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»الكويتية« توقف رحالتها  إلى األقصر 
وتدشن رحالت جديدة إلى مطار سوهاج نوفمبر المقبل 

قالت مصادر مطلعة لـ »األنباء« ان اخلطوط اجلوية الكويتية ستقوم بإيقاف 
رحالتها إلى مطار األقصر وستبدأ بتسيير رحالت جديدة إلى مطار سوهاج 
في جمهورية مصر العربية ابتداء من األول من نوفمبر املقبل. وقالت املصادر 
ان مطار سوهاج يعتبر ثاني أكبر املطارات مبصر بعد مطار القاهرة، ويعتبر 
تدشني الناقلة الوطنية رحالت منتظمة للمطار اجلديد مبنزلة انطالقة كبيرة 

للمؤسسة في نقل العديد من الوافدين املصريني إلى صعيد مصر.

طرحت شركة اخلطوط الوطنية الكويتية 
أســــعارا لـ 19 وجهــــة أوروبية جديــــدة بعد 
الرمز املشترك واإلنترالين  اتفاقيتي  توقيعها 
مع اخلطوط اجلوية النمساوية الناقل الرسمي 
للنمســــا، وقدمت الناقلة العاصمة البريطانية 
لنــــدن بـ 99 دينارا ومدينتي لينز وبراغ بـ 114 
دينارا. وفي هذا السياق قالت مصادر مطلعة لـ 
»األنباء« انه اعتبارا من اليوم سيصبح بإمكان 
ضيوف الناقلة الســــفر من الكويت إلى مطار 
ڤيينا الدولي، ومن ثم مواصلة ســــفرهم عبر 
اخلطوط اجلوية النمساوية إلى العديد من املدن 
والعواصم األوروبية وتسلم األمتعة املسجلة 
في احملطة النهائية مما يجعل جتربة الســــفر 
أكثر ســــهولة ومتعة. هذا وقدمت الناقلة التي 
تتخذ من مطار الشيخ سعد للطيران العام مقرا 
لها مدينة انسبروك وكالغنفورت وسالزبورخ 
بـ 118 دينارا، كما طرحــــت ميالن االيطالية بـ 
122 دينــــارا، باإلضافة إلــــى أن الناقلة طرحت 
مدينة صوفيا وزيورخ بـ 130 و132 دينارا على 
التوالي.  وطرحت اخلطوط الوطنية العاصمة 
الفرنسية باريس بـ 134 دينارا وكوبنهاغن بـ 
144 دينارا وقدمت لؤلؤة أوروبا جنيڤ بـ 144 
دينارا، باإلضافة إلى ان الناقلة قدمت بروكسل 

وبوخارست بـ 145 دينارا. وبينت املصادر أن 
موقع ڤيينا اجلغرافي في اوروبا وسرعة الوصول 
الى غيرها من وجهات الطيران هو ما شجع على 
عقد الشراكة مع النمساوية واختيارها كشريك 
للخطوط الوطنيــــة، وتعد هذه اخلطوة مهمة 
ورئيسية للشركة منذ بداية انطالقها في العام 
املاضي. وطرحت الشــــركة جدول رحالت مرن 
حيث سيتمتع جميع ضيوف اخلطوط الوطنية 
بفرصة االستفادة من جدول رحالت مرن خالل 
ساعات النهار بفضل اتفاقية النقل مع اخلطوط 
اجلوية النمساوية، حيث ستهبط الناقلة مبطار 
ڤيينا مبعدل 3 رحالت في األسبوع أيام الثالثاء 

واخلميس والسبت. 
وعن األوزان املسموحة لألمتعة قالت املصادر 
ان األوزان املســــموحة لألمتعة تبقى كما هي 
محددة عند السفر من الكويت إلى ڤيينا والعكس، 
مشيرة الى انه عند السفر إلى الوجهات األخرى 
على منت اخلطوط اجلوية النمســــاوية تكون 
األوزان املسموحة لألمتعة 20 كيلوغراما عند 
السفر على الدرجة السياحية املتميزة باإلضافة 
إلى 7 كيلوغرامات حلقيبة اليد و30 كيلوغراما 
عند السفر على درجة األعمال األولى باإلضافة 

إلى 10 كيلوغرامات حلقيبة اليد.

99 دينارالندن

114 دينارالينز

114 دينارابراغ

118 ديناراإنسبروك

118 ديناراكالغنفورت

118 ديناراسالزبورغ

122 ديناراميالن

130 ديناراصوفيا

132 دينارازيوريخ

134 ديناراباريس

144 ديناراكوبنهاغن

144 ديناراجنيڤ

145 دينارابروكسل

145 دينارابوخارست

145 دينارالينز

155 ديناراستوكهولم

170 ديناراشتوتغارت

175 ديناراكولونيا

175 دينارادوسلدورف

جدول أسعار رحالت الخطوط الوطنية إلى 19 وجهة أوروبية عبر ڤيينا

كاتدرائية ميالن 
في قلب المدينة

19 وجهة أوروبية تطرحها  »الخطوط الوطنية«  
بأسعار تنافسية عبر شراكتها مع »النمساوية«

الناقلة ستهبط في ڤيينا أيام الثالثاء والخميس والسبت عبر جدول رحالت مرن


