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אול ניפון איירוייז משיקה קו מת"א לטוקיו דרך וינה בקוד שייר
עם אוסטריאן
 Posted on 13בנובמבר  by 2018עירית רוזנבלום

הקו החדש יתחבר בקוד שייר לטיסות מת"א לוינה של אוסטריאן איירליינס בהחל מ 890-דולר הלוך ושוב
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אחד היעדים המסקרנים והצומחים ביותר ,יפן ,נעשה עתה נגיש יותר עבור הישראלים :חברת התעופה הגדולה ביותר
ביפן " -אול ניפון איירווייז" ,אשר נכנסה לפני כשנתיים לשוק התעופה הישראלי  -מרחיבה את פעילותה עם השקתו של
קו ישיר מוינה לטוקיו האנדה )נמל התעופה המרכזי( .הטיסות יתחברו בקוד שייר לטיסות אוסטריאן איירליינס מת"א
לוינה.
הקו החדש יפעל מה 17-לפברואר  2019בתדירות יומית ויאפשר לנוסעים הישראלים לטוס בנוחות רבה לטוקיו .הטיסות
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מת"א לוינה ייצאו ב 6:15-בבוקר ,נחיתה ב ,9:15-המשך לטוקיו ב 11:50-ונחיתה בטוקיו ב 6:55-בבוקר ,דבר המאפשר
להרוויח את כל היום ביעד .בחזור ,הטיסות ייצאו מטוקיו לוינה ב 01:55-לפנות בוקר ,נחיתה בוינה ב 6:00-בבוקר,
המשך לת"א ב 10:25-ונחיתה בת"א ב 14:25-בצהריים .החלק הארוך של הטיסות מוינה לטוקיו יהיה במטוס בואינג
 787-9דרימליינר חדיש .הקו החדש נפתח לאור הביקוש העסקי הרב והגובר לטיסות המחברות בין אירופה ליפן.
אול ניפון רואה את עצמה מחויבת להציע גם לנוסעים הישראלים את החוויה ונוחות הטיסה המתקדמות ביותר בהן
ידועה החברה .המחויבות הזאת באה לידי ביטוי בכל ארבע סוגי המחלקות שיוצעו לנוסעים הישראלים :תיירים,
תיירים פרימיום ,עסקים וראשונה .המחיר במחלקת תיירים הינו החל מ) 890$-כולל מזוודה( ,מחלקת תיירים פרימיום
החל מ 2,655$-ומחלקת עסקים החל מ ,2,970$-כל המחירים הם לטיסות מת"א לטוקיו דרך וינה ,הלוך ושוב ,כולל
מיסים.

מטוס בואינג  787-8דרימליינר של אול ניפון היפנית .צילום יח"צ
בעלת דירוג  5כוכבים המקסימלי מ"סקייטרקס" זה חמש שנים
אול ניפון איירווייז ,חברת התעופה הגדולה ביותר ביפן והחברה בברית התעופה "סטאר אלייאנס" ,מציעה לנוסעים
הישראלים כרטיסי טיסה במחירים משתלמים מת"א לטוקיו ולכ 120-ערים בתוך יפן.
הנוסעים הישראלים יכולים לטוס לטוקיו עם  ANAדרך מבחר ערים מרכזיות באירופה בהן פועלת החברה ובהן
פרנקפורט ,מינכן ,דיסלדורף ,בריסל ,לונדון ופריז ומפברואר ,כאמור ,גם מוינה ומשם בטיסות ישירות של  ANAלטוקיו.
הטיסות מישראל לאירופה שכלולות כבר במחיר הכרטיס שנמכר על ידי  ,ANAמבוצעות על ידי חברות אל על ,בריסל
איירליינס ,לופטהנזה ואוסטריאן איירליינס )שלוש האחרונות בקוד שייר( ,דבר שמאפשר לנוסע הישראלי גמישות רבה
בהתאם לצרכיו ולוח הזמנים הרצוי.
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אול ניפון איירוייס קיבלה לאחרונה ובפעם השישית ברציפות את דירוג  5כוכבים המקסימלי מ"סקייטרקס"  -האתר
המוביל בעולם לדירוג חברות ושדות תעופה ,החברה זכתה בפרס על מצוינותה ואיכותה המעולה בכל הפרמטרים
מתהליך הצ'ק אין ועד ההגעה ליעד ANA .הינה חברת התעופה היחידה ביפן שזכתה בדירוג הגבוה.
בשנת  2017הטיסה החברה  53.8מיליון נוסעים ANA .התחילה את דרכה בשנת  1952ונחשבת לאחת הטובות,
היצירתיות והמצליחות ביותר בעולם .היא מפעילה כיום  84קוים בינלאומיים ו 121-קוים בתוך יפן ,בה יש לה את מגוון
היעדים הגדול ביותר .לחברה יש  39,000עובדים וצי של כ 260-מטוסים .אול ניפון היא חברת התעופה הראשונה
ובעלת הצי הגדול ביותר של מטוס הבואינג  787דרימליינר .מועדון הנוסע המתמיד של החברה מונה יותר מ 26-מיליון
חברים .אול ניפון חברה בברית התעופה סטאר אלייאנס משנת  1999ויש לה שת"פ עם יונייטד איירליינס בקווים
הטרנס-אטלנטיים ובאסיה ועם לופטהנזה ,סוויס ואוסטריאן בקווים שבין אירופה ליפן.
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