חברת  Flyeastתפעיל טיסות שכר למלדיביים במסלול הקצר והמהיר
/https://www.ias.co.il/%d7%a8%d7%90%d7%a9%d7%99/%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%aa-ﬂyeast-%d7%aa%d7%a4%d7%a2%d7%99%d7%9c-%d7%98%d7%99%d7%a1%d7%95%d7%aa-%d7%a9%d7%9b%d7%a8-%d7%9c%d7%9e%d7%9c%d7%93%d7%99%d7%91%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%9e%d7%a1%d7%9c%d7%95%d7%9c-%d7%94%d7%9e%d7%94%d7%99%d7%a8

חברת  FLYEASTתפעיל טיסות שכר למלדיביים במסלול הקצר
והמהיר
 Posted on 13ביוני  by 2021מערכת האתר

עד כה התאפשרה ההגעה לאיים הקסומים הללו באמצעות טיסות קונקשן ארוכות בלבד ,כך שטיסות השכר החדשות
מהוות הטבה משמעותית לתייר הישראלי
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לאחר ההצלחה האדירה בשנת  ,2019מהפכת השמיים הפתוחים למלדיביים חוזרת לסבב נוסף :חברת - Flyeast
המובילה את שוק התיירות למזרח הרחוק ,חתמה על הסכם נוסף להפעלת טיסות צ'רטר ,שיאפשר שוב לתייר הישראלי
לטוס למלדיביים בטיסה בינלאומית במסלול המהיר והקצר ביותר .אורכה של הטיסה כ 7 -שעות בלבד.
עד כה התאפשרה ההגעה לאיים הקסומים הללו באמצעות טיסות קונקשן ארוכות בלבד ,כך שטיסות השכר החדשות
מהוות הטבה משמעותית לתייר הישראלי .טיסות השכר יחלו לפעול בתחילת ספטמבר ובכול יום שני מה 27/9-ולאורך
כל חגי תשרי בין התאריכים ,(4.10 ,27/9 ,20/9 ,13/9 ,6/9) :ויצאו פעם בשבוע מנתב"ג לעיר הבירה מאלה.
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הטיסות יצאו מטרמינל  , 3כאשר ההמראה מת"א תתבצע בשעות הלילה וההגעה למלדיבים מתוכננת לשעות הבוקר
המוקדמות – בכך יושג רווח שהייה מקסימלי .עלות חבילת הנופש לאדם הכוללת :טיסות ,העברות ושהיה בת  7לילות
על בסיס הכל כלול  -החל במחיר  .$ 2,500בחלק מהריזורטים שהיית ילדים מתחת לגיל  14הינה ללא תוספת
תשלום) .עד  2ילדים(.
 Flyeastמשווקת חבילות נופש בריזורטים יוקרתיים באמצעות  Sun Travels and Toursאותם מייצגת החברה
בבלעדיות .לחברת  Sun Travels and Toursלמעלה מ 1000-וילות וחדרים  -כולם קוטפים מדי שנה את פרסי "כוכב
הזהב" בטקס  WORLD TRAVEL AWARDהיוקרתי ,תפתח השנה את הריזורט הרביעי במלדיביים ,שיקרה.

ריזורטים במלדיביים המיוצגים ע"י חברת פלייאיסט .צילום sun travel
הנתונים מלמדים כי בשנים האחרונות חלה עלייה דרמטית במספר התיירים הישראליים המגיעים למלדיביים  .נתון
המוכיח את רצונו של התייר הישראלי להגיע אל יעד מקסים זה .ב Flyeast -זיהו מגמה זו וחתמו כאמור על הסכם
הבלעדיות הנ"ל.
חברת התיירות  ﬂyeastמקבוצת אופקים ,הוקמה בשנת  2003ע"י יריב פישר המכהן כמנכ"ל ושותף ומספקת
ללקוחותיה מגוון רחב של שירותי תיירות ליעדים במזרח הרחוק ,במחירים זולים ואטרקטיביים .ייחודה אל מול חברות
אחרות בהיותה חברת התיירות היחידה שמפעילה סניפים במזרח עם כל הלוגיסטיקה והאופרציה המקומית ובכך
חוסכת ללקוחותיה את פערי התיווך .מאז הקמתה לפני  16שנה מתמקדת ביעדי המזרח הרחוק :טיסות זולות ,טיסות
בין יעדים ,טיסות פנים ,מלונות ,טיולים מאורגנים ,אטרקציות ,חופשות רומנטיות ,ועוד.
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