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Και 4η εβδομαδιαία πτήση δρομολόγησε η Scoot
από Αθήνα προς Βερολίνο και Σιγκαπούρη
2021/10/01 09:44 στην κατηγορία ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ

Η Scoot πρόσθεσε και τέταρτη εβδομαδιαία πτήση στα δρομολόγια μεταξύ Αθήνας –
Βερολίνου και μεταξύ Αθήνας – Σιγκαπούρης και από εκεί προς Κίνα, Ιαπωνία,
Αυστραλία, Ινδία, Βιετνάμ, Ν.Κορέα, Ταϊβάν, Ταϊλάνδη, Μαλαισία, Φιλιππίνες,
Ινδονησία κ.λπ.
Οι πτήσεις Αθήνα – Βερολίνο πραγματοποιούνται με τη Scoot κάθε Τρίτη, Πέμπτη
και Σάββατο στις 09:30 και από τις 17 Οκτωβρίου θα πραγματοποιούνται και
κάθε Κυριακή.
Οι πτήσεις Αθήνα- Σιγκαπούρη πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και
Σάββατο στις 17:55 και από τις 17 Οκτωβρίου θα πραγματοποιούνται και
κάθε Κυριακή.
Τα δρομολόγια θα γίνονται με Boeing 787-8 Dreamliner, καθώς συγκεκριμένος τύπος
αεροσκάφους διαθέτει χαρακτηριστικά όπως σχεδόν διπλάσια σε μέγεθος παράθυρα
από τα συνηθισμένα αεροσκάφη για απεριόριστη θέα από όλες τις θέσεις,
χαμηλότερη συμπίεση καμπίνας και καλύτερη υγρασία, καθαρότερο φιλτραρισμένο
αέρα μέσα στο αεροσκάφος, φωτισμό LED πλήρους φάσματος που προετοιμάζει τους
επιβάτες για τη μετάβαση σε διαφορετική ζώνη ώρας, περισσότερο αποθηκευτικό
χώρο για τις χειραποσκευές μέσα στην καμπίνα κ.α.
Τα αεροσκάφη της Scoot που πραγματοποιούν τα δρομολόγια από και προς την

Αθήνα διαθέτουν ισχυρά φίλτρα HEPA, όπως αυτά που χρησιμοποιούνται στις
αίθουσες χειρουργείων των νοσοκομείων, τα οποία παγιδεύουν σωματίδια, όπως ιοί,
βακτήρια και μύκητες και καθαρίζουν τον αέρα μέσα στην καμπίνα ανά δύο έως τρία
λεπτά.
Επιπλέον, τα Dreamliners υπερέχουν και στην περιβαλλοντική απόδοση, αφού καίνε
20% λιγότερα καύσιμα και κάνει κατά 60% λιγότερο θόρυβο από τα αεροσκάφη
αυτού τους μεγέθους της προηγούμενης γενιάς.
«Χάρη στη Scoot, επιβάτες από Αθήνα έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν με
χαμηλό κόμιστρα μοναδικά ταξίδια από πλευράς ταξιδιωτικής εμπειρίας τόσο εντός
της Ευρώπης όσο και εντός της Ασίας», δήλωσε ο Τάκης Δημητρίου, επικεφαλής της
Asian Aviation, επίσημου αντιπροσώπου της Scoot στην Ελλάδα.
Να σημειωθεί ότι, η Scoot έχει λάβει μια σειρά από αυστηρά μέτρα υγιεινής πριν,
κατά τη διάρκεια, και μετά τις πτήσεις της. Στο αεροσκάφος, το πλήρωμα καμπίνας
της Scoot είναι εμβολιασμένο φοράει ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό (PPE) και
αποφεύγει κάθε μη αναγκαία αλληλεπίδραση με τους επιβάτες.
Οι εσωτερικοί χώροι των αεροσκαφών της Scoot καθαρίζονται εξονυχιστικά μετά
από κάθε πτήση με εγκεκριμένους καθαριστικούς παράγοντες – μια διαδικασία που
περιλαμβάνει πλήρη απολύμανση όλων των επιφανειών, όπως καθίσματα, οθόνες
αφής, κάδους, ζώνες ασφαλείας, τραπέζια δίσκων, πάγκους προετοιμασίας δίσκων,
κ.λπ. Παράλληλα, οι χώροι της τουαλέτας καθαρίζονται και απολυμαίνοντα
τουλάχιστον τρεις φορές την ώρα.

