
OVER EINDHOVEN AIRPORT

Eindhoven Airport is de tweede luchthaven van Nederland. 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
onze klantbelofte. De luchtvaartmaatschappijen verbinden Zuid-Nederland met meer dan 85 toeristische en
zakelijke bestemmingen. Samen met de partnerbedrijven biedt de luchthaven circa 1500 arbeidsplaatsen en is
daarmee een van de grote werkgevers in de regio. We zijn ons bewust van de maatschappelijke impact die een
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Toename aantal vluchten door stijgend aantal
gevaccineerden
Reizen wordt voor steeds meer mensen weer mogelijk. Doordat het aantal vaccinaties in

Nederland en Europa stijgt, dalen de besmettingscijfers. Hierdoor krijgt een groter aantal

landen kleurcode groen of geel. Hieronder vallen ook meer bestemmingen in Zuid- en Oost-

Europa die bereikbaar zijn via Eindhoven Airport. Sinds vandaag is daar ook Marokko

bijgekomen. Hoewel reisadviezen ook weer kunnen wijzigen, is de verwachting dat steeds meer

landen de komende periode kleurcode groen of geel gaan krijgen.

Vooruitlopend op deze en andere versoepelingen, bieden de luchtvaartmaatschappijen steeds

meer vluchten van en naar Eindhoven Airport aan. Voor de maand juni worden er een totaal

van 1347 aankomende en vertrekkende vluchten verwacht. In mei waren dat er 501.

Op www.nederlandwereldwijd.nl staat een actueel overzicht van reisadviezen per land en de

benodigde reisdocumenten. Het advies aan reizigers blijft om voorafgaand aan de reis altijd de

voorwaarden te checken bij de luchtvaartmaatschappij.

Voor omwonenden biedt de Eindhoven Airport BurenApp dagelijks een 24-uurs vooruitblik van

de te verwachten vliegroutes van en naar de luchthaven.

⏲

http://nieuws.eindhovenairport.nl/
http://www.nederlandwereldwijd.nl/


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
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