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O destinație nouă pentru turiștii ieșeni: primul zbor charter din Iași
către Hurghada (Egipt), din mai 2019
Aeroportul Internațional Iași anunță o nouă destinație pentru ieșeni: stațiunea
egipteană Hurghada. Zborurile spre această destinație vor fi operate săptămânal,
în regim de curse charter, începând din luna mai a acestui an. Cursele vor fi
operate de Christian Tour în fiecare zi de vineri, începând cu data de 24 mai 2019
până la sfârșitul lunii octombrie, iar biletele sunt puse în vânzare.
“Evoluția Aeroportului Iași din ultimii ani a făcut ca toți marii operatori să ia în considerare
diversificarea ofertei de rute. Astfel, pe lângă insulele grecești și Antalya, încep să apară noi
destinații, iar asta înseamnă noi posibilități pentru ieșeni de a-și petrece vacanțele în locuri
minunate, cum este și stațiunea Hurghada din Egipt. Este important este ca Iașul să apară
pe lista circuitelor turistice de tip city-break pentru că și orașul nostru merită să fie vizitat.
Cu siguranță, în 2019, de pe Aeroportul Iași vor exista mai multe curse charter decât anul
acesta, începând din luna iunie până în septembrie sau chiar octombrie, iar interesul nostru
este să atragem un număr cât mai mare de turiști în zonă”, a precizat Cătălin Bulgariu,
Director General al Aeroportului Internațional Iași.
În general, turiștii români care merg în vacanță în această țară aleg hoteluri de 4 și 5 stele
și regim de masă all inclusive. Prețul mediu plătit de un turist pentru un pachet care include
șapte nopți de cazare, toate mesele, transport cu avionul, transferuri de la aeroport la hotel
și retur și asistență turistică este de 500 de euro. Pe lângă această sumă, la fața locului,
majoritatea optează și pentru cel puțin două excursii opționale la obiective turistice precum
Piramidele din Giza ori Valea Regilor.
În fiecare vară, turiștii pot călători, de pe Aeroportul Iași, spre destinații de vacanță din
Grecia și Turcia, iar din primăvara acestui an ei vor avea ocazia să ajungă direct din Iași în
Egipt. În 2018, din Iași au fost operate curse charter spre Antalya, Rodos, Corfu și
Heraklion.

www.aeroport.ro

https://www.facebook.com/IASIairport/

aeroport.ro facebook.com/iasiairport twitter.com/iasiairport iasiairport.blogspot.ro youtube.com/iasiairport

