Όμιλος Lufthansa: Διαθέσιμο
το πρόγραμμα πτήσεων μέχρι
και τον Οκτώβριο 2020
Λόγω των σημαντικών αλλαγών στις κρατήσεις των επιβατών, ο
Όμιλος Lufthansa πλέον αλλάζει την τακτική σχεδιασμού των
πτήσεων του από βραχυπρόθεσμο σε μακροπρόθεσμο και ανακοινώνει
το πρόγραμμά του έως και το τέλος Οκτωβρίου. Το νέο πρόγραμμα
για το καλοκαίρι είναι διαθέσιμο στα συστήματα κρατήσεων από
χθες, 29 Ιουνίου και θα ισχύει έως και τις 24 Οκτωβρίου, όταν
και ολοκληρώνεται τυπικά η θερινή περίοδος.
Στο νέο αυτό πρόγραμμα η Lufthansa ανακοινώνει και την έναρξη
ενός νέου δρομολογίου από το Μόναχο στη Ρόδο, αυτή τη φορά,
από τις αρχές Ιουλίου, που αναμένεται να διευκολύνει και να
δώσει ακόμη περισσότερες επιλογές στους ταξιδιώτες για τις
διακοπές τους.
Με τις νέες προσθήκες οι εταιρείες του Ομίλου θα προσφέρουν
τους επόμενους μήνες πάνω από το 40% των αρχικά
προγραμματισμένων πτήσεων. Συνολικά, πάνω από 380 αεροσκάφη
του Ομίλου θα χρησιμοποιηθούν για την εξυπηρέτηση του πτητικού
έργου μέχρι τον Οκτώβριο. Αυτό σημαίνει ότι πλέον θα βρίσκεται
στον αέρα ο μισός στόλος της εταιρείας, με 200 αεροσκάφη
περισσότερα από τον Ιούνιο.
«Βήμα βήμα, τα σύνορα ανοίγουν και πάλι και η ζήτηση
αυξάνεται, τόσο βραχυπρόθεσμα, όσο και μακροπρόθεσμα. Κατά
συνέπεια, επεκτείνουμε σταθερά το πρόγραμμα πτήσεων μας και το
παγκόσμιο δίκτυό μας, ενισχύοντας την επανεκκίνηση μας. Είμαι
ιδιαίτερα ικανοποιημένος που πλέον μπορούμε να προσφέρουμε
στους επιβάτες μας ακόμη περισσότερες συνδέσεις σε όλο τον
κόσμος, μέσω όλων των αεροπορικών του Ομίλου και των κομβικών
μας αεροδρομίων,» σχολίασε ο Harry Hohmeister, Μέλος Δ.Σ. της
Deutsche Lufthansa AG.

Μέχρι το τέλος Οκτωβρίου στους επιβάτες θα διατίθεται
και πάλι πάνω από το 90% των αρχικών προγραμματισμένων
short- και medium-haul προορισμών και πάνω από το 70%
των long-haul πτήσεων του Ομίλου. Οι επιβάτες που
σχεδιάζουν τις καλοκαιρινές και φθινοπωρινές διακοπές
τους θα έχουν πρόσβαση σε ένα εκτεταμένο δίκτυο
προορισμών για πτήσεις αναψυχής και business, μέσα από
τα κομβικά αεροδρόμια του Ομίλου.
Για παράδειγμα, η Lufthansa θα εκτελεί 150 δρομολόγια στην
Αμερικάνικη ήπειρο κάθε εβδομάδα για το καλοκαίρι και το
φθινόπωρο, μέσω των αεροδρομίων της Φρανκφούρτης και του
Μονάχου. Περίπου ακόμη 90 πτήσεις την εβδομάδα έχουν
προγραμματιστεί για την Ασία, πάνω από 45 στη Μέση Ανατολή και
πάνω από 40 στην Αφρική.
Μέχρι τον Οκτώβριο θα αποκατασταθούν οι πτήσεις από την
Φρανκφούρτη σε προορισμούς όπως Μαϊάμι, Νέα Υόρκη (JFK),
Ουάσιγκτον, Σαν Φρανσίσκο, Ορλάντο, Σιάτλ, Ντιτρόιτ, Λας
Βέγκας, Φιλαδελφεια, Ντάλας, Σιγκαπούρη, Σεούλ, Κανκουν,
Βίντχοκ και Μαυρίκιο. Αντίστοιχα, από το Μόναχο θα
αποκατασταθούν οι πτήσεις προς Νέα Υόρκη/Νιούαρκ, Ντένβερ,
Σάρλοτ, Τόκυο/Χανέντα και Οσάκα.
Η Lufthansa προσφέρει συνολικά πάνω από 2,100 εβδομαδιαίες
πτήσεις κοντινών και μακρινών αποστάσεων. Από την Φρανκφούρτη
θα προστεθούν περίπου 105 ακόμη προορισμοί και από το Μόναχο
περίπου ακόμη 90. Πριν από τον Οκτώβριο οι παρακάτω προορισμοί
θα αποκατασταθούν από την Φρανκφούρτη: Σεβίλλη, Γλασκώβη,
Εδιμβούργο, Σαντιάγκο ντε Κομποστέλα, Βασιλεία, Λίνζ και
πολλοί ακόμη. Από το Μόναχο, η Lufthansa θα πετάει σε
περισσότερους προορισμούς στη Μεσόγειο, όπως η Ρόδος και η
Κέρκυρα, η Όλμπια, το Ντουμπρόβνικ, η Μάλαγα, το Φάρο και η
Φουνσάλ στη Μαδέρα.
Επιπλέον, θα αυξηθεί η εβδομαδιαία διαθεσιμότητα υπαρχόντων
προορισμών, αλλά και προορισμών με υψηλή ζήτηση.
Μετά την επιτυχημένη επανεκκίνηση, η αποκατάσταση των πτήσεων

της Austrian Airlines προχωρά σύμφωνα με το αρχικό πλάνο και
από τον Ιούλιο και έπειτα, η εταιρεία θα πετά σε περισσότερους
από 50 προορισμούς.
Η SWISS θα συνεχίσει να επεκτείνει τις πτήσεις από Ζυρίχη και
Γενεύη τις επόμενες εβδομάδες και μήνες, προσθέτοντας ακόμη
περισσότερους νέους προορισμούς στο τρέχον δίκτυό της. Η SWISS
θα προσθέσει 12 νέους Ευρωπαϊκούς προορισμούς από τη Ζυρίχη
τον Ιούλιο και ακόμη 24 από την Γενεύη, ενώ θα εξυπηρετεί και
συνολικά 11 προορισμούς μακρινών αποστάσεων από την Ζυρίχη τον
Ιούλιο και 17 τον Οκτώβριο.
Η Eurowings αυξάνει επίσης σημαντικά το πρόγραμμά της, τόσο
για ταξίδια αναψυχής, όσο και για επαγγελματικά ταξίδια,
στοχεύοντας στην επαναφορά του 80% των πτήσεων της μέσα στο
καλοκαίρι. Μετά την άρση των περιορισμών στην μετακίνηση, το
ενδιαφέρον για προορισμούς διακοπών όπως η Ελλάδα, η Ιταλία, η
Ισπανία και η Κροατία ειδικότερα έχει αυξηθεί σημαντικά. Για
να καλύψει αυτή τη ζήτηση η Eurowings αναμένεται να πετά το 30
με 40% της δυναμικότητάς της μέσα στον Ιούλιο.
Η Brussels Airlines επεκτείνει και αυτή τις πτήσεις της τόσο
για ταξιδιώτες αναψυχής, όσο και για business ταξιδιώτες. Τον
Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο η εταιρεία σχεδιάζει να
λειτουργήσει στο 45% των αρχικώς προγραμματισμένων πτήσεων.

Πολιτική υγιεινής του Ομίλου Lufthansa
Η ασφάλεια και η υγεία των επιβατών και εργαζομένων μας
αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για τον Όμιλο. Προς αυτή την
κατεύθυνση, όλες οι διαδικασίες καθ’όλη τη διάρκεια τους
ταξιδιού έχουν αξιολογηθεί και θα συνεχίζουν να αξιολογούνται
ούτως ώστε να εξασφαλίζουν την ασφάλεια όλων.
Επιπρόσθετα, η Lufthansa δίνει πλέον την ευκαιρία στους
επιβάτες κατά την άφιξή τους στα αεροδρόμια της Φρανκφούρτης
και του Μονάχου να εξετάζονται γρήγορα για τον κορονοϊό για
πτήσεις στο εξωτερικό ή για πτήσεις εντός Γερμανίας, ώστε να
αποφύγουν την καραντίνα στον προορισμό τους. Αυτά τα κέντρα

εξετάσεων θα λειτουργούν από συνεργαζόμενη εταιρεία.
Κατά τον σχεδιασμό του ταξιδιού τους, οι επιβάτες θα πρέπει να
λαμβάνουν υπόψη τους τρέχοντες περιορισμούς εισόδου και
αυτοπεριορισμού του εκάστοτε προορισμού.

