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עלייה של  2%בקיבולת ;  58נתיבים חדשים ,בהם  4קווים חדשים ליעדים ארוכי טווח

 :Categoryתעופה
 :Tagאייר פראנס  ,KLMקיטו ,נמל התעופה שארל דה גול ,יעדים ארוכי טווח ,דאלאס

קבוצת התעופה אייר פראנס  KLMפותחת את עונת הקיץ ומדווחת על גידול בקיבולת בשיעור של  2%לעומת עונת
הקיץ הקודמת – בכלל זה גידול של  1.3%ברשת הטיסות לטווח ארוך ,צמיחה בשיעור של  1.2%בפעילות הטיסות לטווח
בינוני וקצר ,וכן עליה ניכרת בפעילות חברת הלואו-קוסט של הקבוצה ,טרנסאוויה ,אשר מציגה גידול בסך .9.3%
מסלולים חדשים בעונה הקרובה – יעדים ארוכי טווח:
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אייר פראנס  KLMתפעיל בקיץ הקרוב  4מסלולים חדשים ארוכי טווח :משדה התעופה שארל-דה גול בפאריס תפעיל
חברת אייר פראנס טיסות לשני יעדים חדשים – דאלאס )ארה"ב( וקיטו )אקוודור(; משדה התעופה סכיפהול
באמסטרדם תפעיל חברת  KLMטיסות לשני יעדים חדשים –בוסטון ולאס-וגאס )ארה"ב(.
טיסות אייר פראנס לדאלאס יופעלו עם מטוסי  A330עם מחלקות מחודשות ומושבים משודרגים בכל המחלקות.
מחלקת העסקים המחודשת במטוסים אלו תציע מושבי מיטה באורך  2מטר ומסך טלויזיה בגודל  18.5אינץ'.

קבוצת אייר פראנס תרחיב את היצע היעדים הקצרים והבינוניים עם  26מסלולים חדשים :צילום יח"צ
מסלולים חדשים בעונה הקרובה – יעדים קצרים ובינוניים:
הקבוצה תרחיב את היצע היעדים הקצרים והבינוניים עם  26מסלולים חדשים ,ובהם :טיסות משדה התעופה שארל-דה
גול בפאריס של חברת אייר פראנס לבלגרד )סרביה( ,טביליסי )גאורגיה( ולוריין )צרפת(; טיסות משדה התעופה
סכיפהול באמסטרדם של חברת  KLMל :ורשה )פולין ,החל מה 6-במאי( ונאפולי )איטליה ,החל מה 21-באפריל( ,וכן
טיסות של חברת  HOPלברסט.
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חידושים בצי המטוסים ובמחלקות הנסיעה
בספטמבר  2019תקלוט אייר פראנס לצי המטוסים את מטוס האיירבוס A350
הראשון שלה מבין  7מטוסים שיתווספו לצי עד סוף שנת ) 2020המטוסים בתצורה
של  324מושבים( .בנוסף ,תקבל אייר פראנס במרוצת הקיץ שני מטוסי בואינג 787
דרימליינר נוספים ,ותפעיל  9מטוסים מסוג זה.
ב  1-ביולי KLM ,תשיק את הגרסה החדישה ביותר של מטוסי הדרימליינר :בואינג
 344) 787-10מושבים( .עד סוף  2020יפעלו בחברה  8מטוסים מסוג זה.
כמו כן ,בקיץ זה ארגנה חברת אייר פראנס מחדש את פעילות המטוסים כדי לשפר
את אחידות המוצר והמטוסים בכל נתיב .לוח הזמנים החדש יאפשר גידול בהיצע
הטיסות של מחלקת ה ,La Premiere-המחלקה הראשונה של אייר פראנס:
לראשונה ,מחלקת ה La Premiere-תוצע על טיסות מפריז לאטלנטה ,ובנוסף תוצע
בתדירות של טיסה יומית אחת לפחות מפריז לסן פרנסיסקו ,ניו יורק ,וושינגטון,
יוסטון ,לוס אנג'לס ,מקסיקו סיטי ,סאו פאולו ,אביג'אן ,דובאי ,ביירות ,בייג'ינג,
הונג קונג ,טוקיו-האנדה וסינגפור.
אלון נטע ,מנהל הפעילות
המסחרית בישראל של אייר
פראנס .klm/צילום יח"צ
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