Germania pe harta destinațiilor de la Aeroportul ”Ștefan cel Mare –
Suceava”, începerea lucrărilor la extinderea terminalului și debutul curselor
de vacanță începând din luna Aprilie 2019

Partenerul Aeroportului ”Ștefan cel Mare – Suceava”, compania aeriană WIZZ AIR, va
deschide cursa directă Suceava – Memmingen din Iunie 2019. Urmare a eforturilor comune din
ultimii doi ani ale Consiliului Județean Suceava împreună cu Aeroportul ”Ștefan cel Mare” și
Aeroportul Allgäu Memmingen din Germania, compania WIZZ AIR va deschide din 17 Iunie
2019 zborul direct Suceava – Memmingen cu 3 frecvențe pe săptămână, în zilele de Luni, Miercuri
și Vineri. Aeronavele A320 vor decola de la Memmingen la orele 10:20 și vor ateriza la Suceava
la 13:25, zborul de întoarcere decolând la 13:55, cu aterizare la 15:10. Colaborarea benefică dintre
Aeroportul ”Ștefan cel Mare – Suceava„ și compania WIZZ AIR este favorabilă în primul rând
celor peste 500.000 de pasageri care au ales facilitățile de zbor oferite de compania aeriană de la
începutul operării acesteia la Suceava, din August 2016. Dovadă acestei colaborări este numărul
în continuă creștere al pasagerilor care aleg Aeroportul din Suceava, suplimentarea numărului de
curse existente din orar, precum și noua destinație anunțată acum.

Din luna Aprilie vor începe lucrările la extinderea terminalului de pasageri de la Aeroportul
”Ștefan cel Mare – Suceava”. Constructorul intenționează să finalizeze ridicarea clădirii până în
toamnă, astfel că în sezonul rece să poată începe amenajarea interioarelor. Se vor realiza lucrări de
extindere în partea de Nord și Est a clădirii existente, extindere care va permite procesarea
concomitentă a fluxurilor extern și intern, Aeroportul îndeplinind astfel condițiile de certificare ca
internațional.

Prima zi de Duminică a lunii Aprilie va aduce și primul charter turistic din sezonul estival
2019 către o nouă destinație. Turiștii din aria de captare a Aeroportului ”Ștefan cel Mare –
Suceava” și nu numai au ocazia să își petreacă vacanța la litoralul Mării Roșii, în splendidul peisaj
al stațiunii Hurghada din Egipt. Biletele pot fi rezervate până la finele lunii Octombrie, agențiile
de turism oferind pachete foarte atractive.

În orarul zborurilor pentru sezonul de Vară 2019, valabil din 31 Martie, se regăsesc zboruri
zilnice spre Londra Luton și 3 suplimentare din 18 Septembrie, 5 zboruri directe pe săptămână
către Milano Bergamo, 3 spre Roma Ciampino, 3 spre Memmingen și 2 spre Bologna. De
asemenea, TAROM va opera în total 13 zboruri pe săptămână către Otopeni. Cât privește zborurile
tip charter turistic, acestea vor debuta pe 7 Aprilie și vor opera până pe 27 Octombrie 2019. Vor fi
deservite destinațiile Antalya (5 zboruri pe săptămână) și Bodrum (Turcia), Hurghada (Egipt) și
Monastir (Tunisia).

