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airberlin optimaliseert de luchtdienstregeling naar Italië 
 
airberlin heeft in het kader van de nieuwe netwerkstrategie de vliegtijden vanaf de dicht bij 
de grens liggende luchthaven Düsseldorf naar Italië geoptimaliseerd en de frequenties 
evenals de capaciteiten voor belangrijke stad-verbindingen voor komende zomer 
verhoogd.  
 
De vliegtijden van de tot wel drie dagelijkse airberlin-vluchten vanaf Düsseldorf naar 
Milaan en Rome zijn geoptimaliseerd zodat talrijke aansluitingen beschikbaar zijn. Beide 
stad-verbindingen worden daarnaast met een codeshare-frequentie van Alitalia 
aangeboden.  
 
Ook de verbinding van Düsseldorf naar Bologna krijgt een extra frequentie op zaterdag, 
zodat op alle weekdagen drie vluchten beschikbaar zijn. De verbinding naar Milaan krijgt 
extra vluchten in het weekend, waardoor op zeven dagen in de week drie dagelijkse 
vluchten worden aangeboden. Ook de vertrektijden van de drie dagelijkse vluchten tussen 
Düsseldorf en Florence zijn met dat doel aangepast.  
 
Tickets kunnen op www.airberlin.com, telefonisch via 0900 737 8000 (0,20 EUR/min) en in 
het reisbureau worden geboekt. Uitvoerige informatie en aanbiedingen voor vluchten met 
airberlin naar Italië vindt u via de volgende link: https://flights.airberlin.com/en-DE/flights-
to-italy. 
 
Over airberlin 
Als een van de grootste Europese netwerk-airlines richt airberlin zich op een hoogfrequent aanbod van 
binnenlandse vluchten evenals op verbindingen tussen talrijke belangrijke Europese steden en de knooppunten 
Berlin-Tegel en Düsseldorf. Vanuit de knooppunten biedt de luchtvaartmaatschappij bovendien 
langeafstandsvluchten naar de VS, de Caraïben en het Nabije Oosten aan. airberlin vervoerde in 2015 meer dan 
30,2 miljoen passagiers en beschikt over een van de modernste en meest eco-efficiënte vloten van Europa. 
airberlin is lid van de luchtvaartalliantie oneworld®, medeoprichter van Etihad Airways Partners en strategisch 
partner van Etihad Airways die verder 29,21 procent van de aandelen in airberlin blijft bezitten. Meer dan 4 miljoen 
passagiers zijn lid van topbonus, het frequent flyer-programma van airberlin. 
 

Contactpersoon pers:  
Melanie Schyja 
Persvoorlichter 
Tel.: +49 30 3434 1500 
Fax: +49 30 3434 1509 
mail: melanie.schyja@airberlin.com 
www.airberlin.com 
www.facebook.com/airberlin 

Persbericht 
 

http://www.airberlin.com/

