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משלחת רמת דרג בראשות נשיא מחוז סצ'ואן הגיעה לתל אביב לברך
 :Categoriesתעופה ,ראשי
 :Tagטל תעופה ,סצ'טואן איירליינס

טיסת הבכורה בין ישראל לצ'נגדו ,בירת המחוז הגדול סצ'ואן שבסין ,התקיימה בחודש ספטמבר ולרגל הצלחת קו
התעופה ,הגיעה לישראל משלחת רמת דרג בראשות נשיא מחוז סצ'ואן ,פנג קינגוואה )..(Pen Qinghua
האירוע שנערך בתל אביב בהשתתפות של כ 100-בכירים שהגיעו לראשונה לישראל מסצ'ואן ,לצד בכירי ענף התיירות
והתעופה בישראל ,עמד בסימן חיזוק הקשרים המסחריים והתיירותיים בין המדינות.
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הנשיא ציין בנאומו כי "הזרעים שנזרעו בישראל מבשילים לפירות נהדרים .קו הטיסות הישיר מנגיש את האזור
לישראלים מזה ולסינים מזה .אנו מעריכים כי בשנת  2019יטוסו למעלה מ 20,000-ישראלים בקו הטיסות הישיר
לסצ'ואן".
הוא הוסיף כי "סצ'ואן ביססה את עצמה כבירה עסקית עשירה בתרבות ומתקדמת מבחינה טכנולוגית ,לצד יעד
תיירותי שמושך אליו מליוני תיירים".
בין בכירי הענף שכיבדו בנוכחותם את האירוע :אמיר הלוי מנכ"ל
משרד התיירות ,גדעון טהלר יו"ר טל תעופה נציגתה הרשמית של
סצ'ואן איירליינס בישראל ,ניסים סגיס סמנכ"ל המסחר של טל
תעופה ,חני סובול מנכ"לית התאחדות סוכני הנסיעות ,ישראל )איזי(
בורוביץ ,לי גואנג מנכ"ל סיצ'ואן איירליינס ועוד רבים.
צ'נגדו ,בירתה של מחוז סצ'ואן בסין .מהווה כבר למעלה מ 2,400-שנה
מרכז חיים והעורק העיקרי של סין .חיית הפנדה הפכה להיות אחד
מסמלי המחוז בזכות שמורת הפנדות הגדולה ביותר בעולם השוכנת
בצ'נגדו ומהווה את אחד ממרכזי הרבייה והגידול החשובים בעולם
הפנדות .דרום המחוז ,נחשב לסל האורז של סין ,ובצפון ישנן שמורות
מימין ניסים סגיס סמנכ"ל טל תעופה ,דיילת
טבע מדהימות ,מהיפות בכל מזרח אסיה.
חברת סצואן איירליינס ,חני סובול מנכ"לית
במערב נמצאת הרמה הטיבטית ,המאופיינת בעמקים לצד פסגות
התאחדות סוכני הנסיעות וגדעון טהלר .צילום
המתנשאות לגובה של  5,000מ' ויותר .באזור זה חיים מיעוטים
טליה אלק
טיבטיים השומרים על אורח חיים מסורתי וחוגגים בפסטיבלים
ססגוניים .המטבח הסצ'ואני נחשב לטוב ביותר בסין.
סצ'ואן איירליינס מפעילה שתי טיסות שבועיות ישירות ,הנחשבות לקצרות ביותר בין ישראל לסין ומתכוננת בקרוב
להתווסף טיסה שלישית .
מחיר כרטיס טיסה כולל מיסים וכבודה החל מ 699$-לאדם .סצ'ואן איירליינס מיוצגת בישראל על ידי טל תעופה.

Page: 2

