
Ryanair aloittaa ensimmäiset suorat halpalennot Israeliin
marraskuussa 2015
Ryanair aloittaa halpalennot Israeliin ensimmäistä kertaa marraskuussa 2015 tarjoamalla 3 uutta reittiä Itä- ja Keski-Euroopasta.

Irlantilainen lentoyhtiö aloittaa menopaluulennot Eilatiin kuudesti viikossa 2 kertaa päivässä Unkarin pääkaupungista Budapestista, Liettuan
Kaunaksesta ja Puolan Krakowasta. Lentoyhtiö suunnittelee kuljettavansa ensimmäisenä vuonna 40 000 matkustajaa näillä kolmella reitillä
Eilatin Ovdan lentokentälle.

Ryanairin liput sisältävät etukäteen jaetut paikat, toisen ilmaisen laukun matkustamoon, halvat hinnat, parannellut verkkosivut ja Boarding
Pass -mobiilisovelluksen sekä Ryanair Family Extra- ja Business Plus -palvelut.

Ryanairin lennoilla tuntuu olevan suuri suosio ja äärimmäisen positiivinen vastaanotto budjettimatkustajien keskuudessa. Tämä helpottaa
matkustamista Eurooppaan ja Euroopasta sekä tekee siitä edullisempaa.

Israelin eteläisin kaupunki ja Punaisen meren rannalla sijaitseva Eilat on suosittu kohde, joka tarjoaa ihanteellisen aurinkoiset olot Euroopan
kylminä talvikuukausina. Lukuisten harrastusmahdollisuuksien ansiosta tekemistä riittää paljon niin vesi- kuin autiomaaurheilun parissa.
Lisäksi tarjolla on kylpylöitä, shoppailua, upeita rantoja ja kulinaristisia nautintoja.

Ryanairin Chief Commercial Officer, David O’Brien kertoo:

“Ryanair on erittäin iloinen avatessaan reitin Israeliin marraskuussa 2015. Eilatin Ovdan kentältä lennetään kolme uutta reittiä Budapestiin,
Kaunasiin ja Krakowaan, mikä tarkoittaa 40 000 matkustajaa vuodessa. Neuvottelemme myös parhaillamme Israelin viranomaisten kanssa
mahdollisista lisäreiteistä Israeliin tulevaisuudessa.”

Reittilaajennus juhlistaa myös Ryanairin 30-vuotista taivalta sitten ensimmäisen lennon.
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Israelin Valtion Matkailutoimiston tehtävänä on markkinoida Israelia matkakohteena Pohjoismaissa ja Baltian maissa sekä välittää
matkailua koskevia tietoja näiden maiden suurelle yleisölle. Israelin valtion matkailutoimisto toimii suoraan Israelin matkailuministeriön
alaisuudessa. Israelin suuntautuvan matkailun edistämisessä toimii kaikkiaan 18 matkailutoimistoa ympäri maailmaa.

Koe Israelin ainutlaatuisuus – Käy Tel Avivissa, juhla- ja rantalomakaupungissa Välimeren rannalla. Se ei nuku koskaan – Patikoi ympäri
kiehtovaa Jerusalemia, jossa harjoitetaan kolmea maailmanuskontoa – Kellu terveellisessä Kuolleessameressä – Ui delfiinien kanssa ja
snorklaa Punaisessa meressä Eilatin koralliriutoilla – Seuraa Jeesuksen jalanjälkiä Pyhässä maassa – Vaella Galilean ainutlaatuisessa
luonnossa.

Lisätietoja: www.goisrael.fi 


