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חברות התעופה בקבוצה יציעו לקהל הנוסעים טיסות ליעדים חדשים בעונת החורף הקרובה וסה"כ יפעילו
 24,922טיסות שבועיות ל 288-יעדים ב 106-מדינות
 :Categoryתעופה

חברות התעופה של קבוצת לופטהנזה – לופטהנזה ,אוסטריאן איירליינס ,SWISS ,בריסל איירליינס ויורווינגס יציעו
אפשרויות אטרקטיביות לנופשים ולנוסעים העסקיים בחורף הקרוב.
לוח הטיסות של חורף  2017/2018מציע ללקוחות הקבוצה  24,922טיסות מדי שבוע ליעדים רבים בעולם .החורף ,חברות
התעופה של הקבוצה יקשרו בין  288יעדים ב 106-מדינות לבין נמלי הבית של הקבוצה בפרנקפורט ,מינכן ,ציריך ,וינה
ובריסל ,אך יעברו גם בנתיבים רבים מנקודה לנקודה .את השירותים האלה ישלימו יותר מ 18,000-טיסות בקוד
משותף ,המתבצעות עם כ 30-חברות תעופה שותפות ,המציעות לנוסעים רשת שמקיפה כמעט את כל כדור הארץ .לוח
הטיסות החורפי ייכנס לתוקפו ביום ראשון 29 ,באוקטובר 2017 ,ויימשך עד  24במרס .2018
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לופטהנזה
החל מה 8-בנובמבר  ,2017לופטהנזה תפעיל  5טיסות שבועיות מברלין לניו-יורק )ארה"ב( .הטיסות יופעלו בימים שני,
שלישי ,רביעי ,חמישי ושבת ,במטוס רחב גוף מסוג איירבוס . A330-300
בנוסף ,לופטהנזה תציע בחורף הקרוב טיסות מדיסלדורף למיאמי )ארה"ב( .השירות מדיסלדורף למיאמי יחל ב8-
בנובמבר 2017 ,ויוצע  3פעמים בשבוע ,בימים שני ,רביעי ושישי.
לטסים מזרחה לופטהנזה תציע  4טיסות שבועיות טיסות ממינכן לבייג'ינג )סין( ,הטיסות יופעלו במטוס החדשני
והידידותי ביותר לסביבה מסוג איירבוס  .A350-900בנוסף ,לופטהנזה תפעיל את מטוס האיירבוס  A350-900ממינכן
לבוסטון )ארה"ב( ,ניו-דלהי )הודו( ,ומומבאי )הודו(.
כמו כן ,לופטהנזה תציע מגוון של טיסות ממינכן לשרלוט )ארה"ב( ,דנבר )ארה"ב( וטוקיו )יפן(.
החל מסוף חודש אוקטובר  2017לופטהנזה תחל להפעיל טיסות מפרנקפורט למגוון יעדים חדשים באירופה :פמפלונה
)ספרד( ,גנואה ,בארי וקטניה )כולן באיטליה( ,קוסאמו )פינלנד( ,קלוז' וטימישוארה )שתיהן ברומניה(.
החברה תפעיל גם בחורף טיסות מפרנקפורט לסנטיאגו דה קומפוסטלה )ספרד( ,רייקביק )איסלנד( ,פלרמו )איטליה(
ופאדרבורן )גרמניה(.
ממינכן תפעיל החורף לופטהנזה טיסות לנאנט )צרפת( ,גלאזגו )בריטניה( וסנטיאגו דה קומפוסטלה )ספרד(.
אוסטריאן איירליינס
החל מה 25-באוקטובר  ,2017תציע לראשונה אוסטריאן איירליינס טיסות לאיי סיישל ,הטיסות יופעלו במטוס בואינג
.767
בתוך כך ,אוסטריאן איירליינס תציע בחורף הקרוב  5יעדים אקזוטיים :מאוריציוס ,האיים המלדיביים ,קולומבו )סרי-
לנקה( ,הוואנה )קובה( ואיי סיישל.
במזרח אירופה תציע אוסטריאן איירליינס סך של  34יעדים ,בהם :קייב ,דנייפרופטרובסק ,אודסה ולבוב )כולן
באוקראינה( ,בוקרשט ,יאשי וסיביו )כולן ברומניה(.
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SWISS
 SWISSתחל להעפיל בחורף הקרוב טיסות לסאו-פאולו )ברזיל( במטוס הדגל שלה  -בואינג .777-300ER
בנוסף SWISS ,תחל להפעיל לראשונה טיסות לורוצלב )פולין( וניש )סרביה(.
החברה תרחיב את היצע היעדים שלה ותציע כעת טיסות גם לברלין ודיסלדורף )גרמניה( ,זאת לצד הוספת טיסות
נוספות למוסקבה )רוסיה(.
חברת הבת של  ,SWISSאדלוויס ,תרחיב את היצע היעדים שלה ותציע בחורף  2018טיסות לאיים הקנריים ולראשונה
תציע גם טיסות לאורלנדו )פלורידה(.
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