Απευθείας πτήσεις της Air
France προς Σεϋχέλλες τη
φετινή χειμερινή περίοδο
Από τις 29 Οκτωβρίου οι πελάτες της Air France έχουν πλέον την
ευκαιρία να ταξιδεύουν προς το
Μαέ στις Σεϋχέλλες με τις
τρεις εβδομαδιαίες πτήσεις που αναχωρούν από το Παρίσι-Charles
de Gaulle.
Οι πτήσεις θα πραγματοποιούνται καθ΄ όλη τη διάρκεια της
χειμερινής περιόδου (έως τις 28 Μαρτίου 2020) με αεροσκάφη
τύπου Airbus A330-200 που προσφέρουν 36 θέσεις στην Business,
21 στην Premium Economy και 167 στην Οικονομική θέση.
Πρόγραμμα πτήσεων με Airbus A330 σε ισχύ από τις 29 Οκτωβρίου
2019 (τοπικές ώρες)
AF246: Αναχωρεί από το Παρίσι-Charles de Gaulle, στις 17:10,
κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο. Άφιξη στο Μαέ την επόμενη
ημέρα, στις 6:20
AF247: Αναχωρεί από το Μαέ, στις 8:20, κάθε Τετάρτη, Παρασκευή
και Κυριακή. Άφιξη στο Παρίσι, στις 15:55.
Η πτήση αυτή της Air France έρχεται να προστεθεί σε εκείνες
που προσφέρονται ήδη από τις συνεργαζόμενες εταιρείες. Οι
επιβάτες θα μπορούν να συνεχίζουν απρόσκοπτα το ταξίδι τους
για το
Praslin στις Σεϋχέλλες από το Μαέ, στις πτήσεις
κοινού κωδικού με την Air Seychelles, ή να προσεγγίσουν το Μαέ
και από το Ναϊρόμπι (Κένυα) με μια από τις έξι εβδομαδιαίες
πτήσεις κοινού κωδικού με την Kenya Airways.

Σεϋχέλλες, προορισμός καρτ-ποστάλ
Με την άφιξη στο Μαέ, οι επιβάτες της Air France θα βρεθούν
μακριά από χειμωνιάτικα τοπία, το κρύο και την μελαγχολία, σε
ένα φυσικό τοπίο άπειρων χρωμάτων. Στη μικρή γωνιά αυτή του

παραδείσου μέσα στα γαλανά νερά του Ινδικού Ωκεανού, στα νησιά
των Σεϋχελλών ξετυλίγεται μια μεγάλη ποικιλία νέων και
αυθεντικών εμπειριών.
Είτε αναζητάτε τα μαγευτικά τοπία, είτε τις πολύχρωμες
ξαπλώστρες παραλίας, τα σημεία για αναρρίχηση ή τα
περιπατητικά μονοπάτια για όσους διψούν για λίγη περιπέτεια,
υπάρχουν τόσα πολλά από τα οποία μπορείτε να επιλέξετε σε αυτό
το σύμπλεγμα των 115 νησιών στον Ινδικό Ωκεανό που απαρτίζουν
τις Σεϋχέλλες. Οι λάτρεις των γεύσεων θα ενθουσιαστούν
ανακαλύπτοντας τα τοπικά προϊόντα στους πολύχρωμους πάγκους
στην αγορά Victoria.

