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תציע בסך הכל  17טיסות שבועיות בקו למשך כל עונת קיץ 2020

 :Categoriesתעופה ,ראשי
 :Tagלופטהנזה ,מינכן

חברת התעופה לופטהנזה הודיעה כי החל מחודש מאי הקרוב ,ולמשך כל עונת הקיץ  ,2020תוסיף  3טיסות שבועיות,
בקו תל-אביב-מינכן ,ובכך תגיע ל 17-טיסות שבועיות בקו זה – מספר שיא של טיסות לופטהנזה לבירת בוואריה.
בקיץ  2016עמד מספר הטיסות על כ 8-ונכון להיום ,לופטהנזה מפעילה  14טיסות שבועיות מתל אביב למינכן ,בנוסף
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ל 21-טיסות שבועיות בקו תל-אביב-פרנקפורט .הטיסות הנוספות ימריאו בימים שני ,רביעי ושבת בשעה  05:15וינחתו
במינכן בשעה  .08:15בכיוון ההפוך ,הטיסות ממינכן חזרה לארץ ימריאו בימים ראשון ,שלישי ושישי בשעה ,18:55
וינחתו בישראל בשעה  .23:55הטיסות יופעלו במטוסים מסוג איירבוס  A320/321בעלי שתי מחלקות שירות :מחלקת
תיירים ומחלקת עסקים אירופאית .שעת הנחיתה המוקדמת במינכן היא נקודת התחלה מצויינת ליעדי טיול מועדפים
בקרב משפחות בבוואריה .ממינכן ניתן להגיע בנוחות גם לחבל טירול וזלצבורג באוסטריה .טיסת הבוקר מתל-אביב
תאפשר גם קישור נוח ליעדים ארוכי טווח כגון ניו יורק ,שיקגו ,לוס אנג'לס ,אוסקה ,דלהי ועוד.
את הטיסות ניתן להזמין ,כבר עתה ,דרך אתר לופטהנזה ,מרכז
ההזמנות הטלפוני או באמצעות סוכני הנסיעות.
נוסעים בטיסות המשך יכולים ליהנות ממגוון השירותים בטרמינל 2
 ,Satelliteהמציע אזורי המתנה מרווחים וטרקלינים חדשים ,וכן לחוות
את מינכן באזור השוק המרכזי ,בו ניתן למצוא שפע של חנויות ובתי
קפה .בנוסף לטיסות הישירות למינכן ולפרנקפורט מציעה לופטהנזה
טיסות המשך למגוון יעדים בתוך גרמניה ,בהם :ברלין ,דיסלדורף,
ברמן ,קלן ,הנובר ,המבורג ,לייפציג ,נירנברג ,שטוטגרט ועוד.
שער כניסה לגרמניה ואוסטריה ולטיסות המשך
בימים אלה מציעה
קבוצת לופטהנזה
מטוס איירבוס  A320/321של לופטנהזה .צילום
מיוחדים
מחירי מבצע
לופטהנזה
מתל אביב לנמלי
הבית:
מחיר ללא מזוודה )תיק יד בלבד( :וינה החל מ ,$139-ציריך החל מ-
 ,$225מינכן החל מ $245-ופרנקפורט החל מ.$260-
מחיר כולל מזוודה :וינה החל מ ,$205-ציריך החל מ ,$310-מינכן החל
מ $335-ופרנקפורט החל מ.$349-
וינה :יעד מבוקש מנתב"ג .צילום
Depositphotos

המכירה עד ה ,14.2.2020-להמראות עד ה .30.4.2020-ההמראות לוינה
הינן עד ה.30.6.2020-
הטיסות בקו תל אביב מינכן מתבצעות במטוסי אירבוס  A321ו
 A320ובעלות מחלקת עסקים אירופאית.

מנכ"ל קבוצת לופטהנזה בישראל ,עופר קיש ,אמר" :גרמניה ואוסטריה נהפכו בשנים האחרונות ליעדים מבוקשים ביותר
עבור הנוסעים הישראלים ,בעיקר בקרב משפחות הבוחרות בכפרי הנופש הידועים של בוואריה וטירול ,המספקים
תמורה מצוינת למחיר והגעה נוחה משדה התעופה של מינכן .הוספת טיסה שבועית נוספת בקו זה נועדה לתת מענה
לביקוש הרב בחודשי הקיץ למינכן ,המשמש כשער כניסה לגרמניה ואוסטריה ,וכן ניתן להמשיך ממנו למגוון יעדים
ארוכי טווח .זהו מספר שיא של טיסות בקו זה והבעת אמון מצד הנהלת קבוצת לופטהנזה בפעילות בישראל".
כתבה קודמת :פרנקוניה שבצפון בוואריה
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