. De luchtvaartmaatschappij telt 23 focus airports enheeft al meer dan 95

miljoenpassagiers vervoerd. Vueling, dat behoort tot de IAG Group, is met een

marktaandeel van 37% de toonaangevendeluchtvaartmaatschappij van de

luchthaven Barcelona-El Prat.

 

Sinds 2014 hanteert de maatschappij twee Europese hubs, de luchthaven van

Barcelona-El Prat en Rome-Fiumicino die ervoor zorgen dat Vueling als enigelow-cost

luchtvaartmaatschappij het gehele Middellandse Zeegebied aandoet. Vuelingbeschikt

vandaag over een vloot van 108 Airbus toestellen(modellen A319, A320 en

A321). 



OVER EINDHOVEN AIRPORT

Eindhoven Airport, met meer dan 4 miljoen passagiers in

2015 inmiddels de tweede luchthaven van Nederland, bevordert het
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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.

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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