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מקסיקו סיטי וקנקון מצטרפות לרשת קווי התעופה של טורקיש
איירליינס
 Posted on 24באוגוסט  by 2019עוזי בכר

חברת התעופה השיקה טיסות סדירות לעיר השנייה בגודלה באמריקה הלטינית ואחד ממרכזי הנופש הפופולאריים
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טורקיש איירליינס השיקה שני יעדי טיסה חדשים ,מקסיקו סיטי ,בירת מקסיקו והעיר השנייה בגודלה באמריקה
הלטינית וקנקון – אחד ממרכזי הנופש הפופולאריים .שני היעדים ה 18 -ו 19-של חברת התעופה ליבשת אמריקה
המפעילה  3טיסות שבועיות בקו איסטנבול – מקסיקו סיטי – קנקון .
במהלך מסיבת העיתונאים שהתקיימה בנמל התעופה הבינלאומי של מקסיקו סיטי באירוע השקת הטיסות אמר יו"ר
הדריקטוריון " :M. İlker Aycıאנו ממשיכים להרחיב את רשת קווי התעופה במסגרת אסטרטגיית הצמיחה שלנו.
בעקבות באלי ,אנו שמחים לחבר בין שתי ערים חשובות באמריקה הלטינית ל 125-מדינות ברחבי תבל .אנו מאמינים
שהטיסות החדשות יחזקו את הקשרים בין טורקיה ומקסיקו".
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צוות טורקיש איירליינס חוגג במקסיקו סיטי את השקת הטיסות .צילום יח"צ
זמני טיסות
טיסה  TK181תמריא מאיסטנבול בימים ראשון ,רביעי ושישי בשעה  20:55ותנחת במקסיקו סיטי בשעה .(+1) 04:10
טיסה  TK181תמריא ממקסיקו סיטי בימים שני ,חמישי ושבת בשעה  05:30ותנחת בקנקון בשעה .07:50
טיסה  TK180תמריא מקנקון בימים שני ,חמישי ושבת בשעה  09:20ותנחת באיסטנבול בשעה .(+1) 05:25
מקסיקו סיטי -צומת דרכים של היסטוריה וסחר
מולדתם של בני המאיה והאצטקים ,מקסיקו סיטי נושאת את התרבות העתיקה של יבשת אמריקה ואחד ממרכזי
הסחר החשובים של אמריקה .שילוב של ארכיטקטורה קולוניאלית ומודרנית ,מטבח ייחודי ,כיכרות והרבה פעילויות
מהנות.
אחת מהערים המתויירות בעולם המציעה למעלה מ 150-מוזיאונים ,מדורגת שנייה אחריה פריז בירת צרפת .העיר
העתיקה טאוטיווקאן ) (Teotihuacanשוכנת כ 40-ק"מ ממקסיקו סיטי והוכרזה כאתר מורשת עולמית של אונסק"ו.
במקום ניתן לבקר בפירמידות ומבנים ארכיאולוגים נוספים.
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טורקיש איירליינס השיקה טיסה למקסיקו סיטי  -עיר של תרבות ומסחר .צילום Depositphotos
קנקון – מרכז תיירות המארח  4מיליון תיירים מידי שנה
העיר קנקון מתגאה במספר רב של תגליות מדעיות ופיתוחים בתחום האסטרולוגיה ,הפיזיקה והמתמטיקה ,כשהדיג
והחקלאות היו מקור ההכנסה העיקרי בתקופת המאיה .כיום היא אחת ממרכזי התיירות החשובים במרכז אמריקה,
מארחת כ 4-מיליון תיירים מידי שנה ב 150-בתי מלון.
שחייה ,צלילה ,היסטוריה ,המטבח המקומי והמוזיאון התת ימי הופכים את קנקון למקום האידיאלי למי שמעוניין
בחופשה בלתי נשכחת.
טורקיש איירליינס
חברת התעופה טורקיש אירליינס ) (Turkish Airlinesנוסדה בשנת  1933עם צי של  5מטוסים ,כיום הצי מונה 341
מטוסי נוסעים ומטען הטסים ל 315-יעדים ברחבי העולם ,מתוכם  265בינלאומיים ב 126-מדינות ו 50-בטורקיה.
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