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Jeż eli mas z problem z wyświetlaniem newslettera, użyj tego linka

LOT OTWIERA NOWE POŁĄCZENIA Z BUDAPESZTU.
OD 2 WRZEŚNIA 2019 POLECI DO BUKARESZTU I BRUKSELI.

LOT intensywnie rozwija się na Węgrzech. Od 2 września 2019 Embraery 195 wystartują z
Budapesztu do dwóch kolejnych miast w Europie - do Brukseli i Bukaresztu.
W sumie obok Nowego Jorku, Chicago, Krakowa, Londynu City i Warszawy LOT oferuje aż 7
bezpośrednich międzynarodowych tras ze stolicy Węgier.
Od 2 września br. rejsy do Brukseli i Bukaresztu będą realizowane dwa razy dziennie, 12
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razy w tygodniu nowoczesnymi Embraerami 195.
Do obsługi połączeń LOT na stałe zbazuje w Budapeszcie jeden samolot tego typu.

Bilety są już dostępne w sprzedaży !!!

Nowe połączenia będą obsługiwane nowoczesnymi Embraerami 195, każdy z nich posiada
118 foteli w 3 klasach podróży: biznesowej, ekonomicznej premium i ekonomicznej. Do
obsługi nowych tras LOT na stałe zbazuje w Budapeszcie jeden egzemplarz tego typu.
Uruchomienie nowych połączeń wpisuje się w strategię rozwoju LOT-u na Węgrzech i
wzmacnianie pozycji lidera przewozów lotniczych w Europie Środkowo-Wschodniej. Oprócz
dwóch nowych połączeń do Brukseli i Bukaresztu, od ubiegłego roku LOT realizuje
połączenia także do Nowego Jorku (JFK), Chicago, Krakowa i Warszawy, a już 18 lutego br.
poleci także do London City. Obecnie do obsługi połączeń ze swojej bazy w Budpeszcie LOT
zatrudnia 80 członków węgierskich załóg, trwają również rekrutacje nowej kadry pilotów.

Polskie Linie Lotnicze LOT S.A. z s iedzibą w Warsz awie, przy ul. Komitetu Obrony Robotnikow 43 (02-146 Warszawa),
zarejestrowane w Rejestrz e Przedsiębiorców prowadz onym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII W ydział Gospodarczy
KRS pod nr KRS 0000056844, o nr NIP 522-000-23-34 i kapitale zakładowym 62.430.548,32 PLN (opłaconym w całości).
Kliknij jeśli nie c hc esz od nas otrzymywać tego typu korespondencji. : wypisz z newslettera

25.02.2019, 09:55

