
OVER EINDHOVEN AIRPORT

Eindhoven Airport is de tweede luchthaven van Nederland met ruim 6,7 miljoen passagiers in 2019. 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 85 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.  

 

 04 maart 2020, 12:15 (CET)

Annulering vluchten vanaf Eindhoven Airport
naar Italië vanwege coronavirus
Luchtvaartmaatschappij Ryanair annuleert vanwege het coronavirus en het teruglopend aantal

boekingen in de periode 17 maart tot 8 april wekelijks tien vluchten vanaf Eindhoven Airport

naar Italië. Het gaat om vluchten naar Bergamo, Pisa, Rome en Napels. De

luchtvaartmaatschappij heeft passagiers hierover geïnformeerd.

Ook Transavia heeft vanwege het coronavirus besloten om vanaf 17 maart tot eind april het

vluchtschema naar Italië aan te passen. Passagiers van vluchten die zijn geannuleerd, zijn

hierover geïnformeerd. De maatschappij verzorgt vanaf Eindhoven Airport vluchten naar

Bologna. Wat het besluit precies inhoudt voor vluchten naar deze bestemming wordt

binnenkort duidelijk. Transavia communiceert dat zo snel mogelijk naar passagiers.

De luchtvaartmaatschappijen houden de situatie omtrent het coronavirus en de boekingen

nauwlettend in de gaten. Uiteraard volgt ook Eindhoven Airport de ontwikkelingen aangaande

het coronavirus op de voet. Eindhoven Airport volgt de adviezen over het coronavirus van het

RIVM en de GGD op.
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http://nieuws.eindhovenairport.nl/


 

 

 

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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