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Zburăm mai repede spre noi destinații!
Cursele noi spre Danemarca, Germania și Marea Britanie vor fi
introduse cu 2 luni mai devreme

Cursele noi cu zbor direct din Timișoara anunțate public în ianuarie 2019 de către
compania aeriană Wizz Air și Aeroportul Internațional Timișoara, vor fi disponibile cu
două luni mai devreme!
Compania aeriană Wizz Air va aloca bazei de la Timișoara o aeronavă suplimentară
începând cu 1 iulie, ceea ce creează condiții operaționale și comerciale pentru lansarea
unor curse aeriene noi începând din 1 iulie 2019, în loc de 1 septembrie 2019.
În acest moment se pot achiziționa bilete de avion pentru zboruri începând de la 1 iulie
2019, pentru Billund (Danemarca), Doncaster/Sheffield (Marea Britanie), Nürnberg și
Karlsruhe/Baden-Baden (Germania). Toate destinațiile vor avea o frecvență de două ori
pe săptămână. De asemenea, tot din 1 iulie, Wizz Air va suplimenta zborurile către
Londra-Luton (de la 7 zboruri - la 12 zboruri pe săptămână), spre Memmingen (de la 3
zboruri la 5), Bari, Dortmund și Bruxelles Charleroi (de la 2 la 3 zboruri săptămânale).
”Introducerea acestor zboruri cu două luni mai devreme este o veste foarte bună,
deoarece demonstrează un interes crescut pentru aceste destinații. Principalii beneficiari
sunt locuitorii județelor din vestul României și cei din zona de Nord-Est a Serbiei. De
asemenea, aceste rute oferă și oportunitatea pentru turiștii străini de a ajunge mult mai
ușor în zona Banatului în această vară și de a participa la manifestări culturale, sportive,
de a vizita această regiune și pentru a se bucura de ospitalitatea oamenilor și frumusețea
locurilor.”, a declarat directorul aeroportului Daniel IDOLU.
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CUSE NOI ȘI CREȘTERI DE FRECVENȚE, ÎNCEPÂND CU LUNA IULIE 2019

Destinație

Zile de operare

NOU
din 1 iulie

Nürnberg

Luni, Vineri

NOU
din 1 iulie

Doncaster/Sheffield

Luni, Vineri

NOU
din 3 iulie

Billund

Miercuri, Duminică

NOU
din 3 iulie

Karlsruhe/Baden-Baden

Miercuri, Duminică

SUPLIMENTAR
SUPLIMENTAR
SUPLIMENTAR
SUPLIMENTAR

Bari
Bruxelles Charleroi
Dortmund
Memmingen/Munich
West
London Luton

Marti, joi, sâmbătă
Marti, joi, sâmbătă
Marti, joi, sâmbătă
Marți, Miercuri, Joi, Sâmbătă, Duminică

SUPLIMENTAR

Luni, miercuri, joi, vineri, duminică – 2 curse/zi
Marți, sâmbătă – 1 cursă/zi

DESPRE NOILE DESTINAȚII DISPONIBILE DIN 1 IULIE
BILLUND este un oraș cu numai 6000 de locuitori din Danemarca, ce atrage anual peste 3
milioane de turiști deoarece este locul unde s-a născut și s-a dezvoltat o adevărată industrie în
zona jucăriilor. Dacă în anii 30 era o inovație, astăzi toți copiii se joacă cu LEGO. Billund are nu
doar fabricile marelui grup de jucării, ci și un parc tematic pe 14 hectare și un resort de distracții
pentru toată familia. Billund este locul în care familiile cu copii, și nu numai, își pot petrece o
săptămână fără să se plictisească.
Odată cu legătura aeriană DONCASTER/SHEFFIELD, românii care locuiesc în centrul Marii
Britanii, vor avea o destinație mult mai accesibilă pentru a veni în Timișoara. Întreaga regiune
este foarte ofertantă pentru turism, pentru industrie, fiind specializată pe industria metalurgică,
și pentru mediul universitar – deoarece în Sheffield există o universitate importantă.
Manchester, aflat la două ore distanță, este un pol important pe piața de birouri din Marea
Britanie. Aici sunt deschise birouri ale unor companii mari din toată lumea. Din acest motiv, și
cei care lucrează în zona centrală a Marii Britanii vor putea fi atrași să viziteze Timișoara și
regiunea de vest.
NÜRNBERG – GERMANIA este un oraș important din Bavaria, centru turistic și economic.
Compania Siemens are un rol foarte important din punct de vedere economic, fiind cel mai
mare angajator din zonă. O treime dintre agențiile de cercetare din Germania se află în această
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regiune. Din punct de vedere turistic, este un oraș forte ofertant, centrul fiind inclus în
patrimoniul mondial UNESCO, alături de orașele vecine – Bamberg, Regensburg, Rothemburg.
De asemenea, există o comunitate românească importantă în regiune.
KARLSRUHE/BADEN BADEN acoperă o regiune situată în estul Franței și vestul Germaniei.
Karlsruhe este polul economic, cu port la fluviul Rhin, centre de afaceri axate pe știință și
tehnologie, IT și cercetare. Baden Baden este cea mai cunoscută stațiune balneară și de
agrement a Germaniei, cu băi de pe vremea Imperului Roman, cu centre spa de lux și dispune de
toate facilitățile pentru petrecerea timpului liber în natură sau în interior, pentru relaxare.
Strasbourg care găzduiește sediul Parlamentului European este la doar 40 de km de Baden
Baden. În apropiere se află și Heidelberg, una dintre cele mai vechi și prestigioase universități
din Europa. Mannheim este una dintre cele mai active zona industriale din această parte a
Germaniei.

Birou Relații Publice AIT
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