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Pegasus Airlines connects Eindhoven Airport
with metropolis Istanbul

Pegasus Airlines will fly between Eindhoven Airport and the metropolis that is Istanbul three

times weekly from 1st June. With these flights, the Turkish airline will link the Netherlands'

number two airport with Sabiha Gökcen airport - an international air traffic hub with

connections to countless world cities, including Dubai,Tehran, Amman and Doha. In addition

to Istanbul, the airline will also fly to Antalya three times a week as of 20th April. The flights will

be operated with the Airbus A320 NEO and Boeing 737-800.
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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

Airline SunExpress will fly to various destinations in Turkey multiple times a week over the

coming summer season. The German-Turkish airline is making Izmir easily accessible for

visiting family and friends from Eindhoven Airport. The hub of Izmir has links to the metropolis

of Ankara, plus twenty or so other destinations in Turkey.  This summer, SunExpress will fly to

Izmir and Antalya three times a week initially, then four times a week from June, using the

Boeing 737 NG.
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