Sibiu, 04.09.2017

COMUNICAT DE PRESĂ
Lufthansa a sărbătorit pe 3 septembrie 10 ani de când
conectează Sibiul cu restul lumii

Aeroportul Internațional Sibiu și compania Lufthansa, una dintre cele mai mari
linii aeriene din Europa, sărbătoresc 10 ani de operațiuni de succes în Sibiu. Lufthansa
a lansat ruta München – Sibiu pe 3 septembrie 2007, cu cinci zboruri pe săptămână
operate de o aeronavă de tipul Dash 8-300.
Numărul zborurilor săptămânale ce conectează Sibiul de München a crescut de
la 5 în 2007 la 19 în 2017. În prezent, cursele sunt operate de o aeronavă modernă de
tip CRJ-900 cu 2 cabine de zbor, Business și Economy. Grupul Lufthansa, inclusiv Austrian
Airlines, oferă 29 de zboruri pe săptămână între Sibiu – München și Sibiu – Viena, două
dintre hub-urile din Europa preferate de călători.
„Timp de 10 ani, Lufthansa a conectat Sibiul la lume, iar lumea la Sibiu ", a declarat
Antonio Tassone, Director General Lufthansa Group pentru România. „Lufthansa a jucat
un rol major în conectarea Sibiului cu restul lumii în ultimii 10 ani, atât pentru călătoriile
de afaceri, cât și pentru turism. Suntem mândri să sărbătorim un deceniu de zboruri
Lufthansa la Sibiu și să contribuim astfel la creșterea economică a regiunii. În 2007, Sibiu
a fost primul oraș din Europa de Est care a fost declarat Capitală Culturală Europeană,
iar România a aderat la UE. Sibiul are una dintre cele mai dinamice economii din
România și un nivel înalt al investițiilor străine. Acest zbor aniversar reprezintă o etapă
importantă care simbolizează loialitatea și sprijinul pe care l-am primit de la pasagerii și
partenerii noștri.”
„3 septembrie este ziua care marchează 10 ani de la operarea primului zbor al
companiei Lufthansa pe Aeroportul Internațional Sibiu, prin lansarea rutei Sibiu –
München ce conectează orașul nostru de întreaga lume. Succesul parteneriatului dintre
Aeroportul Internațional Sibiu și compania Lufthansa se reflectă în dinamica pozitivă a
traficului de pasageri înregistrat de-a lungul celor 10 ani pe această rută. Putem privi

înapoi cu mândrie și în viitor cu speranță, întrucât pe parcursul acestui deceniu am reuşit
să construim o relație solidă, bazată pe dialog și conlucrare. Îmi exprim încrederea că, şi
în perioada următoare, parteneriatul nostru va cunoaște un ritm susținut de dezvoltare,
având la bază încrederea reciprocă, profesionalismul și respectul față de pasagerii
noștri.”, a declarat Marius Ioan Gîrdea, Director General al Aeroportului Internațional
Sibiu.
În prezent, Aeroportul Internațional Sibiu oferă pasagerilor posibilitatea de a
zbura zilnic direct spre München, compania Lufthansa operând 19 zboruri pe
săptămână, respectiv 3 frecvențe de luni până vineri și 2 frecvențe în zilele de sâmbătă
și duminică.
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