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קנייה איירווייס ,האינאן איירליינס ,בלו פנורמה ,אייר בוקרשט וסמול פלאנט איירליינס הן חלק מחברות התעופה
שתחלנה לפעול הקיץ בנתב"ג .היעדים החדשים יהיו :בוסטון  ,פירנצה  ,וולנסיה ואיביזה  ,המבורג ובאדן באדן  ,פורטו
 ,רייקה  ,טרגו מורס  ,וולוס
 :Categoryתעופה

מנהל נמל התעופה שמואל זכאי ציין כי" :בעונת הנסיעות ניתן לראות גידול של  5%בביקושים של חברות התעופה
לטוס לישראל .ביחס לגודלו מהווה נתב"ג תקדים ביחס למספר חברות התעופה הפועלות בו כמו גם מגוון היעדים
אליהן טסות חברות התעופה השונות .בנתב"ג פועלות כיום למעלה  110חברות תעופה מ  60מדינות ו מ כ  200יעדים
המהווים מספר ייחודי ומוביל במגוון היעדים וחברות התעופה".
קנייה איירווייס ,האינאן איירליינס ,בלו פנורמה ,אייר בוקרשט וסמול פלאנט איירליינס הן חלק מחברות התעופה
שתחלנה לפעול הקיץ בנתב"ג.
יעדים חדשים אליהם ניתן יהיה לטוס בטיסות ישירות מנתב"ג בעונת הנסיעות שתחל ב  29.3.15ותמשך עד :24.10.15
בוסטון בארה"ב ,פירנצה איטליה ,וולנסיה ואיביזה ספרד ,המבורג ובאדן באדן גרמניה ,פורטו פורטוגל ,רייקה
קרואטיה ,טרגו מורס רומניה ,וולוס ביוון.
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ב  -2014עברו בנתב"ג מעל  15מיליון נוסעים גידול רב שנתי של  6.6%בתנועת הנוסעים
 8חודשים בשנה עוברים יותר ממיליון נוסעים בנתב"ג כאשר ב  4חודשים בשנה עוברים בנתב"ג בין  800,000נוסעים
למיליון.
בטרמינל  1הבינלאומי עברו בשנת  2014כ 480-אלף נוסעים בכ 3,000 -טיסות לעומת  264אלף ב 2013-עליה של
 . 80%כל שנה מוכפל מספר הנוסעים בטרמינל .1
בין  50-70טיסות בינלאומיות יוצאות בשבוע מטרמינל  1שהם  7%מהנוסעים בטיסות בינלאומיות בנתב"ג בין
השאר של חברות תעופה הפועלות בטרמינל  EASYJET :1אנגליה ,שוויץ ,איטליה ,גרמניה -WIZZAIRהונגריה ,רומניה,
פולין ,לטביה ,בולגריה ,צ'כיה – NORWEGIAN AIR,דנמרק  ,שוודיה  – ARKIAיוון ,קפריסין – ISRAIR,יוון ,גאורגיה,
אוקראינה.
מדי שנה מוכפל מספר הנוסעים בטרמינל  1בהתאם למדיניות ה"שמיים הפתוחים" אותה מוביל משרד התחבורה
תוך הרחבת השירות לחברות ה"לואו-קוסט" המבקשות להגיע לישראל.
עוד ציין והוסיף זכאי כי " :זו שנה שבה נשפר את השרות לנוסע כדי לטפל במספר הגדל של הנוסעים בנתב"ג תוך
האצת הטמעת טכנולוגיות לשירות הנוסעים .לרשותם של הנוסעים יעמדו השנה מגוון אמצעים לבידוק עצמי בנוסף
למערכת הבידוק הביטחונית האוטומטית ועמדות שליחת מזוודות אוטומטיות".
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