Emirates:
Σε
όλους
τους
προορισμούς από το καλοκαίρι
του 2021
Ο κρατικός αερομεταφορέας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων,
Emirates Airlines, θα εξυπηρετήσει και τους 143 προορισμούς
του το καλοκαίρι του 2021, με τη συχνότητα των πτήσεων να
εξαρτάται από τη ζήτηση, δήλωσε ο επικεφαλής λειτουργίας της
εταιρείας.
Τα ταξίδια διακόπηκαν από τα εκτεταμένα lockdown καθώς οι
χώρες έκλεισαν τα σύνορά τους σε μια προσπάθεια να ελέγξουν
την εξάπλωση του κοροναϊού. Η Emirates πετά προς το παρόν σε
λιγότερους από 80 προορισμούς, σύμφωνα με τον ιστότοπό της.
Ωστόσο, ο COO Αντέλ Αλ-Ρεντά είπε στην εκπομπή «Capital
Connection» του CNBC ότι η αεροπορική εταιρεία θα
αποκαταστήσει τα δρομολόγια προς τις 143 πόλεις που πετούσε
πριν από την πανδημία στο επόμενο έτος. Η Emirates είναι ένας
από τους μεγαλύτερους αερομεταφορείς μεγάλων αποστάσεων στον
κόσμο.
«Μπορούμε εύκολα να πούμε, μέχρι το καλοκαίρι (2021), θα
εξυπηρετούμε το 100% των προορισμών του δικτύου μας», είπε.
Αυτές οι προοπτικές είναι αισιόδοξες σε σύγκριση με τον
αερομεταφορέα Qantas της Αυστραλίας. Η αεροπορική εταιρεία
αναμένει μόνο το 50% των διεθνών δραστηριοτήτων να επιστρέψει
στα μέσα του 2022, δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος Alan Joyce στο
«Squawk Box Asia».
Η Qantas μπορεί να προσφέρει ένα «επιθετικό» σχέδιο μείωσης
κόστους, λέει ο CEO. Μόνο πολίτες, κάτοικοι και τα άμεσα μέλη
της οικογένειάς τους μπορούν να ταξιδέψουν στην Αυστραλία αυτή
τη στιγμή, ενώ το Ντουμπάι άνοιξε τις πόρτες του στους
τουρίστες στις αρχές Ιουλίου.

Ο Al-Redha είπε ότι η χαλάρωση των κανόνων βοήθησε την
αεροπορική εταιρεία, η οποία «σίγουρα» βλέπει μια θετική τάση.
«Αν συγκρίνω την απόδοσή μας τώρα με πριν από ένα μήνα, έχουμε
σχεδόν διπλασιάσει τον αριθμό των επιβατών που μεταφέρουμε στα
αεροσκάφη μας.» Η απόδοση της αεροπορικής εταιρείας τον Ιούλιο
και τον Αύγουστο ήταν «καλύτερη από ό, τι περιμέναμε
νωρίτερα».
Όσον αφορά το δίκτυο και τις υπηρεσίες του επόμενου έτους,
είπε: «Προφανώς, η… συχνότητα των πτήσεων ανά ημέρα θα
εξαρτηθεί από τη ζήτηση και την απόσυρση των περιορισμών από
ορισμένα αεροδρόμια και από ορισμένες χώρες. Όμως, όσον αφορά
τον προγραμματισμό του δικτύου αεροπορικών εταιρειών, μέχρι το
καλοκαίρι (2021) θα καλύψουμε 143 προορισμούς. »
Δεν είναι σαφές πότε οι κυβερνήσεις θα επιτρέψουν την
επανάληψη των διεθνών ταξιδιών και το χρονοδιάγραμμα πιθανώς
εξαρτάται από τον περιορισμό της κατάστασης του ιού και τη
διαθεσιμότητα ενός αποτελεσματικού εμβολίου.

