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Ryanair lanceert nieuwe route van
Eindhoven naar Barcelona - Girona
Passagiers feestelijk onthaald in Nederland

Eindhoven, 6 februari 2004

Ryanair, Europa’s No.1 low fares airline, heeft op 5 februari 2004 de nieuwste route

van Eindhoven naar Barcelona Girona feestelijk in gebruik genomen. Dankzij deze

dagelijkse verbinding zullen duizenden passagiers de Costa Brava, dagelijks, snel,

veilig en spotgoedkoop kunnen bereiken. Bovendien betekent dit een extra impuls

voor de Brabantse economie want voor het eerst kunnen passagiers vanuit

Barcelona-Girona, dagelijks de lichtstad aanvliegen. De lijndienst wordt

onderhouden met een van de nieuwe Boeing 737-800 vliegtuigen met een capaciteit

van 189 passagiers.

De eerste spaanse passagiers werden feestelijk onthaald op Eindhoven Airport met

typisch Spaanse live muziek en korting vouchers die kse voordelen opleveren bij

terugkomst in Eindhoven. Dit alles in een fantastisch versierde luchthaven die deze

maand vol hangt met rood-gele ballonnen! Op de foto: Sylvia van Gent, Eindhoven

Airport en David Gering, Ryanair



OVER EINDHOVEN AIRPORT

Eindhoven Airport verbindt Brainport met de economische en toeristische centra in Europa en
in de rest van de wereld en bevordert het vestigingsklimaat van Zuid-Nederland. Vanaf de
tweede luchthaven van Nederland kan naar meer dan 75 bestemmingen worden gevlogen.
Het gemak van de passagier staat hierbij centraal en komt tot uiting in de klantbelofte ‘Always
Easy’. Eindhoven Airport krijgt de ruimte om zich stapsgewijs te ontwikkelen naar ruim 6
miljoen passagiers in 2019. Deze groei komt tot stand met draagvlak van de omgeving en
binnen de kaders van de medegebruikvergunning en de Luchtvaartnota. Het evenwicht tussen
internationale connectiviteit en leefbaarheid en duurzaamheid staat aan de basis hiervan.
Samen met de partnerbedrijven is Eindhoven Airport een van de grotere werkverscha ers in
de regio. De verwachting is dat de luchthaven in 2019 2.000 directe arbeidsplaatsen zal

”Ryanair, Europa’s No.1 low fares airline, heeft op 5 februari 2004 de
nieuwste route van Eindhoven naar Barcelona Girona feestelijk in
gebruik genomen. Dankzij deze dagelijkse verbinding zullen duizenden
passagiers de Costa Brava, dagelijks, snel, veilig en spotgoedkoop
kunnen bereiken. Bovendien betekent dit een extra impuls voor de
Brabantse economie want voor het eerst kunnen passagiers vanuit
Barcelona-Girona, dagelijks de lichtstad aanvliegen. De lijndienst wordt
onderhouden met een van de nieuwe Boeing 737-800 vliegtuigen met
een capaciteit van 189 passagiers. De eerste spaanse passagiers
werden feestelijk onthaald op Eindhoven Airport met typisch spaanse
live muziek en korting vouchers die kse voordelen opleveren bij
terugkomst in Eindhoven. Dit alles in een fantastisch versierde
luchthaven die deze maand vol hangt met rood-gele ballonnen! Op de
foto: Sylvia van Gent, Eindhoven Airport en David Gering, Ryanair ”

—  David Gering, Sales & Marketing Manager Benelux
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De afdeling Corporate Communications & Public A airs voorziet media van informatie en
behandelt verzoeken voor interviews, opnames en beeldmateriaal. 
Corporate Communications & Public A airs is bereikbaar via telefoonnummer 040-2919855 of
per e-mail tijdens kantooruren via press@eindhovenairport.nl

Buiten kantooruren kunt u voor dringende zaken terecht op voorgaand nummer voor de
dienstdoende woordvoerder.
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