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إحدى طائرات 
»طيران الخليج«

 »األنباء« تقدم عروض »أحلى صيف« من نخبة شركات الطيران والفنادق والمرافق الترفيهية

تتيح للمسافرين االستمتاع بخدمات الدرجة األولى بأسعار درجة رجال األعمال

»طيران الخليج«
تطلق درجة السفر الجديدة »الصقر الذهبي«

أعلنت شركة طيران 
الوطنية  الناقلة  اخلليج 
ململكــــة البحريــــن ـ عن 
إطالقها مــــارس املاضي 
درجــــة الســــفر اجلديدة 
التي  الذهبــــي«  »الصقر 
تقدم للمسافرين اخلدمات 
الفاخــــرة للدرجة األولى 
علــــى طيــــران اخلليج، 
بأســــعار درجــــة رجال 

األعمال املعتادة.
وفي هذا السياق قال الرئيس التنفيذي 
لـ »طيــــران اخلليج« ســــامر املجالي إن 
إطالق درجة الصقر الذهبي هو جزء من 
إســــتراتيجيتنا اجلديدة لتعزيز جتربة 
الســــفر على منت جميع طائراتنا كبيرة 
السعة أو صغيرة السعة على حد سواء، 
مضيفا أن األهم مــــن ذلك أن إطالق هذه 
الدرجة اجلديدة يأذن ببداية عهد جديد من 

الطيران على منت طيران اخلليج. 
وأضاف قائال: »مع احتفالنا باليوبيل 
املاســــي لطيران اخلليج، نؤسس لناقلة 
ناجحة لألعــــوام الســــتني القادمة ناقلة 
بخدمات ذات جودة ممتازة، وقيمة ممتازة 
أيضا. اجلميع رابح مع درجة الصقر الذهبي 
فاملســــافرون على درجة رجــــال األعمال 
سيتلقون خدمة فاخرة ومنتجات أفضل، 
فيما سيستمر مسافرو الدرجة األولى في 
االســــتمتاع مبزايا اخلدمات الرائعة التي 

اعتادوا عليها، وبسعر أفضل«.
وأوضح أن أسعار درجة الصقر الذهبي 
ستكون على نفس املستوى ألسعار درجة 
رجال األعمال، مع إمكانية اختيار األسعار 
حسب نوعية التذاكر، كما ستوفر طيران 
اخلليج على منت رحالتها خدمات الطاهي 
اجلوي احلاصلــــة على جوائز عاملية في 
الذهبي اجلديدة، حيث  مقصورة الصقر 
كانت خدمات الطاهي اجلوي حكرا على 
الدرجة األولى سابقا. كما ستوفر الدرجة 
اجلديدة الوســــادات املريحة والبطانيات 
الفاخرة ملسافريها، باإلضافة إلى منتجات 
الراحة الضرورية لقضاء الليل على منت 

الطائرة.

وستطرح طيران اخلليج على درجة 
الصقر الذهبي مع نهاية العام 2011 مقاعدها 
اجلديدة املنبسطة متاما واملصممة خصوصا 
للنوم على رحالتها الطويلة التي تستغرق 
أكثر من أربع ساعات ونصف الساعة، حيث 
يعد هذا جزءا من برنامج الناقلة لتحديث 
أســــطولها ومنتجاتها. حتى ذلك احلني، 
سيحظى مســــافرو درجة الصقر الذهبي 
من حاملي التذاكر املرنة بأولوية اجللوس 
في مقاعد الطائرة للنوم، واملوجودة في 

مقدمة الطائرة في حال توافرها. 
أما مسافرو درجة الصقر الذهبي ذوو 
التذاكر األقل مرونــــة فيكون مبقدورهم 
االستمتاع مبقاعد الطائرة للنوم املوجودة 
-A340300 و-A330 على الناقلة من طراز

200 املستخدمة في الرحالت الطويلة، والتي 
إلى لندن، وفرانكفورت،  تشمل رحالتها 
وباريس، وكواالملبور، وبانكوك، باإلضافة 
إلى الرحالت اإلقليمية التي يتم استخدام هذا 

الطراز من الطائرات فيها عند احلاجة.
أما على منت الرحالت القصيرة لطيران 
اخلليج، فسيتم إدخال العديد من التحسينات 
على راحة املقاعــــد، وخدمات املقصورة، 
وبعض املنتجات األخرى ليســــتمتع بها 

مسافرو درجة الصقر الذهبي.
وعلــــى صعيــــد اخلدمــــات األرضية، 
سيكون ملســــافري درجة الصقر الذهبي 
أولوية تسجيل األمتعة والدخول إلى قاعات 
طيران اخلليج في املطارات، واصطحاب 
وزن مسموح به يبلغ 40 كيلوغراما من 
األمتعة. كما ســــيحصل مسافرو برنامج 
املســــافر املتميز على أميال مضاعفة عند 
شرائهم لتذكرة درجة الصقر الذهبي األكثر 

مرونة، وعلى أميال تزيد مبقدار مرة ونصف 
املرة عند السفر باستخدام أسعار درجة 

الصقر الذهبي احملدودة.
كما سيتم حتديث قاعات طيران اخلليج 
الدولي لتشــــمل »غرفة  البحرين  مبطار 
الطعام« وهو مطعم ذو فكرة مبتكرة، يتيح 
ملسافري درجة الصقر الذهبي تناول الطعام 
قبل اإلقالع، ليكون لديهم متسع من الوقت 

للعمل أو الراحة على منت الطائرة.
من جانبه قال املدير التجاري لطيران 
اخلليــــج كايل هايوود علــــى إطالق هذه 
اخلدمات اجلديدة قائال »نشعر بالغبطة 
إلطالق درجة الصقر الذهبي، فهي بال شك 
الدرجة التي توفر جتربة السفر املميزة 
التي يبحث عنها مسافرونا. نتطلع إلضفاء 
املزيد من التحسينات واملزيد من القيمة 
على خدماتنا في األشهر القادمة، وباألخص 
العام القادم حني يحصل جميع مسافرينا 
على درجة الصقر الذهبي على مقاعد مريحة 
وجديدة ومميزة تتيح للمسافر أقصى درجة 
لالسترخاء، على منت الرحالت الطويلة التي 
تســــتغرق أكثر من أربع ساعات ونصف 
الســــاعة. إن خيار مقاعد النوم على منت 
الطائرة متوافر على نحو 80% من أسطول 
طائراتنا كبيرة الســــعة واملستخدمة في 
رحالتنا الطويلة ووجهاتنا في الشــــرق 
األوسط«. واختتم املجالي قائال »تسعدني 
الســــرعة التي ننفذ بها إســــتراتيجيتنا 
اجلديــــدة، لنعكس حاجــــات وتطلعات 
أكثر  مسافرينا باستخدام شبكة رحالت 
تركيزا واستهدافا، ومنتجات أكثر جودة 

ودقة، وأسطول أكثر حداثة وفاعلية.


