
OVER EINDHOVEN AIRPORT

Eindhoven Airport is de tweede luchthaven van Nederland met naar verwachting ruim 6 miljoen passagiers in
2018. De luchthaven zorgt voor een makkelijke verbinding van Brainport met Europa en verder, in balans met de
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Eindhoven nu verbonden met Moskou
Pobeda Airlines, onderdeel van Aeroflot, verbindt vanaf 21 december Eindhoven met Moskou,

Vnukovo Airport. Vanaf 21 december a.s. landt vier keer per week een Boeing 737-800 uit

Moskou in Eindhoven. De vertrektijd naar Moskou is gepland om 10:05 uur, iedere maandag,

woensdag, vrijdag en zondag. 

 

Metropool Moskou en Brainport Eindhoven

Moskou is een metropool met meer dan 10 miljoen inwoners. Commercieel directeur Flip

Estourgie over de nieuwe verbinding: “De verbinding tussen Moskou en Brainport Eindhoven

geeft veel kansen voor zakenreizigers werkzaam in de automotive, hightech en agrifood sector.

Uiteraard is de stad Moskou ook een mooie aanvulling voor toeristen als nieuwe bestemming op

het routenetwerk. De bestemming Eindhoven en de Provincie Brabant worden nu goed

bereikbaar voor de Russische markt, die steeds belangrijker wordt voor de toeristische

destinatie Nederland. Met Moskou als start,  hopen wij de relatie met Pobeda Airlines de

komende jaren verder uit te breiden”.

 

Pobeda Airlines

Pobeda Airlines is onderdeel van de Aeroflot Group, de grootste Russische

luchtvaartonderneming die tot de top van de wereld behoort. Pobeda Airlines beschikt over een

moderne vloot van 23 toestellen van het type Boeing 737-800 NG.

De maatschappij biedt vanaf Moskou aantrekkelijke doorverbindingen naar Russische

bestemmingen, zoals Sint-Petersburg, Novosibirsk en Jekaterinenburg. 

“We zijn blij met deze eerste verbinding met Nederland. Van het mooie Eindhoven naar

Moskou, we hebben veel vertrouwen in het succes en zien u graag aan boord van onze vloot”, zo

stelt General Director Andrey Kalmykov.   

⏲



2018. De luchthaven zorgt voor een makkelijke verbinding van Brainport met Europa en verder, in balans met de
omgeving. Het gemak voor de reiziger komt tot uiting in de klantbelofte ‘Always Easy’. De
luchtvaartmaatschappijen verbinden Zuid-Nederland met meer dan 80 toeristische en zakelijke bestemmingen.
Samen met de partnerbedrijven biedt de luchthaven bijna 2000 arbeidsplaatsen en is daarmee een van de grote
werkgevers in de regio. We zijn ons bewust van de maatschappelijke impact die een luchthaven heeft.
Maatschappelijk verantwoord ondernemen zit in ons DNA, we hebben continu aandacht voor het evenwicht
tussen internationale connectiviteit en de leefbaarheid in de omgeving. De aandelen van Eindhoven Airport N.V.
zijn in handen van Schiphol Nederland B.V., de Provincie Noord-Brabant en de Gemeente Eindhoven. 

Voor meer informatie - E-mail: press@eindhovenairport.nl Telefoon: 040-2919855
http://nieuws.eindhovenairport.nl/nl Twitter: https://twitter.com/EINairport
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