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הטיסות מתייחסות לתקופה שבין  30לאוקטובר  2016ל 25-במרץ  .2017סה"כ תפעיל חברת התעופה הגדולה ברוסיה,
טיסות ל 131 -יעדים ב 50-מדינות ותרחיב את פעילותה עם הגדלת קווי התעופה ותדירות הטיסה
 :Categoryתעופה

אירופלוט ,חברת התעופה הלאומית של רוסיה מציגה את לו"ז עונת החורף  , 2016 - 2017לתקופה שבין  30לאוקטובר
 2016ל 25-במרץ  .2017סה"כ תפעיל החברה טיסות למגוון יעדים ב 50-מדינות ,כולל  7מדינות ב ) CIS -חבר המדינות
העצמאיות( :ארמניה ,אזרבייג'אן ,בלארוס ,קירגיזסטן ,קזחסטן ,מולדובה ואוזבקיסטן .הטיסות תופעלנה ל 131-יעדים,
כולל  46ברוסיה .
טיסות בינלאומיות
איירופלוט תגדיל החורף את מספר התדירויות בטיסות בינלאומיות לבנגקוק )מ 7-ל ,(14-לליון ) מ 4-ל ,( 7-גואנגג'ואו
)מ 5 -ל ,(7 -האנוי )מ 5 -ל ,(7 -מיאמי )מ 2-ל .( 5 -בנוסף ,תשיק איירופלוט טיסות ללונדון גטוויק ,שיחד עם הטיסות
להית'רו יגיעו ל 32 -טיסות שבועיות .כמו כן 144 ,יעדים ייחודיים יוצעו לקהל הנוסעים ע"י הסכמי קוד שר עם מגוון
חברות תעופה.
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טיסות פנימיות
בשוק המקומי ,תרחיב איירופלוט את רשת קווי התעופה .קו טיסות חדש בין סוצ'י לסימפרופול יחבר בין שני אתרי
נופש פופולאריים בים השחור ויאפשר גישה נוחה לנופשים במהלך כל השנה .קו טיסות נוסף בין מוסקבה לסיקטיבקר
) (Syktyvkarעם  2טיסות יומיות יופעל באמצעות מטוסי סוחוי סופרג'ט .100
גם בטיסות הפנים תתגבר איירופלוט את תדירויות הטיסות לסנט .פטרסבורג )מ 119-ל ,( 140-יקטרינבורג ) מ 42-ל49-
( ,סוצ'י )מ 42-ל ,( 49-וולגוגרד ) מ 28-ל ,(35-נובוסיבירסק )מ 21 -ל ,(28 -טיומן )מ 21 -ל ,(28-סטברופול )מ  14-ל,(21-
אופה ) מ 28 -ל .(35-
גם חברות הבת  Rossiya, AuroraוPobeda -ירחיבו את רשת קווי התעופה ל 85-יעדים מנמלי התעופה ברוסיה.
אודות איירופלוט
איירופלוט ,חברת התעופה הגדולה ברוסיה ואחת הגדולות באירופה ,הטיסה  26.1מיליון נוסעים בשנת  2015ורשמה
שיא של כל הזמנים .חברה בברית התעופה  SkyTeamהמפעילה טיסות ל 1057 -יעדים ב 179-מדינות בעולם .בצי
החברה  188מטוסים וזוכה מידי שנה במספר רב של פרסים יוקרתיים.
https://www.youtube.com/watch?v=e9dSdqlpaKM

Page: 2

