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WIZZ AIR GAAT CHARLEROI MET 
CRAIOVA VERBINDEN  

  

WIZZ KONDIGT IN TOTAAL 11 NIEUWE ROUTES AAN  

Wizz Air, de grootste lagekostenmaatschappij van Centraal- en 

Oost-Europa, kondigt 11 nieuwe routes aan. Een daarvan is de 

verbinding tussen Brussel South Charleroi en Craiova (Roemenië). 

Deze route zal vanaf 15 december 2018 twee keer per week (op 

dinsdag en zaterdag) gevlogen worden. Wie graag naar het zuiden 

van Roemenië wil, kan vanaf vandaag een ticket boeken via 

wizzair.com vanaf 14,99 EUR*. Craiova is de zesde Roemeense 

bestemming die Wizz Air met Charleroi verbindt. 

Daarnaast maakte de lagekostenmaatschappij vandaag nog 10 

andere nieuwe routes bekend: Boedapest-Doncaster Sheffield, 

Tirana-Dortmund, Vilnius-Lviv, Pristina-Mulhouse, Pristina-

Dortmund, Pristina-Memmingen, Warschau-Wenen, Gdansk-

Kharkiv, Wroclaw-Kharkiv en Lviv-Bratislava. Met inbegrip van de 

routes die vandaag aangekondigd werden, zal WIZZ dit 

https://wizz.force3.be/wizz-air-gaat-charleroi-met-craiova-verbinden?utm_source=email&utm_medium=campaign&utm_id=campaign_uFG_9ux.contact_L5mf_Ly9I
https://wizz.force3.be/wizz-air-gaat-charleroi-met-craiova-verbinden?utm_source=email&utm_medium=campaign&utm_id=campaign_uFG_9ux.contact_L5mf_Ly9I
https://wizzair.com/
https://wizz.force3.be/wizz-air-gaat-charleroi-met-craiova-verbinden?utm_source=email&utm_medium=campaign&utm_id=campaign_uFG_9ux.contact_L5mf_Ly9I


kalenderjaar meer dan 125 bijkomende routes en 700 extra 

wekelijkse vluchten aan zijn netwerk toevoegen. 

De lagekostenmaatschappij heeft eerder dit jaar al drie nieuwe 

bestemmingen aangekondigd vanuit Charleroi, nl. de Roemeense 

steden Sibiu en Iasi alsook Chisinau (Moldavië). Daarmee 

bedraagt het totale aantal WIZZ-routes vanuit Charleroi 12. 

Gedurende de eerste zeven maanden van 2018 vervoerde Wizz Air 

470.000 passagiers van en naar België. Dat is ruim 8% meer dan 

in dezelfde periode vorig jaar en goed voor meer dan 580 lokale 

banen** in de luchtvaart-, transport-, horeca- en toerismesector. 

NIEUWE ROUTE VAN WIZZ AIR: BRUSSELS SOUTH CHARLEROI - 

CRAIOVA 

Route Vluchtdagen Startdatum Vanaf * 

Charleroi - Craiova 
dinsdag, 
zaterdag 

15 december 
2018 

14,99 EUR 

András Radó, Corporate Communications Manager van Wizz Air, 

verklaarde: "We zijn enorm verheugd Craiova te kunnen 

toevoegen vanuit Charleroi. WIZZ opent alsmaar meer routes. Ons 

netwerk breidt verder uit en wij bieden onze klanten vliegreizen 

aan zeer betaalbare tarieven aan. Tezelfdertijd geven wij ook een 

boost aan de lokale economieën van de streken waar we naartoe 

vliegen, want de meer dan 125 nieuwe routes die Wizz Air dit jaar 

opent, ondersteunen het toerisme en versterken de economische 

banden tussen de verschillende regio’s." 

* Enkele reis, inclusief luchthaventaksen en niet-optionele 

toeslagen. 

** ACI stelt dat er zo’n 750 jobs gecreëerd worden per miljoen 

vervoerde passagiers per jaar. 

  

Over Wizz Air  

Wizz Air is de grootste low-cost luchtvaartmaatschappij van 



Centraal- en Oost-Europa en biedt meer dan 600 routes vanuit 25 

vliegbasissen, en verbindt 141 bestemmingen in 44 landen. De 

WIZZ-vloot telt 104 vliegtuigen van de Airbus A320-reeks (zowel 

A320’s als A321’s). Bij Wizz Air zijn ca. 4000 mensen aan de slag. 

De voorbije 12 maanden vervoerde WIZZ meer dan 31 miljoen 

passagiers. 

Vanuit Brussels South Charleroi Airport telt het Wizz Air-netwerk 

12 bestemmingen: Boedapest, Boekarest, Chisinau, Cluj-Napoca, 

Craiova, Iasi, Ljubljana, Sibiu, Skopje, Sofia, Timisoara en 

Warschau. WIZZ biedt vanuit Eindhoven vluchten aan naar 20 

steden (Belgrado, Boedapest, Boekarest, Cluj-Napoca, Debrecen, 

Gdansk, Iasi, Katowice, Kaunas, Lublin, Poznan, Riga, Skopje, 

Sofia, Tuzla, Varna, Vilnius, Warschau, Wenen en Wroclaw).  

Wizz Air is genoteerd op de Londense beurs onder de code WIZZ 

en maakt deel uit van de FTSE 250 en FTSE All-Share indexen. 

Wizz Air heeft IATA’s (International Air Transport Association) 

Operational Safety Audit (IOSA), de wereldwijde standaard op het 

vlak van luchtvaartveiligheid, met succes doorstaan. Wizz Air werd 

uitgeroepen tot ‘Europese luchtvaartmaatschappij van 2017’ door 

Aviation 100, een toonaangevende publicatie die jaarlijks de beste 

presteerders in de luchtvaartsector bekroont. 

www.wizzair.com 

  

Volg ons via Twitter: @wizzair 

Rechtenvrije beelden van vliegtuigen, bemanningen en logo’s 

kunnen gedownload worden via www.wizzair.com/en-GB/press 
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Corporate Communications Manager 
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communications@wizzair.com  
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Yves Panneels 

Wizz Air Press Office Benelux 

Force3 - PR & Communication  

Telefoon: +32 498 522 322  

wizzair@force3.be  
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