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חברת התעופה האיטלקית החדשה מתכננת להפעיל בשלב הראשון טיסות פנימיות לפורלי ,פירנצה ,קטאניה ,פארמה
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חברת התעופה האיטלקית החדשה  EGO Airwaysהחלה במכירת כרטיסי טיסה לטיסות החל ממרץ EGO .2021
 Airwaysמתכננת לפעול בקווים פנימיים באיטליה ותציע שירות לנמל התעופה פורלי ) ,(FRLנמל התעופה של פירנצה
) ,(FLRנמל התעופה קטאניה פונטנרוסה ) ,(CTAנמל התעופה של פארמה ) ,(PMFנמל התעופה בארי קרול וויטילה
) ,(BRIונמל התעופה הבינלאומי למזיה טרמה ) .(SUFביוני  2021יתווספו טיסות נוספות לקליארי ,מילאנו ברגמו )(BGY
ורומא פיומיצ'ינו ) .(FCOבקווים אלה ,התחרות היחידה שתעמוד בפני  EGO Airwaysהיא מחברת אייר דולומיטי
וחברת וולינג בטיסות בין קטאניה לפירנצה.
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חברת התעופה  EGO Airwaysתציע במטוסיה  3מחלקות :מחלקת עסקים ,מחלקת תיירים מרווחת ומחלקת תיירים
רגילה .מחיר כרטיס טיסה במחלקת תיירים החל מ 50 -אירו לכיוון והחל מ 100-אירו במחלקת עסקים.
הצי הראשוני של חברת התעופה מורכב כעת משני מטוסי  ,Embraer E190הכוללים  100מושבים כל אחד .אחד
המטוסים יתבסס בשדה התעופה פורלי ) ,(FRLואילו השני בנמל התעופה קטאניה פונטנרוסה ) .(CTAעל פי נתוני
 ,Planespotters.netהמטוס הראשון של חברת התעופה נרכש מחברת התעופה  COPAבאוקטובר .2020
חברת  EGOאיירווייס הוקמה ביולי  .2019היא ממתגת עצמה כחברת תעופה התמקדת בחוויית הלקוח" :האפשרות
להתאים אישית את חוויית הטיסה שלה באמצעות אתר האינטרנט :שירות א-לה-קארט שיאפשר לקנות שירותים
נוספים כמו ,למשל ,רכב פרטי מ  /אל שדה התעופה או מלון לסוף שבוע רומנטי " ,נכתב באתר החברה.
משבר הקורונה פגע במיוחד בחברות הפועלות בטיסות בינלאומיות ארוכות טווח וייקח להן זמן לחזור לשגרה .חברות
תעופה קטנות יותר כמו  EGO Airwaysעשויות להיות בעלות יתרון מכיוון שקווי שכר יכולים להיות פופולריים יותר
בגלל מגבלות גבול וסגר מתמשך ברחבי אירופה.
https://www.youtube.com/watch?v=otVCfvSaqtk
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