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Cancellation of flights from Eindhoven Airport to
Italy due to coronavirus
Due to the corona virus and the declining number of bookings in the period March 17 to April 8,
airline Ryanair weekly cancels ten flights from Eindhoven Airport to Italy. This concerns flights
to Bergamo, Pisa, Rome and Naples. The airline has informed passengers about this. Because of
the corona virus, Transavia also decided to adjust the flight schedule to Italy from 17 March to
the end of April. Passengers of flights that have been canceled have been informed. The
company provides flights to Bologna from Eindhoven Airport. What the decision entails for
flights to this destination will soon become clear. Transavia communicates that to passengers as
quickly as possible. The airlines keep a close eye on the coronavirus situation and bookings. Of
course Eindhoven Airport also closely follows the developments regarding the corona virus.
Eindhoven Airport follows the recommendations about the corona virus of the RIVM and the
GGD.

ABOUT 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.
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