
Curse spre Londra incepand din iunie
Prima cursa low-cost de pe Aeroportul International Sibiu va decola in luna iunie spre Londra Luton.
  
  Un bilet pentru primul zbor, dus, costa 319 lei, iar pentru luna octombrie exista si bilete la sub 200 lei.
  
  "Aeroportul International Sibiu reprezinta o poarta importanta care face legatura dintre judetul Sibiu,
sudul Transilvaniei si lumea intreaga. in acelasi timp, Aeroportul International Sibiu este unul dintre cele
mai importante puncte ale Strategiei de dezvoltare economico - sociala a judetului nostru, iar eforturile
noastre, ale echipelor de conducere de la Consiliul Judetean si de la Aeroportul International Sibiu, se
concentreaza pe introducerea de noi curse aeriene spre zone importante din Vestul Europei, in care
cetatenii si oamenii de afaceri isi doresc sa circule. Este foarte bine ca astazi semnam contractul cu Wizz
Air, o companie aeriana valoroasa si cu o evolutie dinamica in ultima perioada. Speram ca aceasta noua
cursa aeriana, dintre Sibiu si Londra, pe care o deschide astazi partenerul nostru de la Wizz Air este un
inceput important in dezvoltarea de noi curse aeriene spre alte destinatii importante din Vestul Europei, in
folosul cetatenilor din judetul nostru si din centrul tarii ", a spus Ioan Cindrea, pre`edintele Consiliului
Judeean Sibiu.
  
  Ioan Banciu, vicepresedintele CJ, a declarat si el ca acesta este doar primul pas, iar deschiderea de noi
rute va continua.
  
  
  
  Ajutoare de stat
  
  
  
  Compania Wizz Air a semnat un contract pentru mai mult de 5 ani cu Aeroportul Sibiu, prin care se
angajeaza ca pastreaza ruta, iar in schimb va primi ajutoare de stat din bugetul Consiliului Judetean
Sibiu. 
  
  György Abrán, director in cadrul Wizz Air, a fost prezent ieri la Sibiu, pentru a anuna semnarea acestui
contract.
  
  "Deschiderea rutei Sibiu - Londra Luton este inca un pas care confirma ca suntem o companie aeriana a
romanilor. Oferim acum peste 70 de rute clientilor din Romania, dar si vizitatorilor ", a spus Abrán.
  
  
  
  Director nou la Aeroport
  
  
  
  Aeroportul International Sibiu are un nou director, Marius Ioan Girdea, dupa ce concursul organizat de
institutie s-a finalizat.
  
  " Acesta este, cu siguranta, primul pas pe care noi, Aeroportul International Sibiu si Wizz Air, cu
sprijinul Consiliului Judetean Sibiu, il facem in crearea unui parteneriat solid si durabil, al carui unic scop
este acela de a valorifica necesitatea existenta la nivelul zonei centrale a Romaniei pe linia dezvoltarii
conexiunilor aeriene cu zonele de interes din Europa si nu numai ", a spus Girdea.
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  ~i Gheorghe Velicu, cel care a asigurat conducerea interimara a Aeroportului, a fost prezent la
eveniment.

Cuvinte cheie: concurs  romania  aeroport  aeroportul sibiu  primul pas  aeroportul  europa  ioan cindrea
consiliului judetean sibiu  consiliului judetean  judetul sibiu  consiliul judetean  ioan banciu  consiliului
aeroportul international sibiu  gheorghe  presedintele  bilete  companie  international sibiu
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