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בין היעדים של סאן דור לאביב-קיץ  -סלוניקי ,זלצבורג ,קליארי ודוברובניק
 :Categoriesתעופה ,ראשי
 :Tagסאן דור ,זלצבורג ,סלוניקי ,יאיר ברבי ,קליארי ,דוברובניק

סאן דור ,החברה-הבת של אל על ,פרסמה היום את לוח הטיסות והיעדים שלה לאביב-קיץ ומנסה לתת מענה למגמות
השוק ולביקוש הצרכני לנופשים ישראלים ולתיירות הנכנסת כאחד.
יאיר ברבי ,מנכ"ל סאן דור ,אמר היום" :לוח הטיסות החדש של סאן דור לקיץ  2019מציע מגוון רחב של יעדים ומונה
מעל  30תדירויות בטיסות סדירות מדי שבוע ,בנוסף למגוון יעדים בטיסות שכר".
לוח הטיסות ליעדים החדשים לשנת :2019

Page: 1

סאן דור הכריזה על יעדי הנופש החדשים לקיץ 2019
/https://www.ias.co.il/%d7%aa%d7%a2%d7%95%d7%a4%d7%94/%d7%a1%d7%90%d7%9f-%d7%93%d7%95%d7%a8-%d7%94%d7%9b%d7%a8%d7%99%d7%96%d7%94-%d7%a2%d7%9c-%d7%99%d7%a2%d7%93%d7%99-%d7%94%d7%a0%d7%95%d7%a4%d7%a9-%d7%94%d7%97%d7%93%d7%a9%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%a7%d7%99%d7%a5-2019

סלוניקי ,איי יוון – החל מאמצע אפריל ,שתי טיסות שבועיות )בימי ראשון וחמישי(; החל מיוני ,טיסה נוספת בימי
שלישי
זלצבורג ,אוסטריה – החל מסוף מאי ,שתי טיסות שבועיות )בימי שני וחמישי(
קליארי ,סרדיניה – החל מיוני ,טיסה שבועית )בימי שלישי(
דוברובניק ,קרואטיה – החל מיוני ,טיסה שבועית )בימי שלישי(
לוח הטיסות של סאן דור אשר יופעל מחודש אפריל ועד סוף חודש אוקטובר  2019כולל מגוון יעדים; בחלק מהיעדים
תדירויות הטיסות יגיעו לשיאן בחודשי הקיץ
טביליסי ,גיאורגיה – טיסות בימים ראשון עד חמישי
נאפולי ,דרום איטליה – טיסות בימי שני ,רביעי ושישי
קרקוב ,פולין – טיסות בימי שני ,רביעי ושישי
זאגרב ,קרואטיה – טיסות בימי שני ,שלישי ורביעי
אודסה ,אוקראינה – טיסות בימי שני ,רביעי ,שישי ומוצ"ש
יעדים שיתווספו ללוח הטיסות החל מחודש יוני ועד סוף אוקטובר :2019
מלאגה ,דרום ספרד – טיסות בימי ראשון ורביעי
לובליאנה ,סלובניה – מסוף חודש יוני בימי שלישי ושבת
בנוסף ,תפעיל סאן דור טיסות ישירות למגוון יעדי נופש בשיתוף עם סיטונאי תיירות מובילים בענף; איי יוון  -רודוס,
כרתים ,קוס וזקינטוס ויעדי הנופש האקזוטיים זנזיבר ,קלימנג'רו וסיישל.
חלק מטיסות סאן דור מופעלות על ידי מטוסים חכורים בחכירה רטובה ,על צוותיהם כאשר מנהל שירות בטיסה
מצוותי אל על.
לוח הטיסות ליעדים החדשים מותנה בקבלת אישורים רגולטוריים ואחרים וכפוף לשינויים על פי החלטת החברה.
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