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אייר קנדה מוסיפה עשרות טיסות ליעדים בארה"ב
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אייר קנדה מוסיפה כ 220-טיסות יומיות בין קנדה לארה"ב בעקבות הכרזת ממשלת קנדה על פתיחת גבולותיה עם
ארה"ב

 :Categoriesתעופה ,ראשי
 :Tagאייר קנדה

בעקבות הכרזת ממשלת קנדה על פתיחת גבולותיה עם ארה"ב ,הודיעה היום חברת התעופה אייר קנדה על לוח טיסות
נרחב שיכלול כ 220-טיסות יומיות בין קנדה וארה"ב .לוח הטיסות החדש עולה בקנה אחד עם ביטול המגבלות על
הנסיעות בין שתי המדינות החל מה 9-באוגוסט  ,2021מה שמאפשר לאמריקנים מחוסנים להיכנס לקנדה גם מסיבות
שאינן חיוניות ,וכן הסרת דרישות הסגר במלונית.
"הקלת מגבלות הנסיעה עליה הכריזה הממשלה הפדרלית היום הינה צעד חשוב המבוסס על נתונים מדעיים ואנו
שמחים מאוד לבנות מחדש את רשת הטיסות בין קנדה לארה"ב" אמר מארק גלארדו ,סגן נשיא בכיר באייר קנדה.
עוד הוסיף גלארדו כי "קנדה וארה"ב חולקות קשרים הדוקים ופתיחת השמיים תתרום להתאוששות הכלכלית של שתי
המדינות .המסורת הגאה של אייר קנדה בהיותה חברת התעופה הזרה הגדולה ביותר בארה"ב באה לידי ביטוי בלוח
הזמנים שלנו אשר נבנה בכדי לספק מגוון רחב של טיסות עבור לקוחות בשתי המדינות ,ופונה ללקוחות קנדיים
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המעוניינים לטוס ליעדים פופולריים בארה"ב ולאמריקאים המעוניינים להנות מהנופים המרהיבים של קנדה .לוח
הטיסות שלנו מאפשר גם טיסות המשך דרך טורונטו ,ונקובר ומונטריאול ליעדים הגלובליים שלנו ואנו מתכננים להחזיר
לקדמותו את מערך הטיסות שלנו שכלל  57יעדים בארה"ב ככל שהתנאים יאפשרו זאת"

חדש :עדכון תעודות חיסונים באמצעות האפליקציה
אייר קנדה פיתחה חידוש דיגיטלי באמצעות אפליקציית אייר קנדה ,המאפשר ללקוחות הטסים לקנדה לסרוק
ולהעלות בצורה נוחה ובטוחה תעודות הנוגעות לבדיקות וחיסונים לפני הגעתם לשדה התעופה.
https://www.aircanada.com/ca/en/aco/home/book/travel-news-and-updates/2020/covid-19/document-v
.alidation.html
אייר קנדה היא חברת התעופה המקומית והבינלאומית הגדולה ביותר בקנדה ,ובשנת  2019הייתה בין  20חברות
התעופה הגדולות בעולם .היא נושאת הדגל של קנדה וחברה מייסדת בברית התעופה סטאר אליינס.
אייר קנדה היא חברת הרשת הבינלאומית היחידה בצפון אמריקה שקיבלה דירוג של ארבעה כוכבים על פי חברת
המחקר הבריטית סקייטרקס.
אייר קנדה מפעילה חמש טיסות ישירות בשבוע לטורונטו והחל מ 1-באוגוסט ,שתי טיסות ישירות למונטריאול במטוסי
דרימליינר חדישים עם שרות מלא ותחת פורטוקל בטיחות קפדני.
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