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WIZZ AIR OPENT 4 NIEUWE ROUTES TUSSEN DE 
BENELUX EN OEKRAÏNE  

  

Nieuwe vluchten van Eindhoven en Brussel Charleroi naar Kiev en Lviv  

Wizz Air, Europa's snelst groeiende luchtvaartmaatschappij, kondigt een grote 

uitbreiding aan vanuit Oekraïne. De capaciteit daar verdubbelt. Op 12 oktober 2021 

ondertekende de Europese Unie en Oekraïne immers een Open Skies-overeenkomst. 

Dankzij dit akkoord zal Wizz Air vanaf 18 december 2022 gaan vliegen tussen 

Eindhoven en Kiev. Een dag later opent de lagekostenmaatschappij ook een nieuwe 

route tussen Brussels South Charleroi Airport en de Oekraïense hoofdstad. Vanaf 27 

maart 2022 vliegt WIZZ  tussen Eindhoven en Lviv. De vierde route tussen de Benelux 

en Oekraïne, Brussel Charleroi – Lviv,  wordt op 1 juni 2022 geopend. Alle nieuwe 

routes worden twee keer per week gevlogen. Ze komen bovenop de bestaande 17 

WIZZ-bestemmingen die al worden aangeboden vanuit Airport en de 30 steden die 

vanuit Eindhoven worden aangevlogen. Tickets zijn online verkrijgbaar op wizzair.com 

en via de mobile app  vanaf prijzen vanaf 24,99 EUR*. 

https://wizz.force3.be/wizz-air-opent-4-nieuwe-routes-tussen-de-benelux-en-oekraine?utm_source=email&utm_medium=campaign&utm_id=9e243a09-2544-4546-aa94-1b645942d34e
https://wizz.force3.be/wizz-air-opent-4-nieuwe-routes-tussen-de-benelux-en-oekraine?utm_source=email&utm_medium=campaign&utm_id=9e243a09-2544-4546-aa94-1b645942d34e
https://wizzair.com/en-gb
https://wizzair.com/en-gb/information-and-services/mobile-app/mobile-app
https://wizz.force3.be/wizz-air-opent-4-nieuwe-routes-tussen-de-benelux-en-oekraine?utm_source=email&utm_medium=campaign&utm_id=9e243a09-2544-4546-aa94-1b645942d34e


De luchtvaartmaatschappij zal aan het begin van het zomerseizoen vijf Airbus 321’s op 

Kiev International Airport stationeren. Met deze nieuwe vliegtuigen zal WIZZ 12 nieuwe 

routes openen (Parijs Beauvais, Charleroi, Eindhoven, Nice, Barcelona, Madrid, Alicante, 

Malaga, Porto, Palma de Mallorca, Chania-Kreta en Basel Mulhouse Freiburg). Twee 

nieuwe 321’s gaan naar de WIZZ-basis in Lviv. Deze vliegtuigen zullen worden ingezet op 

9 nieuwe routes naar Parijs Beauvais, Madrid, Eindhoven, Barcelona,  Charleroi, Nice, 

Treviso, Athene en Thessaloniki. De Wizz Air-vloot op de internationale luchthaven van 

Kiev breidt uit van 3 naar 8 toestellen en van 1 naar 3 vliegtuigen in Lviv. Daarnaast 

opent de luchtvaartmaatschappij ook nog nieuwe lijnen van Odessa naar Londen Luton, 

Pardubice en Athene, en van Charkov naar Thessaloniki en Pardubice. Bovendien zal ook 

de frequentie van 25 routes vanuit Oekraïne worden verhoogd. 

Wizz Air streek voor het eerst neer in Oekraïne in 2008. Sindsdien heeft de 

luchtvaartmaatschappij meer dan 11 miljoen passagiers van en naar Oekraïne vervoerd. 

WIZZ wil tijdens het zomerseizoen van 2022 in Oekraïne een groei van 120% 

verwezenlijken. Hierdoor zou Wizz Air de grootste luchtvaartmaatschappij in Oekraïne 

worden. 

Robert Carey, voorzitter van Wizz Air Group, zei: “Deze grote uitbreiding is geweldig 

nieuws voor zowel Oekraïense reizigers als degenen die het land willen bezoeken. 

Dankzij het nieuwe EU Open Skies-akkoord zullen we onze capaciteit naar Oekraïne meer 

dan verdubbelen. Vijf nieuwe vliegtuigen zullen gebaseerd worden in Kiev en twee in 

Lviv. Met deze vliegtuigen kunnen we 26 nieuwe lijnen openen vanuit Kiev, Lviv, Odessa 

en Charkov en de frequenties verhogen op 25 bestaande routes. In totaal zal Wizz Air 

vanuit Oekraïne 117 routes naar 22 landen uitbaten en 11 toestellen in het land 

stationeren. Meer vliegtuigen en meer routes betekenen ook meer banen. Deze 

investering zal de lokale economie en de luchtvaart- en toerismesector een flinke boost 

geven.” 

  

DE NIEUWE WIZZ AIR-ROUTES TUSSEN DE BENELUX EN OEKRAÏNE 

ROUTE VLUCHTDAGEN VANAF* STARTDATUM 

EINDHOVEN – KIEV dinsdag, zaterdag 24,99 EUR  18 december 2021 

BRUSSEL CHARLEROI – KIEV  woensdag, zondag 24,99 EUR  19 december 2021 

EINDHOVEN – LVIV donderdag, zondag 24,99 EUR  27 maart 2022 



BRUSSEL CHARLEROI – LVIV woensdag, vrijdag 24,99 EUR  1 juni 2022 

Wizz Air was een van de eerste luchtvaartmaatschappijen die een nieuw tijdperk van 

reizen inluidde met verbeterde hygiënemaatregelen om de gezondheid en veiligheid van 

passagiers en bemanningsleden te waarborgen. Klik hier om de gezondheids- en 

veiligheidsvideo van Wizz Air te bekijken. 

Door WIZZ Flex aan een boeking toe te voegen, kunnen passagiers er zeker van zijn dat, 

indien de omstandigheden veranderen of als ze gewoon op een andere dag of naar een 

andere bestemming willen reizen, ze hun reservatie makkelijk kunnen wijzigen. Deze 

extra beschermlaag biedt passagiers bijkomende gemoedsrust in deze onzekere tijden. 

  

OMTRENT WIZZ AIR 

Wizz Air, de snelst groeiende Europese lagekostenmaatschappij, heeft een vloot die 145 

Airbus A320- en A321-toestellen telt. In het vorige boekjaar dat eindigde op 31 maart 

2021, vervoerde WIZZ 10,2 miljoen passagiers. 

Momenteel biedt de luchtvaartmaatschappij vanuit Charleroi 19 bestemmingen aan: 

Bacău, Boedapest, Boekarest, Chisinau, Cluj-Napoca, Debrecen, Iasi, Kiev, Ljubljana, Lviv, 

Sarajevo, Skopje, Sofia, Suceava, Timisoara, Tirana, Varna, Warschau en Wenen. Vanuit 

Eindhoven biedt Wizz Air vluchten aan naar 32 bestemmingen: Banja Luka, Belgrado, 

Boedapest, Boekarest, Bourgas, Chisinau, Cluj-Napoca, Debrecen, Gdansk, Iasi, Katowice, 

Kaunas, Kiev, Krakau, Larnaca, Lublin, Lviv, Milaan, Poznan, Riga, Rome, Rzeszów, 

Sarajevo, Skopje, Sofia, Tirana, Tuzla, Varna, Vilnius, Warschau, Wenen en Wroclaw. 

Wizz Air is beursgenoteerd op de London Stock Exchange onder de ticker WIZZ. Het 

bedrijf werd uitgeroepen tot een van 's werelds top tien veiligste 

luchtvaartmaatschappijen door airlineratings.com, en tot ‘2020 Airline of the Year’ door 

ATW, de grootste eer die een luchtvaartmaatschappij of individu te beurt kan vallen. 

World Finance Magazine verkoos in 2021 WIZZ tot meest duurzaam bedrijf in de 

luchtvaartindustrie. 

* Enkele reis, inclusief administratiekosten. Eén handbagage (max: 40x30x20cm) is inbegrepen. Trolleytassen en elk stuk ingecheckte 

bagage zijn onderhevig aan extra kosten. De prijs is alleen van toepassing op boekingen die zijn gemaakt op wizzair.com en de 

mobiele WIZZ-app. Het aantal stoelen tegen de aangegeven prijzen is beperkt. 

  

https://youtu.be/2mVFOEaDrxI
https://wizzair.com/it-it/info-servizi/servizi-wizz/wizz-flex


 

Nieuwe routes naar Kiev  
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Nieuwe routes naar Lviv  
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