
Vueling kerstloterij onthult winnaar
Om 10.25 uur werd het winnende lot bekend gemaakt. Een Duitse passagier heeft
100 gratis vluchten met Vueling gewonnen! Er hebben in totaal 10.000 passagiers
deelgenomen aan de kerstloterij.

18 DECEMBER 2014, BARCELONA

De in Barcelona gevestigde luchtvaartmaatschappij Vueling heeft dit jaar haar eigen
kerstloterij gehouden. Vanochtend vond om 10.25 uur de prijsuitreiking plaats. De eerste
prijs, 100 vluchten met Vueling, ging naar een Duitse passagier met lotnummer 14597.
Vijf passagiers wonnen twee rondvluchten en nog eens vijf passagiers wonnen één
rondvlucht.

De winnende lotnummers werden getrokken door cabinepersoneel van Vueling. De
trekking werd tevens bijgewoond door een notaris.

De gelukkige passagier had een ticket gekocht om zijn familie te bezoeken in Barcelona. Toen
hij hoorde dat hij had gewonnen zei hij: ’Dit is het beste Kerstcadeau ooit, want nu kan ik mijn
familie nog veel vaker bezoeken!’

Hij heeft ook het recht gewonnen om een nieuw Vueling vliegtuig een naam te geven. Deze
naam zal een jaar lang op het vliegtuig blijven staan. Daarnaast heeft hij vlieglessen in een
CAE simulator gewonnen, die voornamelijk gebruikt wordt om piloten te trainen.

Sinds de campagne op 2 december begon, hebben ongeveer 10.000 passagier in meer dan
10 Europese landen loten gekocht. Vueling schenkt met deze kerstloterij haar meest
waardevolle product; vluchten naar een van haar 146 bestemmingen in Europa, het Midden-
Oosten en Afrika.

Fijne feestdagen! 

Grayling
Niels Broekhof 

T. +31 (0) 20 575 4008 

WOORDVOERDER



https://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fvueling.pr.co%2F92505-vueling-kerstloterij-onthult-winnaar&text=Vueling+kerstloterij+onthult+winnaar&via=&related=prdotco
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fvueling.pr.co%2F92505-vueling-kerstloterij-onthult-winnaar
http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http%3A%2F%2Fvueling.pr.co%2F92505-vueling-kerstloterij-onthult-winnaar&title=Vueling+kerstloterij+onthult+winnaar&summary=Vueling+kerstloterij+onthult+winnaar&source=Vueling


M. +31 (0) 6 303 74 930 

Niels.Broekhof@grayling.com

Grayling
Marije Bakker 

T. +31 (0) 20 575 4006 

M. +31 (0) 6 205 731 10 

Marije.Bakker@grayling.com

Vuelingpressroom

Vueling

Grayling
Niels Broekhof 

T. +31 (0) 20 575 4008 

M. +31 (0) 6 303 74 930 

Niels.Broekhof@grayling.com

Grayling
Marije Bakker 

T. +31 (0) 20 575 4006 

M. +31 (0) 6 205 731 10 

Marije.Bakker@grayling.com

Contactinformatieℹ

Woordvoerder

mailto:Marije.Bakker@grayling.com
mailto:Niels.Broekhof@grayling.com
http://vueling.pr.co/
http://vueling.pr.co/
mailto:Marije.Bakker@grayling.com
mailto:Niels.Broekhof@grayling.com


AGENCY PRESSROOMS

BLIJF OP DE HOOGTE

GRAYLING NETHERLANDS

ONTVANG NIEUWSBRIEF

http://vueling.pr.co/follow
http://press.grayling.nl/

