לאס וגאס היא היעד החדש של אל על מיוני 2019
/https://www.ias.co.il/%d7%aa%d7%a2%d7%95%d7%a4%d7%94/%d7%9c%d7%90%d7%a1-%d7%95%d7%92%d7%90%d7%a1-%d7%94%d7%99%d7%90-%d7%94%d7%99%d7%a2%d7%93-%d7%94%d7%97%d7%93%d7%a9-%d7%a9%d7%9c-%d7%90%d7%9c-%d7%a2%d7%9c-%d7%9e%d7%99%d7%95%d7%a0%d7%99-2019

לאס וגאס היא היעד החדש של אל על מיוני 2019
 Posted on 10בדצמבר  by 2018עירית רוזנבלום

אל על תפעיל טיסה שבועית ישירה ללאס וגאס וכן  3טיסות שבועיות לסן פרנסיסקו
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אל על הודיעה היום כי בעידוד משרד התיירות ,תחל להציע יעד ארוך טווח חדש :לאס וגאס .החברה צפוייה לקבל
ממשרד התיירות מענק בהתאם לנהלי המשרד לטיסה מיעד חדש בגובה רבע מיליון יורו .הטיסות יופעלו במטוסי
הדרימליינר החדשים במחלקות שירות תיירים ,פרימיום ועסקים.
בכך תפעיל אל על טיסות ישירות לשבעה יעדים בצפון אמריקה :ניו יורק ) JFKו ,(EWR-בוסטון ,מיאמי ,לוס אנג'לס,
סן פרנסיסקו ,לאס וגאס וטורונטו
לרגל השקת היעדים החדשים ,תצא החברה במכירה מיוחדת לשלושה ימים בלבד ותציע כרטיסי טיסה הלוך ושוב
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ללאס וגאס וסן פרנסיסקו החל ממחיר של  787דולר ,כולל מיסים במחלקת תיירים .כמו כן ,חברי מועדון הנוסע
המתמיד יוכלו ליהנות ממבצע מימוש נקודות מופחת לכרטיסי בונוס.
למכירה בין התאריכים 11-13.12.2018 :בלבד ,ליציאות בתאריכים :לאס וגאס ב ,14.6.19-20.9.19-סן פרנסיסקו
ב .13.5.19-20.9.19-מחיר כרטיס במחלקת פרימיום – החל מ 2,400-דולר ,כולל מיסים .מחיר כרטיס במחלקת עסקים –
החל מ 4,000-כולל מיסים .ניתן לשלב בין היעדים/
מנכ"ל אל על ,גונן אוסישקין ,אמר :״ההתחדשות במטוסי הדרימליינר מאפשרת לאל על להתחדש גם ברשת הנתיבים
ארוכת הטווח .פתחנו בשנה שעברה טיסה ישירה למיאמי ,פנינו נשואות לקראת פתיחת הטיסות הישירות לסן
פרנסיסקו בחודש מאי הקרוב ואנו שמחים היום להכריז על פתיחת יעד נוסף  -לאס וגאס .אנו מצפים להטסתם של
עשרות אלפי ישראלים ותיירים הבאים ארצה בנתיבנו החדשים ונמשיך לפעול להרחבת רשת היעדים של החברה.״

שר התיירות יריב לוין ומנכ"ל אל על גונן אוסישקין .תקיעת כף לטיסה ללאס וגאס .צילום סיון פרג'
יתרום לתנועת התיירות הנכנסת מהאזורים הסמוכים
שר התיירות ,ח"כ יריב לוין :״עם שבירת השיאים במספרי התיירים המגיעים לישראל ועם קרוב למיליון תיירים
המגיעים לארץ מארה״ב בשנה האחרונה ,פתיחת הקו הישיר מלאס וגאס הוא שלב נוסף במגמת פתיחת הקווים
החדשים מצפון אמריקה .הקו יתרום לתנועת התיירות הנכנסת מהאזורים הסמוכים דוגמת מדינות נבאדה ,אריזונה,
יוטה ואורגון ובתוך כך לתיירות הנוצרית המגיעה מהאזור .פתיחת הקו החדש הוא המשך מבורך של שיתוף הפעולה בין
משרד התיירות לחברת אל על אחרי פתיחת הקו ממיאמי .אנו רואים חשיבות גדולה במהלכים שאל על עושה כדי
להגדיל את השוק ,וליצור קווים חדשים התורמים לתנועת התיירות הנכנסת לישראל.״
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סמנכ"ל מסחר וקשרים תעופתיים באל על ,מיקי שטרסבורגר :״לאס וגאס הפכה בשנים האחרונות אטרקטיבית ביותר
בקרב תנועת הנופש הישראלית אך גם בקרב המגזר העסקי נוכח ריבוי הכנסים והתערוכות בעיר .טיסות ישירות ללאס
וגאס בימי שישי וחזרה ארצה במוצאי שבת אטרקטיביות ביותר לשילוב האהוב של  .Business & Pleasureבנוסף,
רשת הנתיבים של החברה בצפון אמריקה והסכמי הקוד שייר מאפשרים שילוב ביקור בלאס וגאס עם יציאה או חזרה
מכל אחד מיעדי אל על האחרים ביבשת ,לרבות סן פרנסיסקו ולוס אנג'לס".
מנהלת התעופה במחוז קלארק ,רוזמרי ואסיליאדיס" :אנו תמיד שמחים כשהאפשרויות לטייל בעולם מתרחבות,
הטיסות הישירות שייפתחו בין נמל התעופה הבינלאומי מק'קארן לנמל התעופה בן גוריון מהווה התפתחות מרגשת
במיוחד .בין אם אנשים יטוסו למטרות נופש ,עסקים או חוויות תרבותיות ,קו טיסות זה יחבר באופן נוח בין שני יעדים
בעלי שם עולמי .אנו מצפים לעבודה המשותפת עם חברינו באל על ,במטרה להמשיך ולפתח שוק זה".
מנהלת השיווק בלשכת התיירות של לאס וגאס ,קאת'י טול" :ההשקה של טיסה שבועית ישירה מתל אביב על ידי אל
על ,מספקת הזדמנות מצוינת להציג לשוק חדש את כל מה שיש לווגאס להציע .לאס וגאס היא יעד עולמי מלהיב,
והוספת קו הטיסות הזה תורמת למטרה ארוכת הטווח של הגדלת מספר המבקרים מארצות אחרות".
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