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O ΔΑΑ, το 2017, κόμβος της Scoot (Singapore
Airlines) στην Ευρώπη
2016/08/17 23:14 στην κατηγορία ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ

Την Αθήνα επέλεξε ως κόμβο (hub) της Ευρώπης για πτήσεις χαμηλού κόστους προς
την Ασία και τον Ειρηνικό η Scoot, η αεροπορική εταιρία χαμηλού κόστους για
πτήσεις μεγάλων αποστάσεων, που ανήκει εξ’ ολοκλήρου στην Singapore Airlines.
Τα δρομολόγια, τα οποία θα ξεκινήσουν στις 20 Ιουνίου 2017, σηματοδοτούν την
πρώτη πτήση μεγάλων αποστάσεων της Scoot μεταξύ της Ασίας-Ειρηνικού και της
ευρωπαϊκής

Ηπείρου,

καθώς

και

τη

μεγαλύτερη

πτήση

που

εκτελείται

από

αερομεταφορέα χαμηλού κόστους (LCC), με την απόσταση της πτήσης να ξεπερνά τα
10.000 χιλιόμετρα.
Οι απευθείας πτήσεις Σιγκαπούρης-Αθήνας-Σιγκαπούρης θα πραγματοποιούνται με τα
ολοκαίνουρια αεροσκάφη 787 Dreamliner.
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Όπως ανακοίνωσε η διοίκηση της Scoot, οι επισκέπτες από την Ευρώπη θα
μπορούν να συνδέονται με τις υπηρεσίες της Scoot από τη Σιγκαπούρη προς
Αυστραλία (συμπεριλαμβανομένης της Χρυσής Ακτής, Μελβούρνης, Περθ και
Σίδνεϋ), Κίνα, Ινδία, Ιαπωνία, Κορέα, Ταϊβάν, Ταϊλάνδη και Σαουδική Αραβία
– για να ανακαλύψουν μια πληθώρα από συναρπαστικές εμπειρίες που έχει να
προσφέρει η περιοχή της Ασίας και του Ειρηνικού.
Ακόμη, οι επισκέπτες θα μπορούν να συνδεθούν με το δίκτυο της Tigerair, της
αδελφής εταιρίας της Scoot, η οποία ανήκει επίσης εξ’ ολοκλήρου στην Singapore
Airlines και εκτελεί πτήσεις χαμηλού κόστους μικρών αποστάσεων από τη Σιγκαπούρη
προς 39 προορισμούς της Νοτιοανατολικής Ασίας, εξασφαλίζοντας στον Ευρωπαίο
ταξιδιώτη τεράστιο όφελος καθώς και τη δυνατότητα διασύνδεσης με ελκυστικούς
προορισμούς μεταξύ των οποίων το Μπαλί , το Πουκέτ, η Κουάλα Λουμπούρ και το
Ανόι.
Η διαχείριση των δυο αδελφών εταιριών χαμηλού κόστους έχει ανατεθεί στην Budget
Aviation Holdings, εταιρία που ανήκει εξ’ ολοκλήρου στον Όμιλο της Singapore
Airlines.
Μαζί η Scoot και η Tigerair, διασφαλίζοντας τα υψηλότερα πρότυπα ασφάλειας και
αξιοπιστίας, προσφέρουν ένα δίκτυο 56 προορισμών σε πάνω από 16 χώρες της ΑσίαςΕιρηνικού, με την Scoot να πραγματοποιεί πτήσεις μεσαίων και μεγάλων αποστάσεων
με αεροσκάφη 787-Dreamliner, και την Tigerair να προσφέρει πτήσεις μικρών και
μεσαίων αποστάσεων από τη Σιγκαπούρη με αεροσκάφη Airbus A320.
Το νέο δρομολόγιο της Scoot μεταξύ Αθήνας-Σιγκαπούρης θα εξυπηρετείται από
οκτώ νέα, αεροσκάφη Boeing 787 Dreamliners που είναι εξοπλισμένα με συνολικά 329
καθίσματα, συμπεριλαμβανομένων των 18 καθισμάτων της ScootBiz.

