אייר פראנס :מבצעים במחלקת פרימיום אקונומי
/https://www.ias.co.il/ias-deal/%d7%90%d7%99%d7%99%d7%a8-%d7%a4%d7%a8%d7%90%d7%a0%d7%a1-%d7%9e%d7%91%d7%a6%d7%a2%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%9e%d7%97%d7%9c%d7%a7%d7%aa-%d7%a4%d7%a8%d7%99%d7%9e%d7%99%d7%95%d7%9d-%d7%90%d7%a7%d7%95%d7%a0%d7

אייר פראנס :מבצעים במחלקת פרימיום אקונומי
 Posted on 5ביוני  by 2017דפנה וייס

הנחות משמעותיות במחלקת פרימיום אקונומי ) (Premium Economyשל אייר פראנס למגוון יעדים :ניו יורק החל מ-
 1,179דולר ,שיקאגו החל מ 1239 -דולר ,בוסטון – החל מ 1099 -דולר

 :Categoryדילים

חברת התעופה אייר פראנס מציעה מחירים אטרקטיביים במחלקת  Premium Economyליעדים נבחרים בצפון
אמריקה .המבצע יתקיים עבור רכישת כרטיס עד לתאריך  ,12.9.16לטיסות היוצאות מהארץ עד ) 31.3.2017בכלל זה
חגי תשרי(; מחלקת הפרימיום אקונומי קיימת בטיסות ההמשך ארוכות הטווח היוצאות מפריז ,כאשר הטיסות מתל
אביב לפריז הן במחלקת תיירים.
מחלקת פרימיום אקונומי של אייר פראנס מציעה לנוסעים חוויית טיסה נוחה ואיכותית .עוד בטרם הטיסה נוסעי
המחלקה נהנים ממספר הטבות :בידוק מהיר במסגרת שירותי ה ;SkyPriority -הטבות במשקל; נוסע במחלקה זו יכול
לשלוח  2מזוודות במשקל  23קילו למזוודה ויכול לשאת בנוסף  2תיקי יד במשקל כולל של  18קילו; תיוג מזוודות מיוחד
לצורך מתן עדיפות לקבלתה ביעד.
על המטוס ,מחלקת פרימיום אקונומי מציעה מושבים מיוחדים אשר מרווחים ב 40%יותר מאשר המושבים במחלקת
התיירים .במושבים אלו משענות הרגליים והראש ניתנות להזזה למצבים שונים ע"מ להציע נוחות מקסימלית לנוסעים.
מסכי הבידור האישיים במחלקה רחבים יותר ב 3-אינצ’ים מהמסכים במחלקת התיירים ,ומערכת הבידור מציעה מגוון
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תוכניות באורך של כ 1,000-שעות .בנוסף ,לכל נוסע יש שקע חשמל ויציאת  USBאישית ,המאפשרת את הפעלת
והטענת המכשירים האלקטרוניים האישיים במהלך הטיסה.
במהלך הטיסה הנוסעים ייהנו ממעדני גורמה ייחודיים למחלקה ,מגוון עיתונים ומגזינים ,ומתנות מיוחדות כמו ערכת
טיפוח אישית ומערכת שינה.
רכישת הכרטיסים ,תתאפשר באתר האינטרנט של אייר פרנס ,דרך סוכני הנסיעות או באמצעות שיחה טלפונית
למוקדי החברה .היעדים שבמבצע:
שיקאגו – החל מ 1239 -דולר
ניו יורק – החל מ 1179 -דולר
סיאטל  -החל מ 1529 -דולר
וושינגטון ) - (DCהחל מ 1269 -דולר
בוסטון – החל מ  1099דולר
מקסיקו סיטי – החל מ 1449 -דולר
יוסטון – החל מ –  1519דולר
אתר הבית
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