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Editorial
Beste Airmail-lezer,
Airport Weeze goes MUC, een fantastisch bericht van Eurowings voor onze regio en alle 
klanten en vrienden van onze luchthaven.
Op 14 juni vertrekt de eerste Airbus A320 van Weeze naar München. De dienstregeling 
van de Lufthansa-dochter wordt vervolgens uitgebreid naar elf vluchten per week. Door 
de week verbindt Eurowings de hoofdstad van de deelstaat Beieren en onze luchthaven 
met vluchten aan het begin en het eind van de dag: ´s ochtends heen en ´s avonds terug 
– en dat in beide richtingen. Voor zakenreizigers, als weekendtrip of voor een bezoek-
je aan kennissen of vrienden: Beieren en de hoofdstad München zijn altijd een tripje 
waard.
Ander goed nieuws kwam van touroperator FTI. De op drie na grootste reisorganisator 
van Europa biedt met de charter airline Fly Egypt in de zomer aantrekkelijke pakketrei-
zen naar Hurghada aan. In de populaire vakantieperiodes vertrekt de Boeing 737-800 
elke zondag naar Egypte. Hurghada en het vlakbij gelegen El Gouna hebben alles te 
bieden wat gezinnen voor een geslaagde vakantie aan de Rode Zee nodig hebben. 
Met ingang van de winterdienstregeling breidt Ryanair de landkaart uit met een nieuwe 
route naar de badplaats Eilat/Owda aan de Rode Zee in Israël. Op vrijdag en maandag 
vertrekt de Boeing 737-800 voor deze ruim vier uur durende vlucht. Met wintertempera-
turen van meer dan 20 graden Celsius is deze bestemming ook in de winter een trek-
pleister voor zonaanbidders. 
Ook is er nieuws op digitaal vlak. Alle parkeerplaatsen kunnen nu via de homepage 
www.airport-weeze.de worden geboekt – incl. voordelige specials. Voer bij het boeken 
gewoon uw kenteken in en alle slagbomen gaan automatisch open. Zo simpel kan het 
zijn. Onze free wifi service in de terminal kan nu met één klik worden geactiveerd. Wifi 
is onbeperkt beschikbaar, 24 uur per dag. Zo kunt u zonder problemen voor vertrek nog 
met uw smartphone op het internet surfen. 
Ook deze zomer staan er dus opnieuw een heleboel leuke bestemmingen op ons vlucht-
schema tegen aantrekkelijke prijzen. Neem zelf eens een kijkje, ook de winterdienst-
regeling 2017/18 kan al worden geboekt. En natuurlijk zijn we ook dit jaar weer de 
luchthaven met de korte lijnen en onbetwiste timing. Bovendien streven we er altijd naar 
dat u binnen een paar minuten na aankomst uw koffer alweer in uw bezit heeft. 
Waar wacht u nog op? Boek nu alvast uw volgende trip! Tot ziens op de Airport! 

Ludger van Bebber

Rondvluchten met de Prinses Amalia      
Vrienden, donateurs en sponsoren kunnen op 23 september 2017 vanaf Airport Weeze een vlucht 
maken met een wel heel bijzonder vliegtuig. De kist van het type Douglas DC-3 is een historisch 
prachtexemplaar. Hij werd in 1943 in de VS gebouwd en in januari 1944 aan de Air Force geleverd. 
De Prinses Amalia is de nieuwste nog vliegende Dakota in Europa. In 1946 kocht Prins Bernhard het 
vliegtuig, dat later als officieel regeringsvliegtuig werd gebruikt. Op 23 september zijn vanaf Weeze 
rondvluchten met de Prinses Amalia mogelijk. De 30 minuten durende rondvlucht over de regio Nie-
derrhein en de Nederlands-Duitse grensstreek kost 150 euro, eenjarig lidmaatschap van de vrienden 
van de Dutch Dakota is inbegrepen. Meer informatie op:  
www.dutchdakota.nl/de/flug-buchen/plan-en-boek

Parkeren per muisklik      
Het zoeken naar een parkeerplaats was nog nooit zo eenvou-
dig: Airport Weeze beschikt per direct over een nieuw online 
boekingsprogramma waarmee passagiers voor vertrek op alle 
drie parkeerplaatsen een van de circa 7000 parkeerplaatsen 
kunnen reserveren. Bij boeking kan elke passagier een par-
keerplaats naar keuze op P1, P2 of P3 uitzoeken en er zeker 
van zijn dat hij bij aankomst op Airport Weeze een vrije parkeer-
plaats vindt. De parkeerkosten kan de gast meteen bij boeking 
betalen zodat hij na terugkomst meteen huiswaarts kan rijden. 
Het in- en uitrijden geschiedt met behulp van kentekenregis-
tratie; een parkeerticket is niet nodig, alle slagbomen gaan 
automatisch open. Overigens: vroeg boeken betekent voorde-
liger prijzen. Het online-menu spreekt vanzelf en bevat naast 
de tarieven ook gedetailleerde informatie over de betreffende 
parkeerplaats. 
Te boeken via www.airport-weeze.com

Fly Egypt vliegt vanaf  
Airport Weeze naar Hurghada
Goed nieuws voor vakantiegangers in de regio Niederrhein: de Egyptische luchtvaart-
maatschappij Fly Egypt vliegt deze zomer van Airport Weeze naar Hurghada.
De nog jonge chartermaatschappij vliegt met een Boeing 737-800 in opdracht van FTI 
Group, de op drie na grootste touroperator van Duitsland. Hurghada heeft alles wat je 
nodig hebt voor een geslaagde strandvakantie. De Egyptische badplaats aan de Rode Zee 
is bovendien een paradijs voor duikers en snorkelaars. Fly Egypt vliegt vanaf 16 juli elke 
zondag in het hoogseizoen. FTI is van plan om de zonzekere bestemming vanuit Weeze 
ook in het winterseizoen te gaan aanbieden. 

Pakketreizen voor het hele gezin zijn boekbaar bij FTI en via sonnenklar.tv. Of ga eens 
langs bij het reisbureau.

Gratis  
onbeperkt wifi   
Airport Weeze heeft zijn service voor gasten verder uitge-
breid: de gehele terminal beschikt nu over gratis onbe-
perkt internet. Het gratis wifi-netwerk van de luchthaven 
heet 'Airport Weeze WLAN'. Gasten kunnen met een klik 
het internet op. 

Ni
eu

w
s

Aanbiedingen:  

Colofon
Airmail 
14e jaargang / Voorjaar 2017
Complete oplage D + NL 610 000

Uitgever
Airport Weeze
Flughafen Niederrhein GmbH
Flughafen-Ring 60, D-47652 Weeze
Telefoon: +49 (0) 2837 666111
Fax: +49 (0) 2837 667060
www.airport-weeze.de
marketing@airport-weeze.de
Directeur:
Ludger van Bebber
Marketing manager:
Holger Terhorst

Grafische vormgeving Airport Weeze
Astrid Vrancken
buntbeute. Grafikwerkstatt
www.buntbeute.de

Redactie
Rheinland Presse Service GmbH
Zülpicher Straße 10, 
D-40196 Düsseldorf
José Macias,
Anja Kawohl,
Vera Straub-Roeben,
Corinna Kuhs
Telefoon +49(0)211 52801823
redaktion@rheinland-presse.de

Lay-out en productie
SiMa Design –
Michael Sieger
www.simadesign.de

Druk:
Rheinisch-Bergische
Druckerei GmbH
Zülpicher Straße 10
D-40196 Düsseldorf

El Gouna – Sheraton Miramar Resort El Gouna rate3rate3rate3rate3rate3

> een week o.b.v. een 2-PK, all-inclusive ultra 
> incl. vlucht bijv. op 30-07-2017 vanaf Weeze
> All-in prijs voor gezinnen voor 2 volw. + 1 kind tot 14 jaar

Hurghada – Jaz Aquamarine Resort rate3rate3rate3rate3rate3

> een week o.b.v. een 2-PK, all-inclusive ultra
> incl. vlucht, bijv. op 16-07-2017 vanaf Weeze
> All-in prijs voor gezinnen voor 2 volw. + 1 kind tot 13 jaar

vanaf € 2.219

vanaf € 2.439

Makadi Bay – LABRANDA Club Makadi rate3rate3rate3rate3

> een week o.b.v. een 2PK, all-inclusive 
> incl. vlucht, bijv. op 16-07-2017 vanaf Weeze 
> Prijs per persoon

Hurghada – Sol y Mar Paradise Beach rate3rate3rate3rate3

> een week o.b.v. een 2-PK, all-inclusive
> incl. vlucht, bijv. op 23-07-2017 vanaf Weeze
> Prijs per persoon

vanaf € 619

vanaf € 679Fo
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Met München heeft Airport Weeze een nieuwe 
topbestemming op het vluchtschema: Eurowings 
vliegt vanaf juni 2017 elf keer per week vanaf 
Weeze naar de hoofdstad van Beieren. De 
metropool met de meeste zonuren van Duitsland 
is de perfecte bestemming voor stedentrippers, 
zakenreizigers en als stopoverbestemming. De 
Eurowingsvluchten zijn te boeken vanaf € 29,99. 
Waar wacht u nog op?

Hallo   
München!

Facts & Figures   
over München

D
e 'noordelijkste stad van Italië', 
zoals München ook wel wordt 
genoemd, is vanaf juni 2017 in 
slechts 70 minuten bereikbaar 

vanaf Weeze: Eurowings vertrekt vanaf 14 
juni 2017 vanaf Airport Weeze, eerst met 
zes en later met elf vluchten per week naar 
de Beierse metropool. En dat van maan-
dag tot en met vrijdag met ideale vlucht-
tijden in de ochtend en de avond. Perfect 
voor iedereen die wil kennismaken met de 
zonnigste miljoenenstad van Duitsland, 
voor zakenreizigers of mensen die vanuit 
MUC, de internationale luchthavencode 
van het vliegveld van München, de wijde 
wereld willen ontdekken. De internatio-
nale luchthaven Franz-Josef-Strauß is met 
meer dan 42 miljoen passagiers per jaar 
een van de grootste luchtvaarthubs van 
Europa. 
München heeft zijn bezoekers veel te bie-
den: de lange heerschappij van de adel van 
het geslacht Wittensbach heeft in de me-
tropool in Beieren imposante sporen ach-
tergelaten: kasteel Nymphenburg, de resi-

dentie en Amaliaburcht trekken toeristen 
van over de hele wereld. Met de 'Englische 
Garten' – het park werd ooit in opdracht 
van de Beierse heersers van het geslacht 
Wittensbach aangelegd – kan de stad met 
1,5 miljoen inwoners bovendien pronken 
met een van de grootste groenstroken in 
binnensteden ter wereld. Het park biedt 
een oase van rust, om bijvoorbeeld na een 
bezoekje aan het Oktoberfest bij te komen 
of in een van de Biergartens nog een bier-
tje te drinken. De kans op stralend weer is 
groot: München is met meer dan 18.500 
zonuren in tien jaar de zonnigste miljoe-
nenstad van Duitsland. 
Lufthansa-dochter Eurowings gebruikt op 
deze route vliegtuigen van het type Airbus 
A 320 met 174 stoelen. De gerenommeer-
de Duitse airline vliegt momenteel op meer 
dan 140 bestemmingen in Europa en wil 
binnen drie jaar bij de drie grootste low 
cost carriers van Europa horen. Het route-
netwerk van Eurowings groeit gestaag: in 
maart 2017 koos Eurowings voor de lucht-
haven van München als basis. 

Vluchttijden 
Eurowings vliegt vanaf 14 juni 2017 vanaf Weeze (NRN) naar München (MUC). 

Vluchttijden vanaf 19 juni:

 

De vluchten zijn boekbaar vanaf € 29,99 per enkele reis op: www.eurowings.com 
Pakketreizen naar München zijn o.a. boekbaar bij TUI, DERTOUR, Sonnenklar.tv, bij het  

reisbureau of online.

Weeze naar München München naar Weeze

Vertrek Aankomst Vluchtnummer Dag Vertrek Aankomst Vluchtnummer Dag

8:15 9:25 EW 1791 Ma 6:25 7:35 EW 1790 Ma

8:25 9:35 EW 1791 Di, wo, do, vr 6:35 7:45 EW 1790 Di, wo, do, vr

21:00 22:10 EW 1793 Zo 19:05 20:15 EW 1792 Zo

22:00 23:15 EW 1793 Ma, di, wo, do, vr 20:20 21:30 EW 1792 Ma, di, wo, do, vr

Goed om te weten!
> Het Neue Rathaus op de Marienplatz uit 1867 is altijd 

bij de tijd: om 11 en om 12 uur (van maart tot oktober 
ook om 17 uur) weerklinkt hier een klokkenspel dat met 
behulp van zonne-energie op gang wordt gebracht.

> De 'Wiesn' (foto) is het grootste volksfeest ter wereld: 
meer dan vijf miljoen mensen bezoeken het traditionele 
feest op de Theresienwiese. In 1810 vond de 'Wiesn' 
voor het eerst plaats. Dit jaar wordt het Oktoberfest van 
18 september tot 3 oktober gehouden. 

> In München vind je de (naar eigen zeggen) grootste 
Biergarten ter wereld: de Königliche Hirschgarten heeft 
8000 zitplaatsen.

> De torens van de bekende Frauenkirche zijn verschil-
lend van hoogte. Het verschil bedraagt niet, zoals vaak 
wordt gezegd, bijna een meter maar slechts 12 centi-
meter.

Must sees! 
> Kasteel Nymphenburg (foto): keurvorst Ferdinand Maria 

deed het prachtige gebouw in de 17e eeuw cadeau aan 
zijn vrouw Adelheid von Savoyen. Imposant kasteel met 
een boeiende historie.

> De Amalienburg ligt vlakbij kasteel Nymphenburg en 
wordt beschouwd als een van de belangrijkste gebou-
wen uit de Europese rococo. 

> Die Pinakotheken: de drie musea in Maxvorstadt tonen 
– onderverdeeld in tijdperken – belangrijke werken van 
de middeleeuwen tot het heden.

> Het Deutsche Museum verwelkomt 1,5 miljoen bezoe-
kers per jaar: geen enkel ander museum in Duitsland 
trekt zoveel bezoekers. Aan de hand van 30.000 ten-
toongestelde stukken komen de toeschouwers meer te 
weten over natuurkunde en techniek. 

Dit jaar niet te missen! 
> Tollwood zomerfestival (foto) in het Olympiapark: 21 

juni tot 16 juli. Hier spelen onder andere Zucchero en 
de Fantastische Vier. 

> Musical 'Cats' in het Deutsche Theater München: 8 juli 
tot 6 augustus

> Klassieke concerten op de Odeonsplatz: 15 en 16 juli
> Oktoberfest: 28 september tot 3 oktober
> Münchner Christkindlmarkt (kerstmarkt): 27 november 

tot 24 december
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De relatief jonge Airport Weeze is in bepaald opzicht al een 'oudje': op 1 juni 2007 werd 
de luchthaven de derde Ryanair-basis in Duitsland – en de 19e basis in totaal. 20 miljoen 
passagiers vlogen sindsdien met Ryanair vanuit Weeze – en maken daarmee deel uit van 
een geweldig succesverhaal dat al tien jaar duurt. 

jaar   
Ryanair-basis

D
e gele harp tegen een blauwe achtergrond, 
het logo van de Ierse low cost luchtvaart-
maatschappij Ryanair, is niet meer weg te 
denken van Airport Weeze. De eerste lijn-

vlucht van de Ieren vertrok al op 1 mei 2013 vanaf 
Weeze. De drie dagelijkse vluchten werden al snel zes 
Europese bestemmingen waarop dagelijks werd ge-
vlogen. Als een van de eerste luchthavens van Duits-
land werd Airport Weeze op 1 juni 2007 een van de 
thuishavens van Ryanair en bouwt continu verder aan 
zijn succes – met inmiddels 43 bestemmingen in de 
zomerdienstregeling waarop passagiers vanuit Wee-
ze kunnen vliegen. 'NRN', de officiële code van de in-
ternationale luchthaven, is vast bestanddeel van het 
Ryanair-routenetwerk. Per week vertrekken momen-
teel 130 Ryanair-toestellen vanuit de Niederrhein: 
naar Noord-Afrika, naar Griekenland, naar Roemenië, 
naar Groot-Brittannië, naar Zweden – in totaal staan 
er in de zomer 14 verschillende landen op het pro-
gramma. 

Met zes gestationeerde jets viert low cost airline Rya-
nair het tienjarig jubileum van zijn basis in Weeze. 
Een gezamenlijk succes voor Airport Weeze en Rya-
nair: de Ieren vervoerden sinds juni 2007 circa 20 mil-
joen passagiers, daarbij breidde de airline ook haar 
serviceaanbod steeds verder uit. Een voorbeeld is het 
'Always getting better'-programma, waarmee Ryanair 
sinds een paar jaar nog sterker inzet op meer comfort 
bij gelijkblijvende lage prijzen: een modern vliegtuig- 
interieur, meer beenruimte en een gratis stuk extra 
handbagage zijn slechts een paar verbeteringen die 
het reizen met Ryanair in de afgelopen jaren nog aan-
genamer hebben gemaakt. 
Airport Weeze is vandaag de dag een van de grootste 
bases van Ryanair in Duitsland. In een straal van 60 
autominuten rond het vliegveld wonen meer dan 10 
miljoen mensen – in Nederland en Duitsland. 40 pro-
cent van alle gasten is Nederlands. 

www.ryanair.com

»Dusseldorf Weeze was one of our first German airports and has 
been one of Ryanair's favourite bases for the past 10 years, 

thanks to the great airport team who are constantly striving to deliver 
efficiencies, reduce cost and improve services. Thanks to our strong 
partnership with the airport, more than 20 million Ryanair customers 
have flown through Dusseldorf Weeze airport over the past decade and 
we look forward to the next ten years. «

  David O'Brien

»De opening van de Ryanair-basis tien jaar geleden zorgde 
ervoor dat we direct in de divisie van middelgrote Duitse 

luchthavens terechtkwamen. We hebben een goede en professionele 
samenwerking met de inmiddels grootste luchtvaartmaatschappij van 
Europa. Het jubileum is ook voor ons een mijlpaal en we kijken uit naar 
de volgende tien succesvolle jaren met onze partner.«

  Ludger van Bebber

10

Blij met het jubileum: 
Ludger van Bebber, 
directeur van Airport 
Weeze, David O´Brien, 
Chief Commercial Officer 
van Ryanair, en Herman 
Buurman, eigenaar van 
Airport Weeze en voorzitter 
van de toezichtraad 
(v.l.n.r.).
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“A
irport Weeze ligt vanuit Nijmegen gezien 
dichterbij dan Düsseldorf en is makkelijker 
bereikbaar dan Schiphol. Met name voor 
wie een voordelige vlucht met Ryanair wil 

boeken binnen Europa is Weeze een goede keuze. En omdat 
de regio Nijmegen zelf geen eigen vliegveld heeft is het na-
bijgelegen Weeze ook ons vliegveld. Waar andere Duitse en 
Nederlandse vliegvelden vaak direct aan de snelweg liggen, 
is Weeze via het provinciale en lokale wegennet toch goed 
bereikbaar. Vliegveld Weeze heeft bovendien een overzich-
telijke infrastructuur op de luchthaven zelf,” aldus Bruls.
Uit recent onderzoek blijkt dat 72% van de inwoners van de 
provincie Gelderland Airport Weeze kent. Een derde van alle 
ondervraagde Gelderlanders heeft al eens gevlogen vanaf 
het vliegveld direct over de grens tussen Nijmegen en Venlo. 
Van de mensen die op Weeze vliegen vanuit een buitenland-

se bestemmingen gaat 15 tot 20% naar een bestemming in 
de Euregio. “We meten in Nijmegen niet systematisch hoe-
veel toeristen er via Weeze in de stad komen. Wel heb ik men-
sen hier zakelijk op bezoek gehad, die via Weeze naar deze 
regio zijn gevlogen. Ook is het interessant voor Marokkaanse 
Nederlanders om voor een aantrekkelijk tarief op familiebe-
zoek te gaan in Marokko vanaf Weeze,” aldus Bruls.
Toen Bruls nog wethouder in Nijmegen was in de periode 
1999-2002 waren er discussies in de Euregioraad over vlieg-
veld Weeze. Het voormalige militaire vliegveld transformeer-
de in die periode namelijk tot commercieel vliegveld en er 
werd een passagiersterminal gebouwd. In november 2016 
kwamen 500 Limburgse bestuurders samen in de terminal 
op initiatief van de burgemeesters van Bergen en Weeze. “In 
de loop der jaren is Weeze duidelijk een begrip geworden en 
is ook van economisch belang voor de Euregio,” aldus Bruls.

Met de geplande invoering van de Maut, tol in Nederland, 
is Bruls als burgemeester in een grensregio niet gelukkig. 
“Het gaat met name ten koste van het grensoverschrijdend 
snelwegverkeer. En het is oneerlijk, omdat Duitse automo-
bilisten gecompenseerd worden via een lagere wegenbe-
lasting,” aldus Bruls. Toch voorziet hij geen grote invloed 
op het directe grensoverschrijdende verkeer vanuit de re-
gio Nijmegen naar het nabijgelegen Kleve en Weeze. “Die 
plaatsen zijn via het onderliggende wegennet goed bereik-
baar. De Maut is ten opzichte van andere Duitse luchtha-
vens die aan de snelweg liggen zelfs positief voor Weeze,” 
zegt Bruls. De luchthaven Weeze is zowel via de snelweg 
maar ook zonder gebruik van de snelweg te bereiken via 
provinciale en lokale wegen. Alleen voor de snelweg (Au-
tobahn) geldt straks een tolvignet voor buitenlandse voer-
tuigen.

“Het is een compliment waard hoe luchthaven Weeze zich in de loop der jaren heeft 
ontwikkeld. Het vliegveld komt de hele regio, zowel aan Nederlandse als Duitse kant, 
ten goede,” zegt burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen.

Burgemeester  
Nijmegen:  
”Airport Weeze is ook ons vliegveld.”
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Waar gaat de reis naartoe? 
Van familiebezoek tot zakenreis: de redenen voor een vliegreis zijn net zo verschillend als 
de passagiers. 'Airmail' vroeg een aantal reizigers in de terminal waar ze naartoe gaan of 
waar ze vandaan komen. 

»Met mijn zoon Alexis van twee ben ik op weg naar mijn 
grootouders, die wonen in Béziers. We vliegen vanaf 

Weeze omdat er vanuit België – daar komen we vandaan 
– geen rechtstreekse vlucht naar Béziers is. Weeze is voor 
ons goed bereikbaar, we hebben er ongeveer twee uur over 
gedaan, dat was geen enkel punt. «

»We zijn zes dagen in Marokko geweest en hebben het erg 
leuk gehad. We reizen alle twee veel en graag en kunnen 

het land iedereen aanraden. We hadden een huurauto en 
hebben 2400 kilometer gereden, over het Atlasgebergte en 
door de Sahara. Het is daar echt prachtig. In Nador hebben 
locals ons meegenomen naar de bazaars en winkels. De 
mensen waren ontzettend aardig. «

»We zijn net terug uit Kreta. We hebben een huis vlakbij 
Chania. Daarom is de verbinding vanuit Weeze voor ons 

ideaal, de luchthaven van Chania ligt voor ons handiger dan 
die in Heraklion. Daarvoor rijden we ook graag naar Weeze, 
we wonen in Warburg, tussen Paderborn en Kassel. We waren 
verbaasd over hoe snel alles gaat in Weeze: we hoefden 
bijvoorbeeld helemaal niet op onze bagage te wachten, dat 
kennen we op grote luchthavens in Duitsland helemaal niet. «

»We gaan drie dagen naar Mallorca. Maimoune heeft 
me de reis als verrassing voor mijn verjaardag cadeau 

gedaan; ik weet pas sinds eergisteren dat we weggaan. Ze 
heeft alles geregeld. Vandaag zijn we vanuit Dortmund naar 
Weeze gereden en zometeen vertrekken we naar Palma. We 
hebben allebei heel veel zin in deze moeder-dochtervakantie 
en zijn van plan om de noordkust van het eiland te gaan 
ontdekken. En natuurlijk gaan we mijn verjaardag vieren. «

»Ik ga na een bezoekje aan mijn vaderland terug naar 
mijn nieuwe thuisland: ik woon al twee jaar in de buurt 

van Palermo op Sicilië. Eigenlijk kom ik uit Mülheim an der 
Ruhr, twee tot drie keer per jaar kom ik terug om vrienden te 
bezoeken. Weeze is voor mij handig omdat vanuit hier een 
rechtstreekse vlucht naar Palermo vertrekt – vanaf andere 
vliegvelden moet ik overstappen in Rome of Milaan. «

»Ik kom net terug uit Gran Canaria. Daar ben ik vier 
maanden geweest, heb af en toe zelfs buiten geslapen 

en genoten van de natuur. Nu wacht ik om te worden 
opgehaald. De komende weken ben ik in Düsseldorf. Wat ik 
het mooist vond aan Gran Canaria? De onbeschrijflijk mooie 
sterrenhemel ´s nachts. « 

Lydivine Lebau en Alexis  
vliegen naar Béziers, Frankrijk

Charlien Ley en Julia Veith  
komen terug uit Nador

Martin Waldeier en Alexander Müller  
komen terug uit Chania/Kreta

Maimoune Diaw En Sabine Jessulat  
vliegen naar Palma de Mallorca

Gabriele Manderla  
vliegt naar Palermo

Sebastian Gold  
komt terug uit Gran Canaria 

Teamwork bij de Mud 
Masters Obstacle Run
De collega´s van Airport Weeze geven alles: en niet alleen bij hun werkzaam-
heden rondom de taxibaan, de terminal en het luchthaventerrein. Dat ze ook 
in hun vrijetijd tot het uiterste gaan, bewezen zij tijdens de vierde Mud Masters 
Obstacle Run op het luchthaventerrein. Team 'Airport Weeze' ging in het week-
end van 6 en 7 mei met veel plezier en goed getrainde beenspieren van start 
bij de modderige obstacle run. Organisator André Skwortsow had het leuke en 
inspannende parcours al voor de vierde keer op het luchthaventerrein laten op-
bouwen, om voor circa 17.000 sportliefhebbers en avonturiers een uniek decor 
te creëren. Het draait niet om persoonlijke records maar wel om in teamverband 
springtorens, klimmuren en modderbaden te kunnen overwinnen. Want alleen 
samen sta je sterk, zoals ook team Airport Weeze bewees dat onder de modder, 
maar opgetogen over de finish kwam.   www.mudmasters.de

D
e lijst van dj´s die hebben toegezegd voor Parooka-
ville op Airport Weeze, lijkt op het smoelenboek  
van de electronic dance music scene. David Guetta,  
Tiësto, Armin van Buuren, Martin Solveig, Paul Kalk-

brenner, Steve Aoki, Afrojack en meer dan 100 anderen zul-
len van 21 tot en met 23 juli 2017 het evenemententerrein 
van Airport Weeze omtoveren tot Parookaville, de stad waarin 
'gekte, liefde en pure gelukzaligheid' regeren. Feesten van 
vrijdag tot zondag en dus een dag langer dan de zeer succes-
volle editie in 2016. 
Maar niet alleen op dat vlak overtreft het festival zichzelf: voor 
de première in 2015 werden er nog 25.000 tickets verkocht, in 

2016 waren dit er al 50.000. Drie keer is scheepsrecht, en de ma-
kers hebben er voor de derde editie nog een schepje bovenop 
gedaan: alle 80.000 tickets voor het zomerevent van 2017 waren 
binnen 48 uur uitverkocht – een record. Daarmee is Parookaville 
niet alleen het grootste festival voor electronic dance music van 
Duitsland, maar een van de grootste muziekfestivals van het 
land. Organisator Bernd Dicks van Parookaville GmbH uit Weeze: 
“Het succesverhaal van Parookaville is helemaal te gek. Een fes-
tival, uit de grond gestampt door drie inwoners van Weeze, groeit 
binnen twee jaar uit tot het grootste dance event van Duitsland. 
Ongelooflijk!” Top dj Tiësto is lovend over het bijzondere karakter 
van Parookaville: “Ik houd van zulke festivals! Je kunt over het ter-

rein lopen en heel veel nieuwe dingen ontdekken. Parookaville 
is gewoon uniek: nergens anders ter wereld vind je bijvoorbeeld 
een gevangenis op het festivalterrein.” De megasterren zijn ook 
te spreken over de goede bereikbaarheid dankzij de ligging op 
Airport Weeze. Ze komen per privéjet invliegen: van de landings-
baan naar het hoofdpodium binnen 15 minuten – een record. 
Iedereen die inwoner van Parookaville wil worden, maakt nog 
kans op de begeerde visa: Airport Weeze verloot vlak voor het 
festival nog kaarten via de Facebookpagina van de Airport. 

www.parookaville.com  
www.airport-weeze.com

Parookaville, de stad waarin 'gekte, liefde en pure gelukzaligheid' regeren, duurt in 
juli 2017 voor het eerst drie dagen. Maar niet alleen dat: tijdens de derde editie heeft 
het festival een line-up, die zijn weerga niet kent.
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Betoverend     
Marokko 

Kilometerslang zandstrand, een heuvellandschap met sinaasappelplantages en een 
unieke gastvrijheid: de prachtige en authentieke Middellandse Zeeregio in het oosten van 
Marokko is een perfecte bestemming voor reizigers die graag op ontdekkingstocht gaan. 
Met Nador en Oujda vliegt Ryanair vanaf Weeze op maar liefst twee steden in de regio. Het 
'Toscane van de Oriënt' ligt op slechts drie uur vliegen.  

Wie door de smalle en bijna slaperig ogende steegjes in het oude centrum slentert, heeft er geen 
idee van dat op slechts een steenworp afstand druk wordt onderhandeld over fruit, groente, verse 
vis en kruiden. De medina is het drukke hart van de universiteitsstad in het authentieke oosten van 
Marokko. Op deze levendige markt brengen verkopers werkelijk alles aan de man: van huishoudelijke 
artikelen, brood tot slakken – hier een echte delicatesse. Dit is de plek om af te dingen en een praatje 
te maken met handelaren en bekenden. Ook vakantiegangers mogen een bezoekje aan de markt niet 
missen: verdwaal in de wirwar van steegjes tussen de kraampjes en koop voor slechts een paar dir-
ham een paar sappige sinaasappels. Want die groeien in het 'Toscane van de Oriënt', het vruchtbare 
heuvelland aan de oostelijke Middellandse Zeekust van Marokko, werkelijk overal.
De authentieke regio is bij toeristen uit Europa nog maar nauwelijks bekend. Wie hier naartoe komt, 
maakt kennis met het ongerepte Marokko – en de ongelooflijke gastvrijheid van de inwoners. Het 
kustplaatsje Saïdia, gelegen tussen Nador en Oujda, is de ideale uitvalsbasis met zijn kilometerslan-
ge zandstrand, ook geschikt voor gezinnen met kinderen, en zijn mooie promenade. Afhankelijk van 
op welk vliegveld je landt, duurt de rit per huurauto of taxi anderhalf uur of 50 minuten. In Saïdia zijn 
hotels met zeezicht te vinden, bijvoorbeeld het eersteklas 'Be Live', te boeken via www.sonnenklar.tv 
en van daaruit kan de regio eenvoudig worden verkend. In Nador is een wandeling over de moderne 

promenade een aanrader, gecombineerd met een kopje muntthee op het terras van een witgeverfd 
huisje langs het water. Een uur verder noordwaarts ligt Cap des Trois Fourches. De ruwe rotsen die 
als een punt uitsteken in de zee zijn alleen bereikbaar via een smalle, bochtige weg – en bieden een 
prachtig uitzicht. De weg erheen loopt door het vissersdorp Tibouda, waar een oudere man die altijd 
lacht een piepklein winkeltje heeft en koekjes, verse vis en zelfgebakken platbrood verkoopt. Toeris-
ten op doorreis biedt hij graag een kopje muntthee aan en vertelt in een mengelmoes van Spaans, 
Frans en Arabisch en met weidse gebaren over zijn vroegere werk als visser. Gasten uit Nederland 
nodigt hij meteen uit om in de winter terug te komen en langer te blijven – omdat het in hun eigen land 
dan zo bar koud is. Deze man is een lichtend voorbeeld voor de aangename Marokkaanse gastvrijheid 
die reizigers in deze regio overal tegenkomen. Het mooie oosten van Marokko kan overigens het best 
met een huurauto worden verkend: de routes zijn goed bewegwijzerd en de wegen uitstekend.

Ryanair vliegt op maandag en donderdag van Weeze naar Nador, op woensdag en 
zondag naar Oujda.

Een prachtig zandstrand met een negen kilometer lange promenade en op de achtergrond het 
ruisen van de zee: dat is Agadir in een notendop. De bekendste badplaats van Marokko is met 
hotels in alle prijsklassen niet alleen ideaal voor gezinnen, maar ook voor surfers. Zij storten 
zich in de hoge golven van de Atlantische Oceaan of proberen bij een van de surfscholen rond-
om Agadir gewoon een keer uit hoe het is om op een surfplank te staan. 

Ryanair vliegt op zondag van Weeze naar Agadir. 

De oudste van de vier Koningssteden van Marokko ligt in een vruchtbare laagvlakte in het 
binnenland. De medina van Fez is sinds 1981 UNESCO werelderfgoed: wie door de soms maar 
een halve meter brede steegjes van de souk, de markt, slentert, maakt een tijdreis door de 
middeleeuwen. Een perfecte bestemming voor cultuurliefhebbers en hobbyfotografen.

Ryanair vliegt op dinsdag, donderdag en zaterdag van Weeze naar Fez en van juni tot 
oktober ook op zondag. 

Vanwege de kleur van de gebouwen kreeg Marrakech ooit de bijnaam ‘Rode stad’. Het ge-
bergte 'Hoge Atlas' vormt het passende decor voor deze Oriëntaalse droom uit 1001 Nacht: 
Marrakech is een van de vier Koningssteden van het land en is regelmatig te vinden in de top 
10 van beste vakantiebestemmingen ter wereld: een sprookjesachtige plek voor ontdekkings-
reizigers, cultuurliefhebbers en levensgenieters. 

Ryanair vliegt op woensdag en zaterdag van Weeze naar Marrakech. 

Agadir 

Fez

Marrakech 

Voorbeelden van reizen naar Marokko 
met FTI Touristik vanaf Weeze 
Nador of Oujda
Saïdia Hotel Be Live Grand Saïdia:  
een week o.b.v. een 2-PK superior, all-inclusive incl. vlucht, per persoon vanaf 759 euro.

Agadir
Hotel LABRANDA Amadil Beach:  
een week o.b.v. een 2-PK superior, all-inclusive incl. vlucht, per persoon vanaf 519 euro. 

Marrakech
Hotel LABRANDA Aqua Fun: 
een week o.b.v. een 2-PK, all-inclusive incl. vlucht, per persoon vanaf 579 euro
Hotel LABRANDA Idrissides: 
een week o.b.v. een 2-PK, all-inclusive incl. vlucht, per persoon vanaf 610 euro
 
De reizen kunnen worden geboekt via www.sonnenklar.tv, telefonisch via 
0049(0)89/710 456 828 en bij meer dan 260 sonnenklar.TV reisbureaus. 
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A
ls Frank Mülders elke dag lopend op zijn werkplek onderweg zou zijn, dan 
had hij aan het eind van de dag een flink aantal kilometers in de benen. “De 
verhuurde en eigen gebruikte bedrijfsoppervlakte van de meest uiteenlo-
pende ruimten op Airport Weeze bedraagt ongeveer 110.000 vierkante ki-

lometer, dus 15 voetbalvelden”, rekent Mülders uit. En hij hoest nog meer cijfers op: 
op het terrein van Airport Weeze zijn meer dan 600 gebouwen te vinden. En daarvoor 
is Mülders verantwoordelijk. Als 'Real Estate Manager' houdt hij zich al 15 jaar bezig 
met de vermarkting en conceptontwikkeling van het luchthaventerrein incl. alle ge-
bouwen en evenemententerreinen. Hij gaat op zoek naar geschikte huurders voor de 
deels zeer bijzondere objecten en legt uit welke gebruiksmogelijkheden er zijn – en 
welke niet.

Huurders voor de atoombunker gevonden
Een voormalige atoombunker op een kleine heuvel op het luchthaventerrein was wel 
een heel speciaal geval. Met tot wel 9,4 meter dikke muren en een oppervlakte van 
1.700 vierkante meter niet alleen een heel bijzonder gebouw, maar ook helemaal zon-
der ramen. Het bleek lastig om huurders te vinden. Tot Frank Mülders in gesprek raak-
te met de Nederlandse zakenman Roel van Dijk, die op zoek was naar een extreem 
veilig pand en nu zijn ongewone business idee in het vermoedelijk meest unieke pand 

op het luchthaventerrein in de praktijk brengt. Sinds kort is in de voormalige atoom-
bunker 'Van Dycke Art Storage' gehuisvest: een veilige en klimaatstabiele opslagmo-
gelijkheid voor kunstobjecten (zie pagina 15). “De ligging bij het vliegveld is voor za-
kenmensen die kunst willen opslaan, erg interessant”, zegt Mülders. 

Populair voor evenementen
De bunker is slechts een van de vele goede voorbeelden die laten zien dat de voor-
malige militaire luchthaven niet alleen is veranderd in een verkeersluchthaven, maar 
ook in een succesvol en creatief business park. “Een uitstekende ontwikkeling”, vindt 
Mülders en zegt: “Mijn lievelingsgebouw is een shelter, een gebouw dat vliegtuigen 
moet beschermen met elektrisch verrijdbare poorten. Een gigantisch bouwwerk dat 
oorspronkelijk indringers buiten de deur moest houden en nu de basis vormt voor de 
meest uiteenlopende evenementen.” 
Want of het nu het EDM-festival Parookaville, de obstacle run Mud Masters of de tech-
noparty Q-Base betreft: het evenemententerrein bij het vliegveld is geliefd – juist om-
dat het zo ongewoon is en de Airport beschikt over veel ruimte. Maar weinig mensen 
weten echter dat Frank Mülders aanwezig is bij elk verhuur- of vermarktingsgesprek. 
“Ik ben gewoon de man achter het gordijn”, zegt hij lachend. Omdat hij juist deze rol 
zo ontzettend leuk vindt.

Achter de   
schermen   
Frank Mülders is de “man achter het gordijn”, zoals hij zelf zegt. Als 
gebouwenbeheerder bekommert hij zich op de achtergrond om alle gebouwen 
van Airport Weeze en het bijbehorende Bussinesspark. Ook de vermarkting 
van het evenemententerrein behoort tot het takenpakket van de inwoner van 
het Duitse Kevelaer. 
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Hello Europe
Groepsreizen vanaf Weeze

Stedentrip 

Stockholm

Vierdaagse vliegreis ‘Stad van de duizend eilandjes’ 
met grote gecombineerde stadstour en stadsrondleiding

Georganiseerde groepsreis van/naar luchthaven Weeze 
Datum: za 08-07 – di 11-07-2017
4-sterren hotel incl. ontbijt

per persoon vanaf  € 699
Inbegrepen:
> Vlucht met Ryanair van/naar Weeze/Niederrhein naar Skavsta/Stockholm   
 incl. belastingen & heffi ngen, 10 kg handbagage plus een kleine handtas
> Gratis parkeren op de luchthaven
> Transfer luchthaven – hotel – luchthaven
> 3 x logies/ontbijt in 4* hotel Scandic Klara (centraal gelegen)
> Gecombineerde stadstour/stadsrondleiding met lokale gids
> Reisbegeleiding van/naar Airport Weeze
> Alle rondleidingen en excursies zoals beschreven

Gedetailleerde reisbeschrijving op airportweezereisen.de – Minimum aantal deelnemers 25 personen
Touroperator: Jean Schatorjé GmbH & Co. KG, Kevelaer
Informatie en boeking: 0049(0)2832-97710

Het groene hart van Italië 

Umbrië

Vijfdaagse vliegreis Umbrië 
Perugia, Assisi, Lago Trasimeno en Ancona

Groepsreis met gids vanaf Airport Weeze
Datum: ma 18-09 – vr 22-09-2017
Goed driesterrenhotel ‘Ilgo’ inclusief ontbijt en diner

per persoon vanaf  € 699
Inbegrepen:
> Vlucht met Ryanair vanaf Airport Weeze naar Ancona inclusief 10 kilo handbagage
> Reisleiding van en naar Airport Weeze
> Inclusief parkeerkosten luchthaven
> Alle transfers en excursies naar Perugia, Assisi, Lago Trasimeno en Ancona
> Reisleiding ter plaatse en rondleidingen
> Wijnproeverij met snack aan het Lago Trasimeno

Gedetailleerde reisbeschrijving op airportweezereisen.de – Minimum aantal deelnemers 20 personen
Touroperator: Jean Schatorjé GmbH & Co. KG, Kevelaer
Informatie en boeking: 0049(0)2832-97710
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Rampoefeningen   
Voor hulpdiensten 
op luchthavens 
gelden strikte 
trainingsvoorschriften: 
de European Aviation 
Safety Agency (EASA) 
schrijft voor dat zij 
moeten oefenen met 
vliegtuigen die ook 
daadwerkelijk op de 
betreffende luchthaven 
worden gebruikt. De 
Training Base Weeze 
biedt op het terrein van 
Airport Weeze de perfecte 
randvoorwaarden.

O
p slechts enkele honderden meters van de terminal van 
Airport Weeze ligt het oefenterrein voor hulpverleners: de 
Trainings Base Weeze GmbH & Co. KG (TBW) heeft op een 
42 hectare groot terrein de perfecte randvoorwaarden 

voor realistische rampoefeningen gecreëerd – en biedt hulpdien-
sten uit heel Europa een ideaal oe-
fenterrein. 
Want volgens richtlijnen van de 
European Aviation Safety Agency 
(EASA) zijn luchthavens vanaf eind 
2017 verplicht, hun hulpdiensten, 
zoals bijvoorbeeld de luchthaven-
brandweer, te laten trainen met 
vliegtuigen die hetzelfde zijn als 
de vliegtuigen die daadwerkelijk 
op het betreffende vliegveld wor-
den gebruikt. Dat wil zeggen: een 
kleine Cessna voldoet niet als trai-
ningsobject als er vanaf het vlieg-
veld vooral langeafstandsvluchten 
vertrekken. 

Replica van een 
Boeing 737-600
“We hebben een mock-up, dus een 
replica van een Boeing 737-600 
gemaakt, waarmee de hulpdiensten kunnen oefenen”, vertelt Step-
han Hanegraaf, TBW-trainingsmanager. Het model lijkt niet alleen 
op een echt vliegtuig, maar is ook uitgerust met stoelen, heeft een 
cockpit, toiletten en zelfs een keuken, zodat de hulpverleners onder 
reële omstandigheden kunnen oefenen. Zo kunnen de trainers van 
Training Base Weeze GmbH & Co. KG met een afstandsbediening 
bijvoorbeeld het interieur laten 'branden', vol zetten met rook of 
een motorbrand simuleren. “Hoe realistischer de omstandigheden 
zijn, hoe effectiever de training is”, weet Rüdiger Scholz, voorma-

lig hoofd van de luchthavenbrandweer in Dortmund en nu actief als 
adviseur van TBW. Naast de Boeing staat er een nagebouwde heli-
kopter voor soortgelijke rampoefeningen en een echt vliegtuig van 
het type ATR 42 dat in een hangar voor 'schone' oefeningen – dus 
zonder blusschuim en vuur – kan worden gebruikt. 

“Bij ons trainen eenheden van 
Europese luchthavens en brand-
weerdiensten uit de buurt”, zegt 
Hanegraaf. “Want niet alleen de 
bereikbaarheid van Airport Weeze 
is ideaal, ze hoeven zelf ook niets 
te regelen. Wij zorgen voor de trai-
ners, het oefenmateriaal en de uit-
rusting. Ook hotelovernachtingen 
en diners kunnen worden bijge-
boekt.” Er zijn diverse trainingsmo-
dellen mogelijk en bovendien orga-
niseren de TBW-experts individuele 
programma´s op maat, die in drie 
talen kunnen worden uitgevoerd. 
Het uitgebreide trainingsaanbod 
in Weeze is onder andere gericht 
op hulpverleners uit 32 landen die 
onder het Europees Agentschap 
voor de veiligheid van de luchtvaart 
(EASA) vallen. 

Maar ook hulpverleners die niets te maken hebben met de lucht-
vaart, trainen op het TBW-terrein. Hier werden het afgelopen jaar 
circa 18.000 deelnemers geschoold. De deelnemers werken bij de 
brandweer, de politie of het leger en bij internationale hulporgani-
saties. Op het reusachtige terrein staan meer dan 350 gebouwen en 
pleinen voor ontelbare rampoefeningen, waaronder een echte trein, 
straten met huizenrijen en functionele gebouwen

www.trainingbaseweeze.com
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Nederlands-Duits instructeursduo traint de internationale  
luchthavenbrandweerteams: Stephan Hanegraaf en Rüdiger Schulz (r).

Achter de zware deuren en dikke muren van een voormalige atoombunker biedt Paul van Dycke optimale klimaatomstandigheden voor waardevolle kunst.

Agello directeur Sebastian Gilleßen (midden) en zijn medewerkers zorgen niet alleen voor goed opgeleid personeel, maar ook voor arbeidsplaatsen.

Op het businesspark 'Airport City Weeze' op het luchthaventerrein is volop ruimte voor 
bedrijven en ideeën. Agello Aviation Service GmbH waarborgt met een nieuw project vlakbij 
de luchthaven ook arbeidsplaatsen in het laagseizoen. En in een voormalige atoombunker 
heeft het Nederlandse bedrijf 'Van Dycke Art Storage' opslagruimte voor hoogwaardige 
kunstwerken gecreëerd. 

Volop ruimte voor ideeën Ai
rp

or
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Ci
ty

Hier wordt kunst 
gebunkerd
De muren zijn tussen de 4 en 9,4 meter dik, de zware ijze-
ren poort bij de ingang kan alleen worden geopend nadat 
diverse veiligheidsmaatregels in ogenschouw zijn geno-
men. Het Nederlandse bedrijf 'Van Dycke Art Storage' tover-
de een voormalige atoombunker op het terrein van Airport 
Weeze om tot depot voor hoogwaardige kunst. Onder ideale 
klimaatomstandigheden – de temperatuur bedraagt con-
stant 20 graden, de luchtvochtigheid 52 procent – kunnen 
verzamelaars, particulieren of bedrijven hun schatten on-
derbrengen. Op een oppervlakte van 1700 vierkante meter 
is plek voor talrijke werken die goed verpakt in stellingen 
worden opgeslagen. Wie zijn kunst wil komen bewonde-
ren, kan op afspraak langskomen. De kunstwerken worden 
dan speciaal opgehangen: het moderne interieur van de 
voormalige atoombunker vormt het buitengewone decor. 
De bunker werd op het luchthaventerrein voor de Royal Air 
Force gebouwd, toen deze hier nog gestationeerd was. Hij 
moest dienen als magazijn voor belangrijke technische in-
strumenten, maar werd nooit in gebruik genomen.
www.vandyckeartstorage.com

Kennis over  
veiligheid
Met een nieuwe 'Vliegveiligheidscampus' op het terrein van Airport 
Weeze zorgt de Agello Aviation Service GmbH niet alleen voor goed 
opgeleide veiligheidsmedewerkers, maar ook voor nieuwe arbeids-
plaatsen. Want 18 medewerkers uit de veiligheidssector – in totaal 
werken er voor Agello op de Airport 110 medewerkers in de bagage- 
en passagierscontrole – worden in het laagseizoen op de campus in 
samenwerking met 'TÜV Nord Bildung' en het Duitse UWV opgeleid tot 
vakkrachten bedrijfsveiligheid. In de zomer worden ze dan weer bij de 
veiligheidscontroles op het vliegveld ingezet. “We willen voorkomen 
dat de kennis van deze mensen verloren gaat”, vertelt Agello-directeur 
Sebastian Gilleßen over de stap. In plaats van steeds weer nieuwe 
seizoenskrachten in dienst te nemen om de stroom passagiers in het 
hoogseizoen aan te kunnen, zet het bedrijf in op continuïteit. “We wil-
len het aantal medewerkers in de rustige winterperiode niet verlagen, 
maar ook op de lange termijn gebruik maken van de kennis van onze 
medewerkers”, zegt Gilleßen. Agello beschikt als enige beveiligings-
bedrijf in Noordrijn-Westfalen over een eigen 'testparcours'. Hier le-
ren medewerkers bijvoorbeeld hoe ze bij het 'doorlichten' gevaarlijke 
voorwerpen kunnen herkennen. 
 www.agello.de
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Airport Weeze

Agadir

Alicante

Ancona

Bari

BÉziers
Bologna

Cagliari

Chania
Kreta

Comiso
SiciliË

Edinburgh

Faro

FEZ

Fuerteventura

girona

Gran canaria

ibiza
Corfu

Lamezia Terme

Lanzarote

LondEn

Milaan BGY

Malaga Malta

Marrakech

NiŠ

Timisoara

oujda

Palermo

Mallorca

pescara
Pisa

Porto Rome CIA

Santander

Småland

Stockholm Tallinn

TenerifE

Thessaloniki
Valencia

Zadar

Bydgoszcz

Nador

München

Hurghada

Nieuw

Nieuw

Nieuw

Nieuw

Nieuw

SmålanSmålanSmåland

StockholmStockholmStockholm TTTTallinnallinnallinnallinnallinnTallinnT

Bestemmingen Vanaf 
Airport Weeze 
zomer 2017
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Lowcost lijnvluchten: Bestemmingen en vertrek per week (zomer timetable 2017)

Agadir 1
Alicante 7
Ancona 2
Bari 2
Béziers 2
Bologna 3
Bydgoszcz 2
Cagliari 2
Chania/Kreta 2
Comiso/Sicilië 2
Corfu 2

Edinburgh 3
Faro 4
Fez 3
Fuerteventura 2
Girona 8
Gran Canaria 1
Ibiza 4
Lamezia Terme 2
Lanzarote 2
Londen LTN 2
Londen STN 3

Milaan BGY 4
Malaga 8
Mallorca 13
Malta 2
Marrakech 2
Nador 2
Niš 2 
Oujda 2
Palermo 4
Pescara 2
Pisa 2

Porto 3
Rome CIA 4
Santander 2
Småland 2
Stockholm 2
Tallinn 2
Tenerife 2
Thessaloniki 3
Timisoara  2
Valencia 3
Zadar 3

Ryanair

NIEUW: München 11

Eurowings

Vakantievluchten: 

Hurghada 1
Op zondag, vluchten vanaf 16 juli, boekingen bij FTI

Fly Egypt

+++ Winterprogramma vanaf nu te boeken +++ Eilat en Nador met Ryanair +++ München met Eurowings +++ Hurghada/Egypte te boeken bij FTI +++


