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יונייטד מחדשת את הקו לשיקאגו ומתגברת את הטיסות לסן
פרנסיסקו
 Posted on 3במאי  by 2021מערכת האתר

הקו הישיר מתל אביב לשיקגו יתחדש ב 9 -במאי  2021ויציע שלוש טיסות שבועיות .תדירות הקו מתל אביב לניוארק
תגדל ל 2 -טיסות יומיות והחברה תפעיל טיסה יומית לסן פרנסיסקו ,החל מה 4-ביוני
 :Categoriesתעופה ,ראשי
 :Tagיונייטד

יונייטד איירליינס הודיעה היום על הרחבת השירות בין ישראל לארה"ב מ 13 -ל 24 -טיסות בשבוע לקראת קיץ :2021
הקו הישיר בין תל אביב לשיקגו או'הייר יתחדש ב 7-במאי )לכיוון מזרח( וב 9 -במאי ) 2021לכיוון מערב( והוא יציע
שלוש טיסות שבועיות.
בנוסף ,תדירות הקו מתל אביב לניו יורק  /ניוארק תגדל ל 2 -טיסות יומיות ,סה"כ  14טיסות שבועיות .תדירות
השרות ממרכז החוף המערבי לישראל ,בקו תל אביב-סן פרנסיסקו תגדל ב  4-ביוני  2021מ 3 -טיסות שבועיות לטיסה
יומית.
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. יותר מכל חברת תעופה אמריקנית אחרת- יונייטד מציעה יותר קווים ישירים מישראל לארצות הברית
 "אני שמחה להודיע על הרחבת הטיסות שלנו מישראל ואליה:מנכ"לית יונייטד איירליינס בישראל יעל ברזילי אמרה
 עם הקווים, לוח הטיסות הרחב שלנו מעמיד בפני הנוסע הישראלי יותר אפשרויות מכול חברת תעופה. בשבוע24-ל
 ועם מגוון רחב של טיסות המשך לכל, שיקאגו או'הייר וסן פרנסיסקו,ניו ארק/הישירים לנמלי הבית שלנו בניו יורק
."רחבי אמריקה
:להלן פרטים נוספים
(Tel Aviv (TLV) - Chicago (ORD) resuming 7 May (eastbound) 9 May (westbound
Aircraft
Days of
Arrival Departure
Route
Type
operation .Flight no
Boeing 787-8
.a.m 5:30 .a.m 12:50
TLV-ORD
Tue/Thu/Sun
UA140
Boeing 787-8 p.m.+ 1 2:00 .p.m 6:45
ORD-TLV
Tue/Fri/Sun
UA141
Boeing 787-8 Dreamliner , 243 seats: 28 all-aisle-access ﬂat-bed seats in United Polaris business
class, 21 in United Premium Plus and 194 seats in United Economy, including 36 Economy Plus seats
.with additional leg-room
Tel Aviv (TLV) – New York/Newark (EWR) from 2 June 2021
Aircraft Type

Arrival Departure

Boeing 787-10
.p.m 4:35 .p.m 12:00
Boeing 787-10 a.m. + 1 4:00 .p.m 11:25
Boeing 787-10 a.m.+ 1 9:35 .p.m 4:15
Boeing 787-10 p.m.+ 1 4:20 .p.m 11:00

Days of
Route operation
TLV-EWR
Daily
TLV-EWR
Daily
EWR-TLV
Daily
EWR-TLV
Daily

.Flight no
UA85
UA91
UA84
UA90

Boeing 787-10 Dreamliner aircraft, 318 seats: 44 all-aisle-access ﬂat-bed seats in United Polaris
business class, 21 in United Premium Plus and 253 seats in United Economy, including 54 Economy
.Plus seats with additional leg-room
Tel Aviv (TLV) – San Francisco (SFO) schedule from 4 June 2021
Aircraft Type

Arrival Departure

Boeing 787-9
Boeing 787-9

.a.m 6:00 .a.m 12:55
7:55pm+1
8:20pm

Days of
Route operation
TLV-SFO
Daily
SFO-TLV
Daily

Flight
.no
UA955
UA954

Boeing 787-9 Dreamliner , 252 seats: 48 ﬂat-bed seats in United Polaris business class, and 204 seats
.in United Economy, including 88 Economy Plus seats with additional leg-room
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