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Airport Weeze is goed voorbereid op de 
herfstvakantie 

De herfstvakanties in Nederland en Noordrijn-Westfalen beginnen 
binnenkort. De luchthaven anticipeert echter nu al op de golf van 
herfstreizen. De teams op Airport Weeze hebben sinds het begin van 
de zomer al veel ontspannen en tevreden gasten mogen 
verwelkomen. De luchthaven is dan ook goed voorbereid op de 
komende herfstvakantie en kijkt ernaar uit om bijna 60.000 gasten te 
verwelkomen. 
 
Weeze - Na een succesvol zomerseizoen staat voor Airport Weeze de 
herfstvakantie voor de deur. Vanaf het einde van de schooltijd op 
vrijdag 30 september hebben de leerlingen in NRW twee weken vrij - 
een vakantieperiode die steeds populairder wordt. Op de luchthaven 
van Weeze worden in deze periode bijna 60.000 passagiers verwacht op 
in totaal 380 vluchten. Dit is bijna terug op het niveau van voor Corona 
in 2019, toen er 67.000 passagiers op de luchthaven waren.  
 
"De afgelopen maanden is al gebleken dat veel reizigers uit Nederland 
en Noordrijn-Westfalen de voorkeur geven aan regionale luchthavens 
als Weeze. Er is hier geen stress en lange wachttijden. Dit zal ook zorgen 
voor extra boekingen tijdens de herfstvakantie. Wie een reis plant, moet 
dus snel boeken", zegt Dr. Sebastian Papst, directeur van de luchthaven 
van Weeze. De bezettingsgraad van veel vliegtuigen is al hoog. 
Wachttijden zijn echter niet te verwachten op de luchthaven. "Onze 
teams zijn zeer gemotiveerd en de processen zijn goed op elkaar 
afgestemd", aldus de luchthavendirecteur. 
 
In Weeze staan verschillende bestemmingen met zongarantie op het 
programma. Gasten die de zomer wat verder willen verlengen boeken 
liever Mallorca of de kuststreken rond Alicante of Girona/Barcelona. 
Italië met Ancona, Bari of Trapani is ook een van de favorieten onder de 
28 bestemmingen vanaf Airport Weeze. 
 

 


