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ויזאייר מציעה מערכת להזמנת טיסות שמציגה את הדרישות וההגבלות העדכניות בכל אחד מיעדיה ומציעה הנחה של
 20%על כל הטיסות ביולי באתר ואפליקציה ,שיסתיימו עד ה31.7-
 :Categoriesתעופה ,ראשי
 :Tagויזאייר

וייזאייר ) (Wizz Airמשדרגת את מפת תכנון הטיול האינטראקטיבית שבאתרה במטרה לעזור ללקוחותיה בהבנת
הדרישות וההגבלות העדכניות בכל יעד ,כך שיוכלו להזמין טיסה בביטחון מלא.
לטובת הלקוחות הישראלים ,הממשק היעיל והידידותי יציג בלחיצת כפתור אחת מידע עדכני אודות כלל היעדים
אליהם מגיעה וייזאייר מישראל .כמו כן ,ניתן יהיה לקבל מידע לגבי כל אחד מ 150-יעדי החברה בעולם.
כל יעד במפה צבוע בצבע אחר ,כאשר ירוק פירושו שאין הגבלות קורונה נכון לעכשיו; צהוב פירושו שיש הגבלות
חלקיות )בדיקות או בידוד(; ואדום פירושו שהכניסה למדינה אסורה או מוגבלת מאוד.
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המפה מתעדכנת באופן
אוטומטי מדי יום על ידי  .Sitataהמידע המוצג בה מבוסס על מקורות שזמינים לציבור הרחב .עם זאת ,וייזאייר דואגת
להבהיר כי המפה והקישורים הנלווים אליה אינם אמורים לשמש כמקור המידע העיקרי לנוסעים .במקרה של סתירות
בין המידע הכלול במפה זו לבין אתרי חדשות/מקור רשמי של מדינה ,באחריות המטייל להתייחס למקור הרשמי.
בנוסף ,בהתאם למדיניות המוקפדת של החברה לשמירה על ביטחון ובריאות הנוסעים ,הצוות והנוסעים מחויבים
לעטות מסיכה לכל אורך הטיסה .החברה יוצאת היום ) 8ביולי  (2021במבצע מיוחד לחודש יולי :הנחה של  *20%על כל
הטיסות באתר ובאפליקציית  Wizzשיסתיימו עד ה.31.7-
לדוגמה טיסה לרודוס ב 29.7.2021-ב 119-שקלים לכיוון:

כמו כן ,עבור טיסה ללא
חששות – הנוסעים יכולים להוסיף את שירות ה Wizz Flex-לכרטיס ,בעזרתו יוכלו לשנות את יעד ותאריך הטיסה
שלהם כרצונם ,ללא קשר לנסיבות .השירות מספק הגנה נוספת על כרטיסי הטיסה של הלקוחות במיוחד בזמנים לא
צפויים אלו.
* הנחה של  20%חלה על תעריפים לא כולל דמי ניהול .המבצע תקף בתאריך  8ביולי משעה  00:00ועד שעה  23:59שעון
מרכז אירופה ) .(CETההנחה חלה רק על טיסות נבחרות הזמינות באתר  wizzair.comובאפליקציה לנייד של - WIZZ
עד ה 31-ביולי.
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