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More flights from Eindhoven to Vienna

Vienna will soon be even easier to reach from Eindhoven. As of October 2019, the airline

Laudamotion will fly from Eindhoven Airport to the Austrian capital four times a week. This

will grow the network of capital cities that are frequently accessible from Eindhoven to over

twenty. Wizz Air currently flies to Vienna twice a week.

Vienna is a city of significance to tourists and business passengers alike: situated by the

Danube, Vienna is of interest to companies operative in the automotive and high-tech

industries. It also boasts a whole host of museums and other tourist attractions.
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http://nieuws.eindhovenairport.nl/


ABOUT EINDHOVEN AIRPORT

Eindhoven Airport is de tweede luchthaven van Nederland met ruim 6 miljoen passagiers in 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

Laudamotion is named after its founder, Niki Lauda, who launched the business in March of

2018. It currently has a fleet of 23 aircraft stationed in Austria and Germany. Laudamotion has

its head office in Vienna and is aiming to reach 6 million passengers across 90 destinations in

2019. Ryanair took over the airline half way through 2018.
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