
Vueling verhoogt deze Winter capaciteit in Amsterdam
met 35%
Spaanse luchtvaartmaatschappij verbindt Amsterdam met 5 reguliere bestemmingen
en 3 speciale kerstbestemmingen in zowel Spanje als Italië

21 OKTOBER 2014, AMSTERDAM

SAMENVATTING

Deze winter (seizoen 2014-2015) vliegt de Spaanse luchtvaartmaatschappij Vueling vanuit
Amsterdam Airport Schiphol naar acht bestemmingen in zowel Spanje en Italië. Vijf
bestemmingen daarvan zullen de hele winter zullen worden aangevlogen en drie
bestemmingen alleen tijdens de kerstperiode. Rome werd toegevoegd als nieuwe vaste
bestemming voor deze wintermaanden.

Groei aantal stoelen

In vergelijking met het winterseizoen 2013 groeit het aantal stoelen vanaf Amsterdam in totaal
met 35 procent naar een totaal van bijna 285.000 stoelen. Vueling vliegt gedurende de winter
vanuit Amsterdam direct naar vijf bestemmingen in Spanje en Italië: Malaga, Alicante,
Barcelona, Bilbao en een nieuwe bestemming, Rome.

Naar Barcelona vliegt de maatschappij vier keer per dag, dagelijks wordt Rome aangevlogen
en tot vier keer per week vliegt Vueling naar Malaga en Alicante. Het aantal stoelen naar
Bilbao zal groeien met maar liefst 90 procent door een verdubbeling van het aantal vluchten
naar deze stad.

Gedurende de kerstperiode zal Vueling tevens extra vluchten uitvoeren naar Florence (Italië),
Santiago de Compostella en Valencia in Spanje. Deze vluchten zullen tussen 20 december en
4 januari in totaal 10 keer uitgevoerd worden

Een enkele reis naar Barcelona is tussen 10 oktober en 31 december al beschikbaar voor
44,99 per persoon. Een enkele reis Malaga kost 54,99, Alicante 64,99, Bilbao 54,99 en Rome
58,24.

Ga voor meer informatie over de routes en vertrekdata- en tijden naar
http://www.vueling.com/nl

Vueling services

http://www.vueling.com/nl


Het netwerk van Vueling groeit elk jaar. Momenteel vliegt de Spaanse luchtvaartmaatschappij
vanaf 17 belangrijke knooppunten zoals Amsterdam Airport Schiphol, Rome Fiumicino en
Brussel Airport. Via de Vueling HUB Barcelona vliegt de maatschappij naar 38 landen binnen
en buiten Europa zoals Marokko, Portugal, Tunesië, Tsjechië en Senegal.

Vueling biedt daarnaast een aantal zeer interessante aansluitingen op haar netwerk in Europa
en Afrika. Reizigers die van Amsterdam vertrekken, kunnen via Barcelona Airport aansluiting
maken op wel 132 bestemmingen. Hiermee is Vueling de enige voordelige carrier met een
dergelijk aansluitend netwerk en een maatschappij die er tevens voor zorgt dat bagage
meteen op de eindbestemming aankomt en waarbij je alle boarding passes krijgt bij de
aanvang van je eerste vlucht.

De maatschappij heeft een moderne vloot van 90 toestellen van het type Airbus A320
toestellen met 180 stoelen aan boord. Tickets worden verkocht via vueling.com maar ook via
reisbureaus en via de Vueling app voor tablet en smartphone.

Einde persbericht

Over Vueling

Vueling begon in juli 2004 met twee Airbus A320’s en vier routes. Nu, 10 jaar later, vliegt
Vueling op 285 routes in meer dan 132 steden in Europa, het Midden-Oosten en Afrika.
Vueling opereert vanuit 38 landen en heeft meer dan 75 miljoen passagiers vervoerd tot nu
toe.

Vueling is markleider op het vliegveld El Prat in Barcelona met een marktaandeel van bijna 40
procent. De vliegtuigmaatschappij vliegt vanaf Barcelona direct naar 132 bestemmingen en
vervoert 16 miljoen passagiers per jaar. Dit doet zij met een vloot van 90 Airbus toestellen.

In 2012 presenteerde de vliegtuigmaatschappij een nieuwe communicatiestrategie met het
concept: LOVE THE WAY YOU FLY.

Nederland

Luchthaven Schiphol is sinds 2011 één van de 17 operationele basissen van de Spaanse
luchtvaartmaatschappij. In Nederland vliegt Vueling deze winter rechtstreeks op acht
bestemmingen vanaf Schiphol Amsterdam Airport: Malaga, Alicante, Barcelona, Bilbao,
Rome, Florence (Italië), Santiago de Compostella en Valencia.

Kijk voor meer informatie op: www.vueling.com 
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