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Het magazine van Airport Weeze

> 48 vliegbestemmingen vanaf Weeze: 
 de zomer kan komen! 

> Parookaville:  
 het mega-evenement op de Airport!
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Editorial
Beste Airmail-lezer,
 
In deze periode worden in veel huishoudens belangrijke beslissingen genomen: 
waar gaan we in 2018 op vakantie naartoe?
Bij de reisbureaus heerst momenteel topdrukte en ook online-touroperators zien 
het aantal clicks flink stijgen. 
 
Wie nog geen concrete plannen heeft gemaakt of naast de hoofdvakantie nog een 
korte trip plant, inspireren we in deze editie graag met veelzijdige vakantie-idee-
en.
Onze Nederlandse en Duitse gasten kunnen komende zomer kiezen uit 48 vlieg-
bestemmingen. Maar liefst 30 luchthavens die vanaf Weeze worden aangevlogen, 
vormen de kortste route naar prachtige stranden en vakantieoorden. Daarbij 
horen met Tanger en Rabat in Marokko ook de nieuwe bestemmingen van Ryanair, 
die naast Oradea in Roemenië per direct boekbaar zijn. 
 
Touroperator FTI biedt vanaf nu het gehele jaar door pakketreizen naar Hurghada 
aan en heeft vanaf onze luchthaven bovendien Bodrum aan de Turkse Egeïsche 
Kust in het programma opgenomen. Ook Sunweb.de, een van de grootste onli-
ne-reisaanbieders, vliegt in het hoogseizoen naar Antalya aan de Turkse kust. 
 
Een groot aantal vakantiegangers combineert de Ryanair-vluchten vanaf Weeze 
met andere losse vakantiebouwstenen. Koopjesjagers boeken een reis via Ryanair 
Holidays of een van de bekende online reisportals. Ook de reisspecialisten op de 
reisbureaus zijn handige aanspreekpunten: zij hebben via hun reserveringssyste-
men toegang tot bijna alle reisproducten. En er zijn natuurlijk ook vakantiegangers 
die hun vlucht boeken en de rest op de bestemming spontaan via de smartphone 
regelen. 
 
Hoe u ook uw reis vanaf Weeze boekt: het hele luchthaventeam doet er alles aan 
om te zorgen dat de vakantiepret van onze gasten al bij het opstijgen begint!
 
Tot ziens op de Airport!

Ludger van Bebber

Colofon

Eurowings vliegt in de zomer  
vanaf Weeze naar Mallorca
Mallorca staat nu ook vanaf Weeze op de dienstregeling van Eurowings. De snelgroeiende Duitse 
airline opende afgelopen zomer met vier gestationeerde jets een basis op de luchthaven van het 
Spaanse vakantie-eiland. In 2018 moeten het zes vliegtuigen gaan worden. Vanaf april 2018 vliegt 
Eurowings op zaterdag en maandag ook vanaf Weeze naar Mallorca. Samen met de Ryanair-vluch-
ten vertrekken er in de zomer wekelijks 15 vluchten naar PMI.

Sunweb.de vliegt vanaf Weeze naar Antalya
De Nederlandse touroperator Sunweb biedt in het hoogseizoen voordelige pakketreizen naar de 
Turkse Rivièra aan. Sunweb.nl is een van de grootste online-reisorganisatoren in Nederland. De 
vliegreizen vanaf Weeze worden via Sunweb.de ook in Duitsland aangeboden. De vluchten naar 
Antalya worden in juli en augustus op maandag en woensdag uitgevoerd door SunExpress. 
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‘Goldene Sonne‘-TV-Gala van sonnenklar.TV  
in april weer in de regio Niederrhein 
De 'Goldene Sonne' schijnt ook in 2018 weer aan de Niederrhein! Want de vakantiezender 
sonnenklar.TV zal deze toerisme award na het spectaculaire live tv-gala in 2017 ook dit jaar 
weer in Wunderland Kalkar uitreiken. Partners van het tv-gala zijn opnieuw Niederrhein Tou-
rismus en Airport Weeze. De omstandigheden zijn ideaal, maar liefst 1.000 van de in totaal 
3.000 gereserveerde hotelbedden voor sterren, touroperators en toeschouwers zijn gereser-
veerd in het Wunderland zelf. De gehele regio profiteert van de 'Gouden Zon'. Want de regio 
Niederrhein staat niet alleen op de avond van de awarduitreiking in de spotlights, maar is 
al sinds de zomer regelmatig te zien op sonnenklar.TV en zijn mediapartners. De 'Goldene 
Sonne' en sonnenklar.TV maken de regio Niederrhein in heel Duitsland bekend(er). Tijdens de 
première was het mediaspektakel van Andreas Lambeck, directeur van sonnenklar.TV, al goed 
voor 80 miljoen contactmomenten. Tickets voor het grote gala op zaterdag 7 april vanaf 19.00 
kosten € 99 (inclusief uitgebreid buffet en drankjes) en voor 179 euro (inclusief overnachting). 
Informatie en boeking via: www.sonnenklar.tv (button 'TV-Reiseschnäppchen).

Met FTI in de zomer naar Hurghada en Bodrum 
Touroperator FTI biedt nog een zomerbestemming vanaf Airport Weeze aan: In de zomerva-
kantie vliegt de bekende Turkse luchtvaartmaatschappij Tailwind elke maandag voor FTI naar 
Bodrum. De plaats aan de Middellandse Zee, ook bekend als het 'St. Tropez' van Turkije, is de 
ideale bestemming voor een gezins-, of wandelvakantie of gewoon om te relaxen en te genie-
ten van lekker eten. Met prachtige baaien, een indrukwekkend landschap en diverse restau-
rants en bars komt iedereen aan zijn trekken. De eerste vlucht naar Bodrum vertrekt op 9 juli. 
Daarnaast biedt FTI in de zomer opnieuw de zonbestemming Hurghada aan: elke woensdag 
vliegt 'Fly Egypt' vanuit de regio Niederrhein naar de Rode Zee, waar gasten kunnen genieten 
van een heerlijke zomervakantie – met zongarantie! De pakketreizen zijn nu al te boeken bij 
het reisbureau en via sonnenklar.TV.
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Eurowings vliegt gedurende 
de winterdienstregeling van 
Airport Weeze naar München: 
vijf keer per week vertrekken 
de Airbussen A 320 van 
Lufthansa-dochter Eurowings 
van de regio Niederrhein naar 
Beieren en vice versa. Perfect 
voor een korte skivakantie of 
een weekend vol actie in de 
Jochen Schweizer Arena. 

Op naar 
Winterwonderland 

O
p slechts een uurtje vliegen van het 
laagland naar de rand van de Alpen: 
een skivakantie vanaf Airport Weeze 
is een peulenschil. In de winter vliegt 

Lufthansa-dochter vijf keer per week naar Mün-
chen. Op maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag 
en zondag vertrekken de vliegtuigen van het 
type Airbus in Weeze en landen ruim een uur 
later op de luchthaven van de metropool in Bei-
eren. Van daaruit liggen diverse skigebieden op 
nog geen 2 uur rijden – bijvoorbeeld Lenggries 
of het gebied rondom Söll, met ontelbare pistes 
rondom de Wilder Kaiser, Schaffau, Ellmau en 
Brixen, voor zowel beginnende als gevorderde 
skiërs. Met Eurowings vliegen passagiers niet al-
leen voor een vanaf-prijs van 19,99 euro per per-
soon, maar kunnen hun ski’s zelfs gratis mee-

nemen. Passagiers betalen voor het meenemen 
van hun skiuitrusting – maximaal drie paar ski’s 
of snowboards per persoon – inclusief schoenen 
en stokken geen extra toeslag. Vanaf het vlieg-
veld vervolgen zij hun reis per shuttlebus naar 
de sneeuw. Zie informatiekader.
  
Op avontuur
Wie niet alleen op de skipiste maar ook daar-
buiten op zoek is naar een sportieve uitdaging, 
vindt deze in de nieuwe Jochen Schweizer Arena 
bij München. Op een oppervlakte van meer dan 
15.000 vierkante meter draait alles hier om de 
adrenaline-kick: van klimmen in het klimbos tot 
bodyflying en surfen op een metershoge golf – 
liefhebbers van actie komen hier helemaal aan 
hun trekken. Sportievelingen die de winterse 

Eisbach in München te koud vinden, kunnen hier 
bovendien bij aangename temperaturen op een 
perfecte golf surfen.

Opwarmen in het kasteel
Voor wie een bezoek brengt aan München, is een 
bezoek aan het park 'Englische Garten' een echte 
must – ook in de winter. Want het park ligt er ook 
in het donkere jaargetijde sprookjesachtig mooi 
bij.  Als er sneeuw ligt, zijn er soms zelfs langlau-
fers te vinden. Op een aantal openbare plekken 
maakt de stad München de loipen zelfs klaar voor 
gebruik, als de sneeuwcondities het toelaten. Bij-
voorbeeld achter kasteel Nymphenburg (buiten 
het park). Even opwarmen? Breng dan een be-
zoek aan slot Nymphenburg. Het kasteel is in de 
winter dagelijks van 10-16 uur geopend. 

Vanaf Airport München rechtstreeks  
naar de skigebieden

Eurotours International
Het bedrijf Eurotours International biedt transfers aan vanaf de luchthaven van München. De ver-
voersmogelijkheden lopen uiteen van bustransfers en taxishuttle tot limousineservice of zelfs een heli-
koptervlucht. Ook kunnen er diverse skipakketten worden geboekt, waaronder 'Learn to ski', en 'Learn 
to snowboard'. Eurotours International biedt ook arrangementen voor schoolklassen aan. 
 www.eurotours.at/de

Andere transferservices: 
www.flughafentransfer.at
www.tirol-taxi.at
www.bavaria-limousines.de
www.munich-ski-shuttle.com

Met Ryanair nieuwe  
skigebieden verkennen
Waarom niet ook eens de onbekendere pistes onveilig maken? 
Bijvoorbeeld in Roemenië in plaats van in de Alpen? Wie vanaf 
Airport Weeze met Ryanair vliegt, reist snel en voordelig naar 
verschillende skigebieden die nog niet door massa’s toeristen 
zijn ontdekt. Dat betekent: uitstekende sneeuwcondities en geen 
wachttijden bij de skilift!

Wie naar Milaan-Bergamo vliegt, kan in de buitengebieden in 
totaal 184 kilometer piste verkennen. Op slechts 50 kilometer van 
het vliegveld kunnen skiërs op maximaal 2.250 meter hoogte al 
de pistes afsuizen. 

Skiën in Catalonië: de regio rondom het Spaanse Girona beschikt 
over 152 kilometer aan pistes. 

In Griekenland is het gezinsvriendelijke skigebied rondom de 
berg Voras een prima locatie voor pijlsnelle afdalingen. Ryanair 
vliegt naar Thessaloníki; van hieruit staan passagiers binnen twee 
uur in de sneeuw.

In Roemenië zijn 93 skigebieden met in totaal 216 kilometer aan 
pistes. Veel van de skiregio´s in de Karpaten zijn door hun afme-
tingen bijzonder gezinsvriendelijk, bijvoorbeeld het gemoedelijke 
skigebied in het Apenusi-gebergte, op circa twee uur rijden van de 
luchthaven Oradea.

En zelfs in Noord-Afrika kun je elegant de piste afdalen: skigebied 
Oukaïmeden in de Hoge Atlas ligt op slechts 90 kilometer van 
Marrakech en is een echt sprookje uit 1001 sneeuwvlokken. De 
liften gaan tot wel 3200 meter hoogte.

Vanuit Stockholm zijn een paar kleine skigebieden, bijvoorbeeld 
Ekholmsnäsbacken, binnen nog geen half uur bereikbaar. Ook 
perfect voor liefhebbers van de langlaufsport en voor lange ski-
tochten door het besneeuwde Zweedse landschap.

Het Estse Tallinn is ideaal voor een skivakantie in combinatie met 
een stedentrip: in het vlakbij gelegen Skipark Nomme zijn drie 
pistes, onder andere voor tube riders en skiërs.

Nu boeken op ryanair.com
Skiuitrusting vervoert Ryanair overigens al vanaf 40 euro. 
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Vluchttijden

 

Watersport, golfvakantie of quality time met het hele gezin: in Hurghada, Safaga en 
het nabijgelegen El Gouna kan het allemaal. Dankzij de handige pakketreizen van 
touroperator FTI zijn de geliefde zonbestemmingen in Egypte nu het gehele jaar door 
vanaf Weeze te bereiken. 
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Het regelcentrum   
van de luchthaven 
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e Rode Zee met zijn ongelofelijke verscheiden-
heid aan vissen en de kleurenpracht van de riffen 
wordt beschouwd als een van de mooiste duikbe-
stemmingen ter wereld. De riffen voor Hurghada, 

Safaga en El Gouna vormen de leefwereld van onder andere 
vriendelijke, logge zeekoeien, kleurrijke rifvissen, morenen, 
roggen en haaien. Een paradijs voor snorkelaars en liefheb-
bers van de duiksport. Deze fascinerende onderwaterwereld 
ligt op nog geen vijf uur vliegen vanaf Airport Weeze – en is 
dankzij FTI, de op 3 na grootste reisorganisator van Europa, 
het hele jaar door met een directe vlucht bereikbaar. 
In het winterseizoen vertrekt de Duitse luchtvaartmaatschap-
pij 'Small Planet Airlines' als charter een keer per week van 
Weeze naar Hurghada, in de zomer vliegt de maatschappij 
'Fly Egypt' op deze route. Via FTI, bij alle goede reisbureaus 
en via sonnenklar.TV biedt het bedrijf pakketreizen voor alle 
doelgroepen aan. Voor een duikvakantie vlak aan de kust 
van de Rode Zee met lange zandstranden en prachtige riffen 
met schildpadden en vissen tot een gezinsvakantie in een 
hotelcomplex met kinderopvang: de pakketreizen kunnen 

eenvoudig en snel worden geboekt. FTI biedt niet alleen ho-
tels in Hurghada, maar ook in de vlakbij gelegen plaatsen 
Safaga en El Gouna. 
Dietmar Gunz, managing director van FTI GROUP, is uiter-
mate positief over de samenwerking met Airport Weeze: 
“Noord-rijn-Westfalen, met daarbij delen van Nederland, is 
voor ons een strategisch belangrijke regio die we met lucht-
haven Weeze als partner ideaal kunnen bereiken.“ En hij ver-
volgt: “Onze non-stop vluchten van Weeze naar Hurghada, 
het hele jaar door, waarmee we voor het eerst in de zomer 
van 2017 zijn begonnen, werden positief ontvangen. Door 
het grote succes houden we vast aan de dienstregeling van-
af Weeze en zullen de vluchten ook in het zomerseizoen van 
2018 doorlopend aanbieden.” 
De vakantieregio aan de Rode Zee is niet alleen een paradijs 
voor watersporters, maar is ook geliefd bij gezinnen en gol-
fers. 

FTI-pakketreizen kunnen worden geboekt bij het reisbureau, 
via sonnenklar.TV en online via www.fti.de 

Met een rechtstreekse vlucht   
naar het duikparadijs  

Als hoofd 
verkeersleiding van 
Airport Weeze behoudt 
Peter Esser altijd het 
overzicht: hij en zijn 
team zorgen ervoor 
dat het luchtverkeer 
probleemloos en vooral 
veilig verloopt. Voor de 
45-jarige Esser is het 
een uitdagende, maar 
absolute droombaan.

O
p het bureau van Peter Esser liggen keurige stapels docu-
menten en losse papieren. Omdat hij op zijn bureau plek 
te kort komt, liggen er ook stapels op de grond. In de kast 
staan tientallen mappen. “Voor ons is het belangrijk dat 

alles heel exact bijgehouden wordt”, vertelt Esser, wijzend op alle 
documenten.  Dat is nodig, bijvoorbeeld voor de EASA-certificering 
(zie informatiekader), die voor het hoofd verkeersleiding en zijn team 
gepaard ging met een flinke papierwinkel. “Eigenlijk”, zegt Esser, “is 
ons werkterrein echter het platform.”
Wanneer passagiers hier iemand in een geel hesje of een follow-me-
car zien, weet Peter Esser altijd precies, wie hier om welke reden te 
vinden is. Het vijfkoppige team van de verkeerscentrale zorgt er in 
nauwe samenwerking met het ground handling team van Serve2Fly, 
de tower en de verkeersleiding voor dat de vliegtuigen probleemloos 
en vooral veilig kunnen opstijgen en landen. 
Als de weerradar een onweersbui aankondigt, weegt de verkeers-
leiding af of de ground handling op het platform veilig genoeg is of 
vanwege mogelijke blikseminslag tijdelijk moet worden onderbro-
ken. Bij sneeuwval of ijsregen in de winter beslist de verkeersleiding, 
of, wanneer en hoe de start- en landingsbaan worden vrijgemaakt of 
worden voorbehandeld, zodat de vliegtuigen veilig kunnen opstijgen 
en landen. “Wij zijn altijd bezig met het controleren van de terreinen 
op het vliegveld”, zegt Esser en dan met een lach: “Je zou ook kun-
nen zeggen dat we de huismeesters van de luchthaven zijn.” 

Van omroepbericht in de terminal tot aanvra-
gen bij de districtsregering
“Piloot, tower of directie: elke afdeling van de luchthaven heeft con-
tact met de verkeersleiding. Want de verkeersleiding geeft bijvoor-
beeld bij wijzigingen in de dienstregeling de gegevens door aan in-
ternetportals, zodat het juiste omroepbericht in de terminal te horen 
is en de informatie op de beeldschermen wordt geactualiseerd. Peter 

Esser maakt van begin af aan deel uit van het team van Airport Wee-
ze. Hij is al van de partij sinds Airport Weeze een burgerluchthaven is. 
En eigenlijk kent hij het terrein al veel langer. “Ik ben een zogeheten 
vliegtuigspotter en stond vroeger, toen de Britten hier nog vlogen, 
al aan het hek om de militaire vliegtuigen te fotograferen.” Voor een 
vliegtuigliefhebber, die, voordat hij aan de slag ging bij Airport Wee-
ze, voor de NAVO bij Awacs-verkenningsvluchten in crisisgebieden 
betrokken was, is zijn beroep een absolute droombaan: “Mijn werk 
is nooit saai”, zegt Esser. “En het mooie is, dat de luchthaven niet zo 
groot is. We werken hier allemaal nauw samen en de lijnen zijn kort. 
Daardoor kunnen we altijd snel en flexibel handelen.” 

EASA-certificering 

Airport Weeze ontving half december 2017 als eerste luchtha-
ven in Noordrijn-Westfalen de volledige EASA-certificering en 
is daarmee klaar voor de toekomst. Peter Esser is verantwoor-
delijk voor de afwikkeling op Airport Weeze. De Europese Com-
missie besloot begin 2014 dat luchthavens moesten voldoen 
aan strikte eisen. Deze betreffen onder andere de opbouw van 
werkmaatschappijen en officiële instanties. Daarbij komen 
aanvullende voorschriften van de EASA (European Safety Agen-
cy). Zo worden er bijvoorbeeld bepaalde eisen gesteld aan de 
trainingen en cursussen van alle medewerkers, onder andere 
de hulpverleners van de brandweer. Uiterlijk op 31 december 
2017 moest aan deze eisen zijn voldaan en moest dit zijn ge-
documenteerd om gecertificeerd te kunnen worden. Airport 
Weeze werd al twee weken voor deze datum gecertificeerd. 

Weeze naar Hurghada Hurghada naar Weeze

Vertrek Aankomst Vluchtnummer Dag Vertrek Aankomst Vluchtnummer Dag

Tot 19 april 2018 met Small Planet Airlines Tot 26 april 2018 met Small Planet Airlines 

9:50 14:40 5P5641 Do 3:35 8:55 5P5642 Do

Vanaf 9 mei 2018 met Fly Egypt Vanaf 16 mei 2018 met Fly Egypt 

21:15 1:45 FT3008 Wo 15:00 20:15 FT3007 Wo

Fo
to

: s
m

al
l p

la
ne

t

Small Planet is een snelgroeiende Duitse vakantie luchtvaart-
maatschappij die de gasten van grote touroperators vervoert met 
de Airbus A320. Small Planet wil haar vloot het komende jaar 
uitbreiden tot in totaal 10 Airbus-vliegtuigen.
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H
angar 5, gelegen ten noorden van de landingsbaan van Airport Weeze, is showroom, 
testcenter en garage voor technische giganten met hydraulische kracht. De robuus-
te, solide vorkheftrucks van de Hyster-Yale Group kunnen afhankelijk van het model 
tot wel 52 ton materiaal in een keer optillen en bijvoorbeeld negen zeecontainers op 

elkaar stapelen. “Onze heftrucks worden bijvoorbeeld gebruikt in havens en in de staal-, hout- 
en papierindustrie”, vertelt Wim Vlaanderen, die als Supervisor Test Center Big Trucks van de 
Hyster-Yale Group voor de testlocaties in Weeze en Nijmegen verantwoordelijk is. Het ledig ge-
wicht van een Boeing 737-800 zoals Ryanair ze in gebruik heeft, bedraagt bijna 41,5 ton – voor 
een heftruck van de Hyster-Yale Group vormt een dergelijk gewicht geen enkel probleem. 
Het wereldwijd actieve bedrijf heeft sinds 2014 een testcenter in 'Airport City Weeze', het busi-
ness park van de luchthaven. “We beschikken hier over een beveiligd terrein en vooral over heel 
veel plek”, zegt ingenieur Wim Vlaanderen. Het perceel gebruiken hij en zijn collega´s om de 
voertuigen te testen voordat ze in productie worden genomen en worden afgeleverd: werkt de 
snelheidsbeperking van 25 kilometer per uur – of indien gewenst ook minder – naar behoren? 

Functioneert de hydraulica? Is de informatie op de board computer goed leesbaar? Klikken de 
vorken vast, waarmee de zeecontainers worden opgetild? 
Op het testterrein zijn containers in verschillende afmetingen en gewichtsklassen te vinden, die 
de heftruckmachinisten als gigantische legostenen op elkaar stapelen. Daarbij is voor de werk-
zaamheden in de cabine opperste concentratie vereist. De vorken worden door middel van een 
joystick bestuurd: de machinist moet de kleine uitsparingen in de containers, waarin de vorken 
worden geplaatst, perfect weten te vinden. Hiervoor zijn fingerspitzengefühl en een timmer-
mansoog onmisbaar. “Dat moet je een beetje oefenen”, zegt Vlaanderen. En daartoe hebben de 
klanten van het bedrijf – mits in het bezit van het juiste rijbewijs – in Weeze de kans, want het 
terrein wordt ook gebruikt voor het maken van testritten of voor de presentatie van de nieuwste 
ontwikkelingen. De vorkheftrucks en pompwagens worden overigens in het nabij gelegen Nij-
megen ontwikkeld en geproduceerd. 

www.hyster-yale.com

Garage      
voor reuzen  

Hyster-Yale Group, een van de grootste producenten ter wereld van robuuste 
vorkheftrucks voor zware ladingen, test haar voertuigen op het terrein van Airport 
Weeze. In het business park 'Airport City Weeze' contoleren ingenieurs de in Nijmegen 
gebouwde reuzen heftrucks en laten klanten zien wat de geel geverfde stalen kolossen 
allemaal in huis hebben. 
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met 45 bestemmingen per week
Lowcost airline Ryanair vertrekt in de zomer vanaf Airport Weeze naar 45 bestemmingen. 
Naar bekende zoneilanden als Palma de Mallorca of Malta maar ook naar verschillende 
plaatsen in Marokko, waaronder Rabat. Nieuw: in de zomer vliegt Ryanair ook naar Oradea 
aan de Roemeens-Hongaarse grens. Burgas is bovendien als eerste stad in Bulgarije een 
nieuwkomer in de zomer.

Gelegen aan een grote baai aan de Zwarte Zee is Burgas een 
ideale vakantiebestemming voor strandliefhebbers, gezin-
nen met kinderen en voor iedereen die eens iets nieuws wil 
ontdekken. Want Burgas is een compleet nieuwe bestem-
ming vanaf Airport Weeze in de zomerdienstregeling van 
Ryanair – en de eerste bestemming in Bulgarije.
De havenstad imponeert met historische gebouwen, prach-
tige thermale baden en de gastvrijheid van haar inwoners. 
Ook wandelliefhebbers zijn aan de Zwarte Zeekust aan het 
juiste adres: de groene natuur rondom Burgas en de kraak-
heldere meertjes zijn echte publiekstrekkers. Ryanair vliegt 
vanaf 30 maart 2018 twee keer per week (maandag en vrij-
dag) vanaf Airport Weeze naar het Bulgaarse Burgas. 

De op een na grootste stad van Marokko is niet alleen de 
hoofdstad van het land, maar ook regeringszetel en woon-
plaats van de koning. En ondanks haar grootte doet de stad 
op veel plekken ongelooflijk charmant en knus aan. Als een 
van de vier Konigssteden gooit Rabat aan de Atlantische 
kust vooral hoge ogen door haar verdedigingswerken en een 
meer dan 1000 jaar oude geschiedenis. In de medina, het 
oude centrum, vormen prachtige wit-blauw geverfde huizen 
een perfect fotomotief. In combinatie met de gastvrije Ma-
rokkanen onder het genot van een kop muntthee een onver-
getelijke ervaring. Ryanair vliegt twee keer per week (maan-
dag en vrijdag) vanaf Weeze naar Rabat. 

Burgas  

Rabat 

Alle vluchten zijn boekbaar via www.ryanair.com
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Als een van de oudste steden van Roemenië is Oradea rijk 
aan imposante gebouwen uit de jugendstil en de barok. 
Vooral Oostenrijkse architecten hebben in het verleden hun 
stempel op de stad gedrukt. De stad, ook bekend onder de 
Duitse naam 'Großwardein', ligt op 13 kilometer afstand van 
de grens van Hongarije in het noordwesten van Roemenië 
en was ooit het belangrijkste handelscentrum van het land. 
Ryanair vliegt vanaf 31 oktober 2018 drie keer per week 
(dinsdag, donderdag en zaterdag) vanaf Airport Weeze naar 
Oradea. 

Oradea
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Airport Weeze

Agadir

Alicante

Ancona

Bari

BÉziers

Cagliari

Chania
Kreta

Comiso
SiciliË

Edinburgh

Faro

FèZ

Fuerteventura

girona

Gran canaria

ibiza
Corfu

Lamezia Terme

Lanzarote

LondEn

Milaan BGY

Malaga Malta

Marrakech

NiŠ

oujda

Palermo

Mallorca

pescara
Pisa

Porto Rome CIA

Santander

Småland

Stockholm Tallinn

Tenerife

Thessaloniki
Valencia

Zadar

Bydgoszcz

Nador

Hurghada

Oradea

Burgas

Bodrum

Antalya

RabatNieuw Tanger
Nieuw

Nieuw

Nieuw

Nieuw

Nieuw

Bestemmingen Vanaf 
Airport Weeze 
zomer 2018 W
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Lowcost lijnvluchten: 
Bestemmingen en vertrek per week (zomer timetable 2018)

Agadir 1
Alicante 7
Ancona 2
Bari 2
Beziers 2
Burgas  2
Bydgoszcz 2
Cagliari 2
Chania/Kreta 2
Comiso/Sicilië 2
Corfu 2
Edinburgh 3
Faro 4
Fès 3
Fuerteventura 2
Girona 8
Gran Canaria 1
Ibiza 4
Lamezia Terme 2
Lanzarote 2
Londen STN 4
Milaan BGY 3
Malaga 9
Mallorca 13

Malta 2
Marrakech 2
Nador 2
Niš 2 
Oradea 3
Oujda 2
Palermo 4
Pescara 2
Pisa 2
Porto 3
Rabat 2
Rome CIA 3
Santander 2
Småland 2
Stockholm 2
Tallinn 2
Tanger 2
Tenerife 2
Thessaloniki 3
Valencia 3
Zadar 3 
 
Eurowings
Mallorca 2

Ryanair:

Hurghada 1
FTI Reizen met Fly Egypt

Bodrum 1
FTI Reizen met Tailwind

Antalya 2
Sunweb.nl met SunExpress

Vakantievluchten:
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Q-BASE: dansen op basklanken  
Uit de bunkers rond Airport Weeze klinken dreunende basklanken, de vette beats slaan van je oren direct over naar je be-
nen. Stilstaan? Onmogelijk! Q-BASE vindt ook dit jaar weer plaats op het voormalige militaire vliegveld, waar liefhebbers 
van techno op 8 september 2018 de hele nacht kunnen doorfeesten. Al sinds 2004 is het hardstyle-festival 1 keer per 
jaar te gast in de regio Niederrhein en trekt meer dan 30.000 bezoekers. Deze dansen elk jaar in verschillende area´s – in 
de openlucht en in de bunkers – op hardcore, hardstyle en hardtechno. Het populaire Q-BASE festival is regelmatig de 
donderende afsluiter van een festivaljaar op Airport Weeze.  
 www.q-basefestival.com

Mud Masters: het vrolijke 
moddergevecht gaat verder  
Uit de modder en meteen er weer in: de Mud Masters Obstacle Run vindt wederom plaats op het terrein van Airport Weeze. 
Tot grote vreugde van duizenden deelnemers en toeschouwers. Er zijn er zoveel dat er voor het eerst een extra dag wordt ge-
organiseerd. Daarom staat Airport Weeze niet alleen in het weekend van 5 en 6 mei in het teken van de modder, maar ook op 
zaterdag 12 mei. Deze leuke hindernisloop is inmiddels uitgegroeid tot een groots en populair sportspektakel, waarbij het 
niet om het vestigen van records gaat, maar om teamwork: veel van de spectaculaire hindernissen kunnen alleen worden 
bedwongen door elkaar te helpen. Het Mud Masters-team is al druk in de weer met het ontwikkelen van nieuwe obstacles 
en een nieuw parcours om de deelnemers te verrassen. En die zullen in het weekend van 5 en 6 mei niet alleen vol enthou-
siasme hun handen vuil maken, maar zich lachend en vol overgave helemaal in de modder storten. Ook in 2018 staan er 
weer afstanden van 6, 12, 18 en 42 kilometer (op beide zaterdagen) en 6, 12 en 18 kilometer op zondag op het programma. 
Er zal er ook weer een team van Airport Weeze aan de start verschijnen. Voor gezinnen is er op zondag bovendien de 'Family 
Edition' met een kindvriendelijke route van 3 of 5 kilometer. Ook kleine moddermonstertjes (vanaf 6 jaar) met hun gezinnen 
kunnen dus meedoen. 

Meer informatie en tickets voor de Mud Masters Obstacle Run op 5, 6 en 12 mei 2018 is te vinden op 
www.mudmasters.nl

Parookaville 
opent ook in 
2018 weer de 
stadspoorten op 
Airport Weeze  
Duitslands grootste festival voor elektronische mu-
ziek viert zijn vierde verjaardag! Van 20 tot en met 
22 juli opent Parookaville weer haar stadspoorten 
op het terrein van Airport Weeze. En iedereen wil 
er naartoe: binnen twee uur was 90 procent van 
de 80.000 tickets in de voorverkoop uitverkocht. 
Parookaville, dat in 2015 door drie inwoners van 
Weeze in het leven werd geroepen, is een uniek suc-
cesverhaal. Waar het festival in 2015 met 25.000 
bezoekers van start ging, waren er in het tweede jaar 
al 50.000 Parookaville-burgers – en in 2017 kregen 
maar liefst 80.000 burgers een visum – zo heten de 
tickets officieel. De line-up bestaat in 2018 onder 
andere uit top dj-´s als Steve Aoki, Robin Schulz, 
Felix Jaehn, Lost Frequencies en Armin van Buuren. 
Voor de sterren is de locatie bij het vliegveld ideaal: 
vlak na het uitstappen staan ze al op het podium.  
Overigens: wie er niet in is geslaagd om een van 
de felbegeerde tickets te bemachtigen, kan zich in-
schrijven op de nieuwsbrief van Airport Weeze en 
fan worden van de Facebookpagina: de luchthaven 
verloot regelmatig tickets voor het festival van 2018.  
www.parookaville.com www.airport-weeze.com

Nog groter, nog mooier, nog 
spectaculairder: het EDM-festival 
Parookaville overtreft zichzelf ieder jaar 
opnieuw. In de fictieve stad, waarin 
'gekte, liefde en pure gelukzaligheid' 
regeren, vieren in juli weer 80.000 fans 
feest. Voor de vierde keer is het dan op 
het terrein van Airport Weeze weer tijd 
voor drie dagen lang feest. Een waar 
spektakelstuk.

Parookaville: 
wat een festival!  
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Goede reis!
De belangrijkste voordelen van een vlucht vanaf Weeze

Makkelijk bereikbaar: geen stress en geen file!
Het vliegveld is met de auto via de A57 snel en zonder files te bereiken. En wie niet zelf wil rijden, 
maakt gebruik van de shuttlebussen, lange afstandsbussen of trein. Of je nu uit Nijmegen, Arnhem of 
Venlo komt. 

Sensationeel goedkope tickets
Bij onze airlines Ryanair, Eurowings, SunExpress, Tailwind, Fly Egypt en Small Planet Airlines, en reisor-
ganisaties zoals FTI, Sonnenklar.TV of Alltours-X en LMX kunnen reizigers terecht voor voordelige tickets 
en pakketreizen. 

48 vliegbestemmingen – non-stop!
Duitsland, Europa, Noord-Afrika: de airlines in Weeze vliegen deze zomer naar 48 aantrekkelijke bestem-
mingen. Of het nu om zakenreizen gaat, vakantie of het opzoeken van familie en vrienden: met 5 clicks 
ben je in bezit van een voordelig ticket, en je bent al bijna onderweg. 

Op naar het vliegveld met het  
stiptheidsrecord van Duitsland!
Snel, nauwkeurig en altijd gastvrij – dat vinden onze klanten en airlinepartners van het grondpersoneel 
op Airport Weeze. En dat heeft een reden: Airport Weeze behoort qua stiptheid tot een van de beste 
vliegvelden van Duitsland. Bovendien zou 91 procent van onze klanten ons vliegveld aanbevelen aan 
anderen. 

Een ontspannen vertrek!
Korte afstanden, vriendelijk personeel en geen lange rijen bij de check-in of bij de veiligheidspoortjes – 
dat vinden de gasten zo fijn aan ons overzichtelijke vliegveld. Wij doen er alles aan om het onze klanten 
naar de zin te maken en te zorgen dat zij ontspannen kunnen vertrekken. Dit lukt vooral als onze klanten 
de tijd nemen en 2 uur van tevoren op het vliegveld aanwezig zijn. 

Bij terugkomst snel huiswaarts
Het vliegtuig is geland in Weeze, de passagiers stappen uit, komen aan in de aankomsthal en de bagage 
rolt al over de bagageband: de gewoonste zaak van de wereld voor onze frequent flyers. Ook hier is ons 
grondpersoneel weer extreem snel: binnen enkele minuten kunnen passagiers hun reis vervolgen.

15

Fo
to

s(
2)

: M
ar

ku
s 

va
n 

O
ff

er
n 

S
cholten kent vliegveld Weeze al uit de beginperiode, toen hij nog burgemeester in 
Zwijndrecht bij Rotterdam was. Hij is vanaf Weeze een aantal keren naar Bratislava 
in Slowakije gevlogen, omdat dat destijds de dichtstbijzijnde vliegverbinding was 
naar Poprad, de partnerstad van Zwijndrecht. Ook heeft hij wel eens een vakantie-

vlucht vanaf Weeze gemaakt. Sinds eind 2012 is Antoin Scholten burgemeester van Venlo. 
“Met een concentratie aan internationale logistieke bedrijven in de regio Venlo is de nabij-
heid van een vliegveld een belangrijke vestigingsfactor, naast goede bereikbaarheid via de 
weg, het spoor en het water. De nabijheid van Airport Weeze op 30 minuten rijden, is voor 
zakelijke reizigers zeker een voordeel. Ik heb mensen ontmoet uit de logistieke sector die 
via Weeze naar Venlo zijn gekomen,” aldus Scholten.
Venlo maakt deel uit van de euregio rijn-maas-noord. Dit is een van de vijf euregio’s langs 
de Nederlands-Duitse grens. De afgelopen vijf jaar heeft Scholten de banden met de Duitse 
steden nabij Venlo, zoals Krefeld en Mönchengladbach, stevig aangehaald. Ook zijn er goe-
de contacten met de Landeshauptstadt Düsseldorf. “Ik heb al heel wat Duitse gemeenten 
op bezoek gehad in ons nieuwe stadskantoor, dat gebouwd is volgens het duurzame crad-
le-to-cradle principe. Zij zijn onder de indruk van het natuurlijke luchtcirculatiesysteem, de 
toepassing van herbruikbare bouwmaterialen en de groene uitstraling door de plantenbak-
ken die de gevel bedekken. We hebben flexplekken waar medewerkers bij elkaar kunnen 

zitten, maar ook units waar mensen rustig alleen kunnen werken,” vertelt Scholten zichtbaar 
trots tijdens een rondleiding.
Venlo is een zogeheten logistieke hotspot. “Na de Brexit komt de Randstad aan de buiten-
grens van de EU te liggen. Daardoor neemt de betekenis van de euregio alleen maar toe. 
Venlo komt nog centraler in Europa te liggen,” aldus Scholten. Dat Venlo sterk op Duitsland 
is georiënteerd blijkt ook uit de deelname in oktober 2017 aan de vastgoedbeurs Expo 
Real in München, waar de stad voor de tweede keer meedeed op de stand van Standort 
Niederrhein. 
De voorgenomen invoering van de zogeheten PKW Maut, een tolheffing voor perso-
nenauto’s in Duitsland, noemt Scholten ‘niet handig en niet goed voor de economie’. 
Buitenlandse voertuigen die in Duitsland van de Autobahn gebruik willen maken moe-
ten in de toekomst daarvoor gaan betalen. Duitse automobilisten worden echter ge-
compenseerd. Hij vindt het jammer dat er geen uitzondering is voor bewoners uit de 
grensregio’s. Wie overigens zonder gebruik te maken van de Autobahn naar Airport 
Weeze rijdt, hoeft ook in de toekomst geen tol te betalen, zoals de plannen er nu uitzien.
Tot slot de persoonlijke vliegwensen van de Venlose burgemeester: “Ik wil nog altijd een 
keer vanaf vliegveld Weeze naar Tallinn, de hoofdstad van Estland, vliegen. Het is net zoals 
Venlo een voormalige Hanzestad.”

“Mensen uit de regio   

“Sinds ik in Venlo woon, vlieg ik niet meer vanaf Schiphol, maar vanaf een regionale 
luchthaven in Nederland of Duitsland. Het nabijgelegen vliegveld Weeze is goed 
bereikbaar, het inchecken gaat snel en je kunt er voordelig parkeren. Van mensen uit de 
regio hoor ik dat ze graag vanaf Weeze vliegen,” zegt burgemeester Scholten van Venlo.

vliegen graag vanaf Weeze.”
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De natuurpracht van Noord-Dalmatië: Kroatië
5-daagse vliegreis naar Kroatië met gids met Sebenik, Trogir, Split en Zadar

Groepsreis met gids van/naar Airport Weeze
Datum: di 10-04 – za 14-04-2018
Viersterrenhotel o.b.v. halfpension per persoon vanaf   € 779
Inbegrepen:
> Retourvlucht met Ryanair vanaf Weeze naar Zadar inclusief 10 kilo handbagage plus klein stuk handbagage
> Reisleiding van en naar Airport Weeze
> Inclusief parkeerkosten luchthaven
> 4 overnachtingen o.b.v. halfpension plus 1 diner in het achterland
> Alle transfers en excursies reisbeschrijving
> Toeristenbelasting

Schatkist in de Middellandse Zee: Malta
5-daagse vliegreis naar Malta met gids met cultuurhoofdstad 2018 Valletta en eiland Gozo

Groepsreis met gids van/naar Airport Weeze
Datum: za 23-06 – di 27-06-2018
Viersterrenhotel o.b.v. halfpension per persoon vanaf   € 769
Inbegrepen:
> Retourvlucht met Ryanair vanaf Weeze naar Malta inclusief 10 kilo handbagage plus klein stuk handbagage
> Reisleiding van en naar Airport Weeze
> Inclusief parkeerkosten luchthaven
> 4 overnachtingen o.b.v. halfpension 
> Alle transfers excursies volgens reisbeschrijving
> Boottocht eiland Gozo incl. eilandtour

Levensvreugde in de Languedoc-Roussillon
4-daagse vliegreis naar Zuid-Frankrijk met Béziers, Carcassonne, Canal du Midi, Narbonne & 
Montpellier

Groepsreis met gids van/naar Airport Weeze
Datum: vr 07-09 – ma 10-09-2018
Viersterrenhotel o.b.v. halfpension per persoon vanaf   € 845
Inbegrepen:
> Retourvlucht met Ryanair vanaf Weeze naar Béziers inclusief 10 kilo handbagage plus klein stuk handbagage
> Reisleiding van en naar Airport Weeze
> Inclusief parkeerkosten luchthaven
> 3 overnachtingen o.b.v. halfpension 
> Alle transfers, reisleiding ter plaatse en rondleidingen
> Excursies naar Montpellier, Carcassonne en Narbonne met markthal

Oriëntaalse minitrip: Marokko
Vijfdaagse vliegreis naar Marokko met Fez, Rabat, Casablanca en Marrakech

Groepsreis met gids van/naar Airport Weeze
Datum: za 15-09 – wo 19-09-2018
Goede viersterrenhotels o.b.v. halfpension per persoon vanaf   € 749
Inbegrepen:
> Retourvlucht met Ryanair vanaf Weeze naar Marrakech, inclusief 10 kilo handbagage plus klein stuk handbagage
> Reisleiding van en naar Airport Weeze
> Inclusief parkeerkosten luchthaven
> 4 overnachtingen o.b.v. halfpension
> Alle transfers met airco 
> Reisleiding ter plaatse, rondleidingen en bezichtigingen

Groepsreizen 
     vanaf Airport Weeze

Gedetailleerde reisbeschrijving op airportweezereisen.de 
Minimum aantal deelnemers 20 personen – Touroperator: Jean Schatorjé GmbH & Co. KG – Informatie en boeking 0049-2832 97710


