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WOW AIR VOEGT DALLAS TOE AAN NETWERK 
Vanaf mei 2018 drie keer per week via IJsland naar het Zuiden van de VS  

 
Amsterdam, 06 september 2017 – WOW air is hard op weg om heel Noord-Amerika paars te 
kleuren. Vorige maand voegde WOW air maar liefst vier nieuwe bestemmingen in het 
Middenwesten toe, Detroit, Cleveland, Cincinnati en St. Louis. Vanaf 23 mei 2018 zal ook de 
Zuidelijke stad Dallas worden toegevoegd aan het netwerk van de IJslandse lowcost airline. 
Vluchten zijn vanaf vandaag te boeken en beschikbaar vanaf 129,99 euro voor een enkele reis.  
 
Dallas is de derde grootste stad van Texas en een van de culturele knooppunten van de grote staat, 
waar bezoekers naast de Texaanse keuken ook de zuidelijke gastvrijheid kunnen verwachten. Dallas 
loopt voorop als het gaat om populaire cultuur in de VS, met twee van de grootste sportteams in 
Amerika, een grote kunstwijk, een restaurantscene die gevormd wordt door de rijke historie en nog 
veel meer. In de omgeving van Dallas zijn veel plaatsen waar de oude cowboy en country tradities 
van Texas nog in ere worden gehouden. 
 
Vluchtschema Dallas 
Drie keer per week zullen vluchten vanaf Reykjavik vertrekken naar Dallas, op maandag, woensdag 
en vrijdag. Retourvluchten zullen vertrekken op dinsdag, donderdag en zaterdag. Zowel vanaf 
Amsterdam als Brussel zijn er prima overstapmogelijkheden op vluchten naar Dallas. De vluchten 
zullen vliegen op Dallas/Fort Worth International Airport (DWF) en worden uitgevoerd door de 
Airbus A330 toestellen.  
 
Middenwesten met WOW air 
Naast Dallas zullen er volgend jaar ook in het Middenwesten nieuwe bestemmingen worden 
aangevlogen. Vanaf 25 april 2018 zal WOW air vier keer per week van Amsterdam naar Detroit 
vliegen. Naar Cleveland zullen vanaf 3 mei 2018 vier vluchten per week gaan. Naar Cincinnati gaan 
vanaf 9 mei ook vier vluchten per week. Tussen Amsterdam en St. Louis zullen vanaf 17 mei vier 
vluchten per week vertrekken. Deze vluchten zijn ook beschikbaar vanaf 129,99 euro voor een enkele 
reis.  
 

Over WOW air 

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 1 juni 2015 vliegt WOW air, het hele jaar 

door, naar de luchthaven Schiphol, tegenwoordig zelfs twee keer per dag. Sinds 2 juni 2017 vliegt 

WOW air ook dagelijks vanaf Brussel tijdens de zomermaanden. 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.  

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Dallas/Fort_Worth_International_Airport
https://www.facebook.com/wowiceland
https://twitter.com/wow_air
https://www.instagram.com/wowair/
https://www.youtube.com/user/WOWairTV
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Voor achtergrondinformatie en hoge resolutie beeldmateriaal kunt u contact opnemen met:                         

 

USP Marketing PR  

Contactpersoon Kornelis van der Krieke en Marloes van den Boogaard  

Telefoon   020 - 42 32 882 

Email   WOW@usp.nl  
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