Wizz Air ogłasza otwarcie nowej bazy w Krakowie
2018-12-04
Wizz Air, najszybciej rozwijająca się linia lotnicza w Europie ogłosiła 21 listopada otwarcie swojej 26.
bazy, w Krakowie. Przewoźnik umieści 2 samoloty typu Airbus A321 na lotnisku w Krakowie pierwszy w
maju, a drugi we wrześniu 2019 roku. Od kwietnia przyszłego roku Wizz Air uruchomi dwanaście nowych
tras do dziewięciu krajów. Bilety na nowe połączenia można już teraz rezerwować na wizzair.com lub za
pośrednictwem aplikacji mobilnej WIZZ, a ich ceny rozpoczynają się już od 39 złotych*.

Kraków będzie 26. bazą Wizz Air i najnowszą w Polsce, zaraz po Warszawie, Katowicach,
Gdańsku i Wrocławiu. W ramach rozwoju, linia będzie rozszerzać siatkę połączeń z Polski. Baza
w Krakowie to inwestycja warta 240 mln $** i zakłada stworzenie 80 nowych miejsc pracy
bezpośrednio w linii oraz ponad 140 w branżach pokrewnych***. 2 nowe samoloty
typu Airbus A321 będą obsługiwać operacje na dwunastu nowych trasach do: Londynu,
Kijowa, Nicei, Turku, Doncaster, Bari, Billund, Katanii, Larnaki, Charkowa, Oslo i Kutaisi.
Wizz Air uruchomi rekrutację młodej i ambitnej załogi do nowej bazy już w styczniu. Spotkania
odbędą się 7, 17 oraz 26 stycznia 2019 w Krakowie. Więcej informacji:
https://wizzair.com/pl-pl/informacje-i-uslugi/career/cabin-crew-flight-attendant/#/
Podczas konferencji prasowej w Balicach, Stephen Jones, wiceprezes wykonawczy i
zastępca prezesa w Wizz Air, powiedział: - Dzisiejsze wydarzenie podkreśla nasze
zaangażowanie w działalność w Polsce, będącej naszym pierwszym rynkiem, na którym
rozpoczęliśmy operacje w 2004 roku. Wybraliśmy Kraków, ponieważ widzimy zapotrzebowanie
na podróżowanie w Małopolsce. Jednocześnie dostrzegamy potencjał w popularności Krakowa
zarówno jako kierunku turystycznego jak i w dynamicznym rozwoju miasta w kontekście
centrum biznesowego. Nasza najnowsza baza zostanie otwarta 1 maja 2019 roku i będzie
zatrudniała 80 osób bezpośrednio w Wizz Air. Oferta z Krakowa to 12 nowych, atrakcyjnych
kierunków. Jesteśmy przekonani, że nasi polscy klienci docenią dogodny rozkład lotów,
przyjazny i łatwy system rezerwacji online na stronie wizzair.com oraz szeroki wybór możliwości
podróży „szytej na miarę”, aby jak najlepiej zaspokoić oczekiwania naszych pasażerów. Nasz
rozwój w Polsce korzystnie wpływa na rozwój branży turystycznej i hotelarskiej w kraju.
Radosław Włoszek, prezes Zarządu Kraków Airport, dodał:
- Małopolska przyciąga wielu inwestorów, także w sektorze lotniczym – dowodem na to jest
uruchomienie kolejnej bazy przewoźnika w Kraków Airport. Efektem wieloaspektowych
negocjacji, konsekwentnie realizowanej strategii rozwoju zdywersyfikowanej siatki połączeń na
krakowskim lotnisku jest oferta
Wizz Air. Liczymy na to, że będzie interesująca dla pasażerów oraz wpłynie pozytywnie na
lokalny rynek pracy. Spośród 12 kierunków oferowanych przez Wizz Air, aż 10 z nich to nowości
na krakowskim lotnisku. Oczekiwane przez naszych pasażerów bezpośrednie połączenie do
Gruzji lub loty do Nicei we Francji, Katanii i Bari we Włoszech oraz Larnaki na Cyprze to tylko
kilka z nich. Nowe połączenia zainteresują także Małopolan, którzy również wybierają
wypoczynek zorganizowany. Współpraca Wizz Air z touroperatorami oraz biurami podróży
wzmacnia także tę ofertę Kraków Airport.
Od dzisiaj WIZZ oferuje obecnie 188 000 miejsc na 12 trasach z Krakowa, i w sumie
ponad 11 milionów miejsc na 165 trasach w polskiej siatce połączeń w 2019 roku,

stale tworząc kolejne możliwości dla klientów podróżujących z i do Polski przy zachowaniu
jednocześnie niskich cen oraz dostarczając doskonałych doświadczeń związanych z
podróżowaniem.
W ofercie WIZZ znajduje się szereg innowacyjnych produktów i usług pozwalających pasażerom
na jak najlepsze dostosowanie swojej podróży, a wszystko za pośrednictwem łatwej w obsłudze
aplikacji Wizz Air lub strony internetowej. Wśród najnowszych wprowadzonych usług znajduje
się Elastyczny Towarzysz Podróży, umożliwiający dokonanie nowej rezerwacji bez podawania
nazwisk wszystkich pasażerów w momencie jej tworzenia lub Fare Lock - gwarancja najlepszej
ceny wybranego lotu na okres 48 godzin.
TRASY WIZZ AIR Z KRAKOWA
Kierunek

Dni

Data rozpoczęcia

Ceny od

LONDYN LUTON, WIELKA
BRYTANIA
KIJÓW-ŻULIANY, UKRAINA

2 x dziennie

4 kwietnia, 2019

89 PLN

poniedziałek, środa, piątek, 4 kwietnia, 2019
niedziela

89 PLN

NICEA, FRANCJA

środa, niedziela

1 maja, 2019

89 PLN

TURKU, FINLANDIA

środa, niedziela

1 maja, 2019

39 PLN

DONCASTER,
WIELKA BRYTANIA

wtorek, czwartek, sobota

2 maja, 2019

89 PLN

BARI, WŁOCHY

wtorek, czwartek, sobota

2 maja, 2019

89 PLN

BILLUND, DANIA

poniedziałek, piątek

3 maja, 2019

39 PLN

KATANIA, WŁOCHY

poniedziałek, piątek

3 maja, 2019

89 PLN

(od 16 września: wtorek,
czwartek, sobota)
LARNAKA, CYPR

poniedziałek, piątek

16 września, 2019

89 PLN

CHARKÓW, UKRAINA

poniedziałek, piątek

16 września, 2019

59 PLN

OSLO, NORWEGIA

codziennie

16 września, 2019

89 PLN

KUTAISI, GRUZJA

środa, niedziela

18 września, 2019

89 PLN
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