
Vueling start vluchten vanaf Rotterdam The Hague Airport
Spaanse luchtvaartmaatschappij verbindt Zuid-Holland met Barcelona

07 NOVEMBER 2014, AMSTERDAM

SAMENVATTING

Vanaf 3 april 2015 vliegt Vueling vanuit Rotterdam The Hague Airport naar Barcelona. De
Spaanse luchtvaartmaatschappij speelt in op de groeiende vraag naar aansluitingen op
Barcelona en het wereldwijde Vueling netwerk.

Details over de route

Vueling zal de route Vliegen met moderne Airbus A320 toestellen met elk 180 stoelen aan
boord. In totaal zal Vueling de zomer van 2015 42.000 stoelen beschikbaar stellen vanaf
Rotterdam The Hague Airport. Vueling biedt vier maal per week vluchten naar Barcelona, op
maandag, woensdag, vrijdag en zondag, ideaal voor vakantiegangers of een weekendje weg.

Via Barcelona kunnen reiziger makkelijk en comfortabel overstappen op populaire vluchten
naar bestemmingen binnen Spanje als Ibiza, Palma en de canarische eilanden maar ook naar
38 landen buiten Spanje zoals Italië, Marokko, Portugal, Tunesië, Tsjechië en Senegal.

Momenteel is er al een ticket in April van Rotterdam The Hague Airport naar Barcelona
beschikbaar voor €39,99 inclusief belastingen.

Vueling services

Vueling biedt een aantal zeer interessante aansluitingen op haar netwerk in Europa en Afrika.
Reizigers die van Rotterdam The Hague vertrekken, kunnen via Barcelona Airport
overstappen op wel 132 bestemmingen. Hiermee is Vueling de enige voordelige carrier met
een dergelijk 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 bestaande uit Airbus A320
toestellen met 180 stoelen aan boord. Tickets worden verkocht via vueling.com maar ook via
reisbureaus en de Vueling app voor tablet en smartphone.

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