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הנוסעים במטוסי הדרימליינר  787-900ייהנו מעיצוב חדש המעניק נוחות ופרטיות

 :Categoryתעופה
 :Tagאייר אירופה ,מחלקת עסקים

חברת התעופה אייר אירופה הודיעה היום כי מחלקת העסקים במטוסי הדרימליינר החדשים  787-900שנכנסים
לפעילות בחברה ,מעוצבים באלגנטיות גבוהה ביותר והנוסעים ייהנו מפרטיות רבה יותר ונוחות מירבית בחוויית
הטיסה.
מחלקת העסקים החדשה הותאמה לפריסה של  , 1-2-1כך שלכל נוסע תהיה גישה ישירה למעבר .במטוסים החדשים
של החברה יש  32מושבים במחלקת העסקים .המושבים רחבים וגדולים יותר ,מרופדים בעור והופכים למיטה בקלות.
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כל מושב מותאם לצרכים של הנוסע הן לעבודה והן להרפיה.
נוסעי מחלקת העסקים בטיסות הטרנס-אטלנטיות נהנים מתפריט בריא ועשיר של השף הספרדי הנודע Berasategui
 Martinבעל מסעדות עם כוכבי מישלן בברצלונה.
אייר אירופה שינתה את התפריט שלה לכלל הנוסעים בכל המחלקות,
כי ראתה לנגד עיניה מחויבות למזון אורגני ,אקולוגי ובריאותי התורם
לרווחת הנוסע .הנוסעים נהנים ממיצי פירות וירקות בכבישה קרה,
 100%טבעיים ,ללא תוספים או חומרים משמרים ותפריט מיוחד
לילדים .התפריטים מוגשים על כלים מחומרים למחזור ,בעיצוב חדשני
למתן חוויה ייחודית לנוסע.
הנוסעים יוכלו ליהנות מחוויית טיסה בדרימליינר  787-900המתאפיין
בעיצוב חדשני וביצועיים סביבתיים יוצאי דופן .ה"דרימליינר" גם
מסוגל לטוס מרחקים גדולים ולצרוך  20%פחות דלק.
חברת התעופה אייר אירופה מפעילה שמונה טיסות שבועיות מישראל מחלקת העסקים בדרימליינר של אייר אירופה.
למדריד ומאפריל הקרוב תפעיל החברה תשע טיסות שבועיות בקו זה צילום יח"צ
עם חיבור נוח ליעדי החברה במרכז ודרום אמריקה.
מחיר כרטיס טיסה בקו תל אביב מדריד במחלקת עסקים החל מ 682-דולר ,לברזיל החל מ 1,693 -דולר ולבואנוס
איירס  -החל מ 2,194-דולר לאדם.
הנוסעים ייהנו משירות  ,WiFiעיתונים ומגזינים ,אפשרות הזמנת מושבים מראש ושירות צ'ק אין מוקדם .שירות
סטרימינג בחינם בטיסות הטרנס אטלנטיות.
אייר אירופה הינה חברת התעופה המובילה למרכז ודרום אמריקה ומשרתת מעל ל 50-יעדים בעולם ,ביניהם בואנוס
איירס ,לימה ,סאו פאולו ,מונטוידיאו ,קנקון ,הוואנה ועוד ,מרכז אמריקה ,ארה"ב וספרד – כולל האיים הקאנריים
והבלאריים.
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