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+++ PERSBERICHT +++ 
 

  
30 Juni 2022 

 
Startpunt van de Jakobsroute:  

Vanaf november vliegt Ryanair van Weeze 
naar Oviedo in Spanje. 
 
De Ierse luchtvaartmaatschappij heeft een nieuwe bestemming aan 
haar vluchtschema toegevoegd: de 220.000 inwoners tellende stad 
Oviedo in de Noord-Spaanse provincie Asturias 

 
Vanaf 3 november vliegt de Ierse luchtvaartmaatschappij Ryanair elke dinsdag 
en zondag van Weeze naar de "Costa Verde" aan de Atlantische kust van 
Spanje. Vliegtickets kunnen vanaf heden geboekt worden. 
  
"De bestemming Oviedo en de regio Asturië bieden veel interessante 
mogelijkheden voor vakantiegangers en pelgrims. Wij zijn verheugd dat 
Ryanair in het winterseizoen Asturië vanaf Weeze als achtste bestemming in 
Spanje aanbiedt", aldus Dr. Sebastian Papst, directeur van Airport Weeze. 
 
De oude binnenstad van Oviedo met de kathedraal en de oude Romaanse 
kerken, die op de werelderfgoedlijst van de UNESCO staan, maken de stad tot 
een echte insider-tip. De stad met 220.000 inwoners is omgeven door bergen 
en ligt in het achterland van de Costa Verde, met zijn 400 km lange kustlijn. 
Een bezoek aan de historische oude binnenstad van Oviedo is bijzonder de 
moeite waard. Oviedo is ook een bekende bestemming voor pelgrims. De 
pelgrimsroute Camino Primitivo begint hier en eindigt in Santiago de 
Compostela, 300 km verderop, waar alle Camino de Santiago-routes 
samenkomen.  
 
Andreas Gruber van Ryanair: 
"Ryanair is verheugd de nieuwe route van Düsseldorf Weeze naar Asturias aan 
te kondigen voor de winterdienstregeling 22/23. Deze boeiende extra route 
geeft de inwoners van de regio Düsseldorf Weeze en in Nederland de 
mogelijkheid om de prachtige regio rond Ovideo te bezoeken met zijn 
adembenemende, door bergen omringde landschap. De nieuwe route 
versterkt ook het inkomende verkeer naar Düsseldorf Weeze. Om onze klanten 
meer keuze te bieden bij het boeken van hun wintervakantie, zijn we verheugd 
om tijdelijk vliegtickets aan te bieden met tarieven vanaf € 19,99 indien 
geboekt voor 2 juli, voor de reisperiode november'22 - januari'23." 
 
 


