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Wizz Air verbindt Eindhoven met Chisinau en
deze zomer ook verbinding met Boergas
De Hongaarse luchtvaartmaatschappij Wizz Air blijft haar bestemmingennetwerk uitbreiden.
Vanaf 29 maart vliegt de maatschappij twee keer per week tussen Eindhoven en Chisinau, de
hoofdstad van Moldavië. Hiermee wordt het routenetwerk van Eindhoven Airport uitgebreid
naar 24 hoofdsteden. De vluchten naar/van Chisinau op maandag en vrijdag worden uitgevoerd
met de Airbus A320 (180 stoelen). Naar verwachting trekt de nieuwe bestemming reizigers die
familie en/of vrienden bezoeken. Voor wat betreft de toeristische markt is Moldavië steeds
meer in trek bij de vakantieganger die op zoek is naar nog redelijk onontdekte gebieden.
Chisinau fungeert ook als gateway voor een bezoekje aan Transnistrië, de in 1991 uitgeroepen
republiek die niet wordt erkend door de internationale gemeenschap. Transnistrië heeft een
eigen munteenheid en vlag en wordt vaak bezocht door zogenoemde ‘landenjagers’.
Wizz Air vliegt vanaf 13 juni twee keer per week naar de Bulgaarse havenstad Boergas. De
vluchten op woensdag en zondag worden uitgevoerd met een Airbus A320 (180 stoelen). Deze
route wordt aangeboden tot half september. Het aan de Zwarte Zee gelegen Boergas is de vierde
stad van Bulgarije en de grootste havenstad van het land. Boergas is een ware gateway voor
duizenden toeristen die jaarlijks hun vakantie besteden aan de Zwarte Zee en daarmee ook
interessant voor bijvoorbeeld de veertigduizend Bulgaren die in Nederland wonen en graag in
hun thuisland vakantie vieren. Daarnaast is de bestemming interessant voor reizigers die
familie en/of vrienden bezoeken. De stad- die een belangrijke rol speelt in de olie-industrie van
Bulgarije- kan tevens interessant zijn voor zakelijke reizigers aangezien de havenstad fungeert
als toegangspoort van Oost-Europa naar West-Europa.

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.

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

