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Cel mai mare transportator aerian din România îsi extinde operatiunile si lanseaza
rute noi
Wizz Air, cel mai mare transportator aerian din România si cea mai mare companie aeriana low cost din
regiune, a anuntat joi ca va continua sa îsi extinda operatiunile din România si va lansa, din aprilie 2018,
noi rute din Bucuresti, catre Goteborg (Suedia) si Nisa (Franta).
Anul viitor, Wizz Air va deservi 10 aeroporturi din România, cu o flota de 23 de avioane, sapte baze operationale
si 136 de rute în 20 de tari, a declarat Owain Jones, Chief Corporate Officer Wizz Air.
De asemenea, frecventa zborurilor va creste catre anumite destinatii - Londra/Luton - de la 19 la 21 de zboruri pe
satpamâna, Barcelona - de la 7 la 10, Tel Aviv - de la 7 la 9, Bari - de la 5 la 7, Paris - de la 3 la 5, Geneva - de la
doua la trei zboruri pe saptamâna, Eindhoven - de la doua la patru zboruri.
În 2017, compania a pus în vânzare pentru piata din România opt milioane de locuri în aeronavele sale, în crestere
cu 24% fata de 2016. Wizz Air detine o cota de piata în România de 31,1% si este urmata de companiile Blue Air
si TAROM.
Pâna în prezent, compania a transportat 30 de milioane de pasageri prin reteaua din România, din care 15 milioane
de pasageri prin baza din Bucuresti. În Bucuresti, unde investitiile companiei depasesc un miliard de dolari, Wizz a
transportat în primul semestru din 2017 peste 1,587 de milioane de pasageri, în crestere cu 39% fata de prima
jumatate a anului trecut - 1,137 milioane pasageri.
În 2018, Wizz va opera cu 10 avioane la baza din Bucuresti, pentru 47 de rute catre 19 tari. Anul viitor, compania
va pune în vânzare pentru baza din Bucuresti 4,21 milioane locuri în aeronavele sale, mai mult cu 30% fata de
2017.
"Vom continua sa ne dezvoltam în România, sa sustinem noi locuri de munca si vom ramâne cea mai mare
companie aeriana din România. Dorim sa ne pastram cota de piata în România", a afirmat Owain Jones.
În 2016, Wizz Air a transportat 24 de milioane de pasageri cu o flota de 83 de avioane. Compania are 28 de baze
operationale în 15 tari si acopera 500 de rute catre 142 de destinatii din 42 de tari.
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