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חברת  LATAMתעניק הנחות של כ 20%-לטיסות בינלאומיות וכ 50%-לטיסות בתוך אמריקה הלטינית
 :Categoryדילים
 ,Tag: LATAMטיסות לאמריקה הלטינית

חברת התעופה המובילה באמריקה הלטינית  LATAMהמפעילה טיסות מת"א לסנטיאגו דה צ'ילה דרך סאו פאולו
ברזיל ,מציעה מחירים מיוחדים לכבוד בלק פריידי .החברה תעניק הנחות של כ 20%-לטיסות בינלאומיות וכ50%-
לטיסות בתוך אמריקה הלטינית.
המחירים המיוחדים זמינים לרכישה עד ה 2-בדצמבר והם גם עבור טיסות הישירות היוצאות מתל אביב בחודשים
פברואר  -מאי .2020
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הקו הישיר של  LATAMמת"א פועל בתדירות של שלוש טיסות שבועיות בימי שלישי ,חמישי וראשון ,כאשר הטיסה
יוצאת מנתב"ג טרמינל  , 3ב 18:20-בערב ונוחתת ב 05:30-בבוקר למחרת בסאו פאולו .המטוס ממשיך בדרכו מסאו
פאולו ב 07:25-בבוקר ומגיע לסנטיאגו בשעה  10:35בבוקר .בכיוון ההפוך הטיסה יוצאת בימי שני ,רביעי ושבת
מסנטיאגו ב 16:00 -אחה"צ ,מגיעה לסאו פאולו ב 21:05-בלילה ,ממשיכה ב 23:00-בלילה ונוחתת בתל אביב ב16:05 -
אחה"צ ביום למחרת.
 LATAM Airlinesמפעילה את טיסותיה מישראל במטוסי בואינג  787דרימליינר חדישים עם  213מושבים במחלקת
תיירים ו 30-מושבים במחלקת עסקים .הטיסות הן בשירות מלא כולל ארוחות ,שתייה ,מערכות בידור וסרטים ,שתי
מזוודות לתא המטען וטרולי )במחלקת תיירים(.
הנוסעים הישראלים שטסים עם  LATAM Airlinesיכולים להגיע בקלות מסאו פאולו ליותר מ 120 -יעדים וערים שונות
ברחבי אמריקה הלטינית במדינות כמו :ברזיל ,צ'ילה ,ארגנטינה ,קולומביה ,אקוודור ,פרו ,אורוגוואי ופרגוואי.

 :LATAMמטוס דרימליינר הפועל בקו לישראל .צילום יחצ
אודות קבוצת LATAM Airlines
הקבוצה מעסיקה למעלה מ 41,000-עובדים ברחבי העולם ,מפעילה למעלה מ 1,300-טיסות ביום ומטיסה כ 68-מיליון
נוסעים בשנה .ל LATAM Airlines -יש צי צעיר ומודרני של של כ 312-מטוסים עם ממוצע ותק של כשבע שנים והוא
כולל את מטוסים חדישים והמתקדמים ביותר כולל :בואינג  787דרימליינר ,איירבוס  A320 ,A350ו.A320 neo-
הכרטיסים זמינים לרכישה אצל סוכני הנסיעות ברחבי הארץ ו/או באתר החברה בכתובתlatam.com :
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