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WIZZ AIR SĂRBĂTOREȘTE EXPANSIUNEA REȚELEI DIN SIBIU 

ȘI DOI ANI DE LA DESCHIDEREA BAZEI 

 

A DOUA AERONAVĂ ALOCATĂ, 5 RUTE NOI 

 

Sibiu, 22 iunie 2018: Wizz Air, cea mai mare linie aeriană din România și una dintre 

companiile aeriene cu cea mai rapidă creștere din Europa, aniversează doi ani de la 

deschiderea bazei din Sibiu prin alocarea celei de-a doua aeronave și lansarea a 5 noi rute. 

Aparatul de zbor Airbus A320 cu 180 de locuri va susține operarea celor mai noi curse 

disponibile acum din Sibiu spre Copenhaga, Tel Aviv, Paris Beauvais, Basel și Frankfurt 

Hahn, precum și creșterea frecvențelor spre 4 destinații populare: Londra Luton, 

Memmingen, Nuremberg și Dortmund. În total, programul WIZZ din Sibiu va avea alte 20 

de zboruri suplimentare săptămânale cu plecare de pe aeroportul local.   

Operațiunile de la baza WIZZ din Sibiu au crescut cu 70% în 2018, iar compania oferă 

aproape jumătate de milion de locuri la vânzare spre 11 destinații, în 8 țări, cu prețuri 

scăzute ce încep de la doar 39 de lei*. Investiția totală din Sibiu depășește 200 de milioane 

de dolari** și susține pe plan local piața forței de muncă prin cei peste 70 de profesioniști 

în aviație și mai mult de 350 de locuri de muncă*** pe an în industriile afiliate din regiune.  

În primele cinci luni din 2018, cererea tot mai mare pentru serviciile WIZZ și pentru 

prețurile scăzute s-a reflectat în mai mult de 110.000 de pasageri transportați, care au 

călătorit din sau spre Sibiu.  

„Astăzi sărbătorim 2 ani de la deschiderea bazei noastre din Sibiu și alocăm cea de-a doua 

aeronavă WIZZ flotei locale, precum și lansarea a 5 noi rute, atât de așteptate, către 

Copenhaga, Tel Aviv, Paris Beauvais, Basel și Frankfurt Hahn”, declară Sorina Ratz, Wizz 

Air Head of Corporate Communications (interimar), vorbind în cadrul unei conferințe 

de presă la Sibiu. „În calitate de cea mai mare companie aeriană din România, ne 

continuăm expansiunea rețelei prin oportunități de călătorie cu adevărat accesibile pe care 

le punem la dispoziția pasagerilor noștri din România, precum și prin crearea de noi locuri 

de muncă. WIZZ rămâne loial României și întregii Transilvanii, iar pe viitor sperăm să 

venim cu și mai multe știri pozitive. Echipajul nostru local, dedicat pasagerilor, abia 

așteaptă să îi întâmpine la bord pe cei care plănuiesc să călătorească pe una dintre cele 

11 destinații din Sibiu!” 

În ultimii patru ani, de la începerea operațiunilor din Sibiu, compania a oferit oportunități 

de călătorie accesibile din orașul transilvănean către unele dintre cele mai populare 

destinații din Europa și din afara acesteia, contribuind, totodată, la dezvoltarea comunității 

și economiei locale, precum și la stimularea pieței muncii din aviație și din turism. De la 

primul zbor Wizz Air din Sibiu, în 2014, mai mult de 653.000 de pasageri s-au bucurat de 

tarifele scăzute WIZZ, de sistemul de rezervări facil și de serviciile excelente de la bord, 

spre și dinspre Sibiu. 
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RUTE NOI WIZZ AIR DIN SIBIU 

 

 

FRECVENȚE CRESCUTE PE RUTE EXISTENTE 

 

Destinație Zboruri săptămânale 

Londra-Luton zilnic de la 5 

Memmingen Munchen 5 de la 2 

Dortmund 5 de la 3 

Nuremberg 4 de la 3 

 

„Lansarea noilor rute, odată cu alocarea celei de-a doua aeronave la Sibiu, susține 

dezvoltarea economică a județului nostru și a întregii regiuni, asigurând legături aeriene 

accesibile ce conectează Sibiul de importante destinații economice și turistice. În mod cert, 

noile oportunități de călătorie vor sedimenta relațiile de cooperare cu țările europene și 

vor deschide noi porți pentru parteneriate de succes. Mulțumesc reprezentaților Wizz Air 

pentru încrederea acordată Aeroportului Internațional Sibiu și pentru decizia de a continua 

investițiile în regiune, benefice pentru județul Sibiu”, a declarat Daniela Cîmpean, 

Președintele Consiliului Județean Sibiu. 

Marius Ioan Gîrdea, Directorul General al Aeroportului Internațional Sibiu, a 

adăugat: „Extinderea rețelei de rute, odată cu alocarea celei de-a doua aeronave Wizz Air 

la Sibiu, confirmă potențialul notabil de dezvoltare al traficului aerian în centrul României. 

Noile zboruri ce conectează direct Sibiul de importante destinații din afara granițelor țării, 

precum și creșterea frecvențelor pe unele dintre cele mai solicitate rute vor veni, cu 

siguranță, în întâmpinarea nevoilor de mobilitate ale pasagerilor din cadrul întregii 

comunități deservite de Aeroportul Internațional Sibiu.” 

 

-Sfârșit- 

 

Destinație Zile de operare 
Data de 

începere 
Tarife de la* 

Copenhaga, Danemarca luni, miercuri, vineri 22 iunie 2018 RON 69 / EUR 14,99 

Paris Beauvais, Franța luni, miercuri, vineri 22 iunie 2018 RON 69 / EUR 14,99 

Basel, Elveția joi, duminică 21 iunie 2018 RON 39 / EUR 9,99 

Frankfurt Hahn, Germania luni, vineri 22 iunie 2018 RON 199 / EUR 44,99 

Tel Aviv, Israel marți, sâmbătă 14 iulie 2018 RON 119 / EUR 27,49 
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Despre Wizz Air 

Wizz Air este cea mai mare companie aeriană low-cost din Europa Centrală şi de Est, care 

operează o flotă de 100 de aeronave Airbus A320 şi A321 şi oferă mai mult de 600 de rute 

de la 27 de baze, ce asigură conexiunea între 142 de destinaţii din 44 de ţări. La Wizz Air 

o echipă de peste 4.000 de profesionişti în aviaţie livrează servicii superioare şi tarife foarte 

scăzute, ceea ce face ca Wizz Air să fie alegerea preferată a 30 milioane de pasageri în 

ultimele 12 luni (până la 30 aprilie 2018). Wizz Air este listată la London Stock Exchange 

cu abrevierea WIZZ și este inclusă în calculul indicilor FTSE 250 și FTSE All-Shares. Wizz 

Air este membră a Asociației Internaționale a Transporturilor Aeriene (IATA), Operational 

Safety Audit (IOSA), companie de referință la nivel global în ceea ce privește 

recunoașterea siguranței companiilor aeriene. Wizz Air a fost numită recent „European 

Airline of the Year 2017” de Aviation 100, o publicație anuală renumită care recunoaște 

cele mai performante companii din domeniul aerospațial. 

 

* Tarif pentru un singur segment, cu toate taxele obligatorii incluse  

** www.airbus.com/newsevents/news-events-single/detail/2017-price-adjustment-for-

airbus-modern-fuel-efficient-aircraft/ 

*** Conform ACI se estimează facilitarea a 750 de locuri de muncă la fiecare 1 million de 

pasageri transportați anual 

 

Pentru mai multe informații: 

Sorina Ratz; Wizz Air Group; communications@wizzair.com 

Daniel Amzăr, 0752 111 728, Free Communication, daniel.amzar@freecomm.ro 

Follow us on Twitter: @wizzair 

 

Note pentru editori: 

• Toate zborurile sunt operate cu aeronave Airbus A320, cu 180 de locuri, și Airbus 

A321, cu 230 de locuri 

• Noile aeronave Airbus A321 au început să fie livrate din noiembrie 2015 

• Pentru fotografii cu aeronavele, echipajul şi logo-uri vă rugăm să vizitaţi 

wizzair.com/ro-RO/press 
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