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Wizz Air va avea 8,8 milioane de locuri la vânzare pe rutele sale din România, în
2018
Wizz Air, cea mai mare companie aeriana low-cost din Europa Centrala si de Est, va avea 8,8 milioane de
locuri la vânzare pe rutele sale din România în 2018, cu 16% mai mult decât anul trecut, a anuntat
compania.
Wizz Air va avea alocate 24 de aeronave la cele sase baze din România, iar numarul de angajati orientati catre
pasageri va ajunge la peste 950. În prezent, reteaua Wizz din România este formata din 143 de rute, inclusiv zborul
intern Bucuresti - Cluj-Napoca.
În 2017, Wizz Air, cea mai mare companie aeriana din România, a transportat peste 6,8 milioane de pasageri pe
rutele sale cu preturi reduse, ceea ce reprezinta o crestere cu 28% fata de anul precedent. În cursul anului, Wizz a
lansat 17 noi rute din România si si-a extins bazele din Cluj-Napoca si Craiova, adaugând doua aeronave
suplimentare si creând astfel peste 70 de locuri de munca directe în cadrul companiei.
Reconfirmând angajamentul pentru baza de la Bucuresti, la finalul unui an record, cu 3,1 milioane de pasageri
transportati si o crestere cu 19%, Wizz Air va aloca a 10-a aeronava la Aeroportul Otopeni în iunie. Extinderea
flotei va permite companiei sa lanseze trei noi rute din România spre Atena, Goteborg si Nisa. Wizz ofera acum 48
de rute spre 20 de tari din Bucuresti.
Una dintre companiile aeriene cu cea mai mare crestere în Europa, Wizz Air a transportat un numar record de
pasageri în 2017, a crescut semnificativ operatiunile sale si a plasat cea mai mare comanda de aeronave din istoria
companiei, a anuntat compania.
În 2017, Wizz Air a transportat mai mult de 28 de milioane de pasageri pe rutele sale la costuri reduse, cu 24% mai
mult fata de 2016. 14 aeronave noi s-au alaturat flotei Wizz Air, 13 Airbus A321 si un Airbus A320, ceea ce face
acum ca numarul total de aparate de zbor sa ajunga la 88. Aeronavele suplimentare vor crea alte 600 de locuri de
munca directe în cadrul companiei, iar mai mult de 3.500 de profesionisti în aviatie lucreaza acum în cadrul
companiei aeriene ce are 27 de baze în 15 tari, incluzând si cele mai noi baze Wizz de la Londra Luton, în Marea
Britanie, si Varna, în Bulgaria.
Wizz Air va continua, de asemenea, sa-si dezvolte reteaua de rute, cu alte sapte aeroporturi si mai mult de 100 de
noi rute ceea ce va însemna o crestere a retelei la aproape 600 de rute catre 145 de destinatii în 44 de tari.
Un alt punct de referinta al acestui an a fost si faptul ca Wizz Air a semnat cea mai mare comanda de aeronave cu
Airbus pentru achizitionarea în viitor a înca 146 de aeronave Airbus din familia A320neo. Noul angajament, odata
ce va fi aprobat de actionarii companiei, va creste comanda totala de aeronave Airbus la un numar de 282.
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