
Wizzair opent nieuwe route Eindhoven - Warschau
Eindhoven, 22 oktober 2009

Wizzair, de grootste low cost luchtvaartmaatschappij van Centraal en Oost Europa heeft
vandaag aangekondigd haar basis in Warschau, Polen verder uit te breiden met een vierde
Airbus A320. Als gevolg hiervan zullen de frequenties op bestaande routes worden
uitgebreid en zullen er twee nieuwe bestemmingen worden geopend: Barcelona en
Eindhoven. De route van Warschau naar Eindhoven zal van start gaan op 30 maart 2010 en
deze route zal driemaal per week (dinsdag, donderdag en zaterdag) worden uitgevoerd
met een uiterst moderne en stille Airbus A320 met 180 stoelen. Fons Latour, Manager
Commercial Services & PR Eindhoven Airport: “Drie weken na de aankondiging van Wroclaw
als Wizzair’s zesde bestemming vanaf Eindhoven Airport, komt nu alweer de aankondiging
van een zevende bestemming: Warschau is de vierde bestemming die Wizzair vanaf
Eindhoven Airport aanbiedt in Polen en deze bestemming behoeft natuurlijk geen nadere
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Eindhoven Airport, met meer dan 4 miljoen passagiers in2015 inmiddels de tweede luchthaven
van Nederland, bevordert hetvestigingsklimaat van Zuid Nederland en is cruciaal voor de regio
om haarambities te verwezenlijken. De luchthaven streeft naar een breedportfolio van
bestemmingen. Vanaf Eindhoven Airport wordt er naar meer dan 75bestemmingen gevlogen.
Eindhoven Airport is eenluchthaven waar snelheid & beleving de toegevoegde waarden zijn.
Eindhoven Airport verbindt Brainport met, met name,Europa en maakt de regio internationaal
bereikbaar. De luchthavenis met 1500 directe arbeidsplaatsen uitgegroeid tot één van de
grootsteregionale werkverscha ers. Volgens de afspraken tussen nationale en regionale
belanghebbende partijen krijgt Eindhoven Airport de ruimte zich te ontwikkelentot zo’n 5, 5
miljoen passagiers in 2020. Deze groei komt tot stand metdraagvlak van de omgeving en
binnen de kaders van het Aldersadvies en deLuchtvaartnota van de regering. Eindhoven
Airport voert een geïntegreerd beleidmet betrekking tot groei, omgeving en duurzaamheid.

introductie. Met Warschau wordt alwéér een Oost- Europese hoofdstad toegevoegd aan
het bestemmingennetwerk van Eindhoven Airport. Voor zowel zakelijke als leisure
passagiers opnieuw een prachtige nieuwe bestemming!”. De drie weken geleden
aangekondigde route van Wroclaw naar Eindhoven met oorspronkelijke startdatum 19 juli
2010, zal nu reeds op 19 maart 2010 gaan starten. Tickets zijn vanaf vandaag boekbaar via
www.wizzair.com.
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