וואו אייר משיקה קו חדש לוונקובר בקנדה
/https://www.ias.co.il/%d7%aa%d7%a2%d7%95%d7%a4%d7%94/%d7%95%d7%95%d7%90%d7%95-%d7%90%d7%99%d7%99%d7%a8-%d7%9e%d7%a9%d7%99%d7%a7%d7%94-%d7%a7%d7%95-%d7%97%d7%93%d7%a9-%d7%9c%d7%95%d7%95%d7%a0%d7%a7%d7%95%d7%91%d7%a8-%d7%91%d7%a7%d7%a0%d7%93%d7%94

וואו אייר משיקה קו חדש לוונקובר בקנדה
 Posted on 22באוקטובר  by 2018דפנה וייס

 WOWתציע טיסות בהחל מ 199-דולר לכיוון מת"א לוונקובר עם עצירה בריקייאוויק

 :Categoriesתעופה ,ראשי
 :Tagאיסלנד ,צפון אמריקה ,קנדה ,וואו אייר ,ונקובר

וואו אייר ,חברת התעופה האיסלנדית המובילה לטיסות לואו-קוסט ארוכות טווח ,שהודיעה על הפעלת טיסות ישירות
מת"א לריקאווייק בירת איסלנד ומשם טיסות המשך נוחות ליעדים רבים בארצות הברית וקנדה ,הודיעה היום על
פתיחת קו נוסף לעיר ונקובר שבקנדה .הקו העונתי החדש יפעל מיוני עד אוקטובר  2019בתדירות של שש פעמים
בשבוע ויתחבר גם הוא לטיסות מת"א ,דבר שיאפשר לנוסעים הישראלים לטוס בקלות ליעד נוסף בצפון אמריקה ולסך
הכל כ 10-יעדים מרכזיים ביבשת :ניו יורק )ניוארק( ,סן פרנסיסקו ,לוס אנגל'ס ,בוסטון ,וושינגטון די.סי-בולטימור,
שיקגו ,דטרויט ,מונטריאול ,טורונטו ועכשיו כאמור גם ונקובר.
המחירים לכיוון אחד מתל אביב לונקובר יחלו מ 199$-לכיוון .תעריפים אלה כבר זמינים לרכישה באתר בעברית
בכתובת  .תעריפים אלה נכונים בשלב זה לטיסות בחודשים יוני ,ספטמבר ואוקטובר  2019בתאריכים נבחרים.
וואו אייר תפעיל הקיץ  4טיסות שבועיות מת"א .החברה מציעה תעריפים נמוכים וצי מטוסים מודרני ויעיל .הטיסות
מת"א בלוח הקיץ יחלו ב 11/6/19-ויפעלו עד סוף אוקטובר  2019בתדירות של ארבע פעמים בשבוע ,בימים ראשון,
רביעי ,חמישי ושישי .הטיסות מת"א ייצאו ב 8:40-בבוקר ויגיעו לרייקיאוויק ב .13:15-בדרך חזרה הטיסות יצאו
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מריקאווייק לת"א בימים שלישי ,רביעי ,חמישי ושבת ב 12:30 -בצהריים וינחתו בארץ ב .22:30 -הקישור לטיסות
ההמשך לארה"ב וקנדה הוא נוח ביותר ,כאשר ברוב ימות השבוע החיבור עומד על כשעתיים וחצי בממוצע בהלוך
ובחזור בהתאם ללוח הטיסות המגוון ומשתנה.
הטיסות של וואו אייר מישראל לאיסלנד יופעלו במטוס חדיש מסוג איירבוס  321ניאו וכך גם טיסות ההמשך לוונקובר.
לוואו אייר צי של כ 20-מטוסים מהחדשים ביותר בעולם עם גיל ממוצע של  2.5שנים ,עד סוף  2018אמורה החברה
לקבל  4מטוסים נוספים ,כך שיהיו  24מטוסים בצי החברה.

 :WOW airהטיסות מישראל יבוצעו במטוס חדיש מסוג איירבוס  321ניאו .צילום יח"צ
מפעילה טיסות לכ 37-יעדים באירופה ,ארה"ב וקנדה
וואו אייר מעודדת את נוסעיה לנצל את העצירה באיסלנד לביקור במדינה לזמן בלתי מוגבל ולפי בחירתם לפני/אחרי
טיסת ההמשך לארה"ב/קנדה .החברה מציעה לנוסעים הישראלים  4סוגי כרטיסים :בייסיק ,פלוס ,קומפי ופרימיום.
וואו בייסיק כולל טיסות ופריט אישי ,וואו פלוס כולל טיסות ,מזוודת טרולי ,מזוודה  20ק"ג לבטן המטוס ובחירת מושב
רגיל מועדף ,וואו קומפורט כולל בנוסף )למה שניתן בפלוס( גם בחירת מושב מועדף  XXLוביטוח נסיעות כנגד ביטול
כרטיס הטיסה ,וואו פרימיום כולל בנוסף מזוודה נוספת עד  20ק"ג ,מושב גדול במיוחד ,עדיפות בעליה למטוס ,ארוחה
ואפשרות לשינוי הכרטיס ללא עמלה.
כל השירותים כמו מזוודות )עלות מזוודה כ 70-דולר לכיוון( ,מושב מועדף ,ציוד הטסה שונה )כמו אופניים( ביטוח הגנה
מפני ביטול טיסות והסעה ל/מ נמל התעופה ,ניתנים גם לרכישה בנפרד באתר החברה .וואו אייר תאפשר גם לרכוש
מושבי  XL, XXLומושבים גדולים במיוחד ,כמו כן ,ארוחות ושתייה מהתפריט המגוון של החברה.
נכון לאוקטובר  2018החברה מפעילה טיסות לכ 37-יעדים באירופה ,ארה"ב וקנדה .החברה נוסדה בשנת  2011ע"י היזם
סקולי מוגנסן ,המטוס הסגול של החברה טס במטוסים מסוג איירבוס  ,321 ,320ו.330-
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