
 

VLIEG MET WOW AIR NAAR PITTSBURGH, DE STAD VAN 
CULTUUR, FOOD EN DESIGN 

Ervaar het echte Amerika gevoel in deze levendige stad 

Amsterdam, 17 mei 2017 – WOW air heeft het afgelopen jaar haar aanbod naar de Verenigde 
Staten flink uitgebreid en voegt vanaf 16 juni de bestemming Pittsburgh hier aan toe. Deze 
levendige stad is door Harper’s Bazaar uitgeroepen tot één van de 17 topbestemmingen om 
naartoe te gaan in 2017. Vlieg al vanaf 159,99 enkele reis naar deze Amerikaanse stad en 
ontdek zelf wat Pittsburgh zo bijzonder maakt! 

WOW air zal vier keer per week met de Airbus A321 van Reykjavik naar Pittsburgh vliegen. Met een 
overstap van slechts een uur in Reykjavik is er een perfecte aansluiting op de WOW air vluchten 
vanuit Amsterdam en Brussel. WOW air vliegt inmiddels twee keer per dag tussen Amsterdam en 
Reykjavik en zal vanaf 2 juni ook dagelijks naar Brussel vliegen. 

 



Best places to travel in 2017 
Hoewel Pittsburgh onder veel mensen bekend staat als industriestad, zijn er genoeg redenen om deze 
stad te bezoeken. Pittsburgh is inmiddels uitgegroeid tot een culturele en levendige stad waar voor 
iedereen wat te doen is. Niet voor niets wordt Pittsburgh genoemd in de ‘17 Best Places To Travel in 
2017’ lijst van de  Harper’s Bazaar: “Het is niet het eerste wat in je opkomt wanneer je denkt aan een 
weekendje weg, een innovatieve food scene of een kunststad, maar op elk van die gebieden scoort de 
stad goed.” 

Cultuur en culinair 
Bezoek bijvoorbeeld het Andy Warhol museum in downtown Pittsburgh, waar de gelijknamige artiest is 
opgegroeid en de grootste collectie van zijn werk te vinden is. Pittsburgh wordt ook wel de nummer 1 
food city van het land genoemd, neem een ‘Burgh Bits and Bites’ food tasting tour en vindt zelf uit 
waarom. De verschillende wijken van Pittsburgh hebben allemaal hun eigen karakter en zijn 
authentiek, charmant maar vooral puur.  In het Heinz History Center vind je een permanente expositie 
over de ’90 neighborhoods of Pittsburgh’, het perfecte startpunt van je ontdekkingstocht door de stad. 

Ongeveer een uur rijden van de stad staat het meesterwerk van de bekende architect Frank Lloyd 
Wright: Fallingwater, een villa over een waterval heen gebouwd. Vanuit Pittsburgh kun je rijden of een 
treintje nemen naar de top van Mount Washington en genieten van een prachtig uitzicht over de 
skyline van de stad. 
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Noot voor de redactie, niet bestemd voor publicatie 

Voor achtergrondinformatie en hoge resolutie beeldmateriaal kunt u contact opnemen 
met:                        

USP Marketing PR 
Contactpersoon                   Marloes van den Boogaard & Kornelis van der Krieke 
Telefoon                              020 - 42 32 882 
Email                                  WOW@usp.nl 
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WOW air is de enige low-cost airline van IJsland. Het bedrijf werd in 2011 opgericht door de IJslandse 
ondernemer Skúli Mogensen. De maatschappij vliegt vanaf luchthaven Keflavik bij Reykjavik naar 32 
bestemmingen binnen Europa en Noord-Amerika. Sinds 27 maart 2017 vliegt WOW air twee keer per 
dag vanaf Amsterdam. Vanaf 2 juni 2017 zal WOW air ook dagelijks vanaf Brussel vliegen. Momenteel 
werken er 1.100 mensen en bestaat de vloot uit twee Airbus A320’s, één Airbus A320neo, drie Airbus 
A330’s en elf A321’s voor de trans-Atlantische routes. WOW air biedt de laagste tarieven, de nieuwste 
toestellen met de laagste uitstoot en de crew met de grootste glimlach. De maatschappij groeit snel: in 
2016 vliegen er 1.6 miljoen mensen met deze airline, de verwachting is dat in 2017 ruim 3 miljoen 
passagiers met WOW air zullen vliegen. WOW air wil nu en in de toekomst de goedkoopste en 
gezelligste vluchten van en naar IJsland aanbieden. Volg WOW air ook via Facebook, Twitter, 
Instagram, YouTube en op snapchat: wow-air. Voor meer informatie en het boeken van vluchten, ga 
naar: wowair.nl 

 

https://www.facebook.com/wowiceland
https://twitter.com/wow_air
https://www.instagram.com/wowair/
https://www.youtube.com/user/WOWairTV
https://wowair.nl/

