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Αναδιάρθρωση πτήσεων Emirates κατά το διάστημα από 16.4 έως 30.5.2019
Σύμφωνα με ανακοίνωσή του εν θέματι κρατικού αερομεταφορέα, προγραμματίζεται περικοπή
πτήσεων λόγω εργασιών σε νότιο αεροδιάδρομο διεθνούς Αεροδρομίου Ντουμπάι, οποίος θα
παραμείνει κλειστός κατά το διάστημα 16 Απριλίου έως και 30 Μαΐου τ.ε.
Κατά την περίοδο αυτή, θα αργήσουν 48 αεροσκάφη του στόλου, ενώ θα μειωθεί κατά 25% ο
συνολικός αριθμός πτήσεων που εξυπηρετούνται από την έδρα της Emirates. Σύμφωνα με
προϋπολογισμό εταιρείας, η αρνητική επίπτωση επί των ετησίων εσόδων της εκτιμάται σε $467 εκατ.
Σημειώνουμε ότι, κατά την περίοδο από 31 Μαρτίου έως 16 Απριλίου, καθώς και από 30 Μαΐου έως
και 26 Οκτωβρίου τ.ε. προγραμματίζεται δρομολογηθεί και δεύτερη ημερήσια πτήση προς Αερολιμένα
Αθηνών, οποία θα εξυπηρετείται στο διάστημα αιχμής (από 31 Μαΐου έως και 31 Σεπτεμβρίου) από
μεγαλύτερης χωρητικότητος νέου τύπου αεροσκάφος Airbus A380.
Παρομοίως, εξαιρέσει του εν θέματι 45ημέρου, (α) προστεθούν τρίτη ημερήσια πτήση προ Ρώμη, (β)
δρομολογηθεί μεγαλύτερο αεροσκάφος προς Στοκχόλμη κατά Ιούλιο και Αύγουστο και (γ) εκκινήσει
ημερήσιο δρομολόγιο προς Ζάγκρεμπ. Επίσης, αναβαθμισθεί στόλος αεροσκαφών που εκτελούν
πτήσεις προς Βοστώνη, Γλασκόβη, Ρίο Ιανέιρο και Μπουένος ‘Άιρες, ενώ προβλέπεται αναστολή
δρομολογίων προς Σαντιάγκο μέσω Σάο Πάολο, μεταξύ Σίδνεϋ και Μπανγκόκ, καθώς και της δεύτερης
ημερήσιας πτήσης προς Περθ.
Από 1ης Ιουνίου σχεδιάζεται αναδιάρθρωση δρομολογίων με αύξηση συχνότητος πτήσεων προς
προορισμούς της Αφρικής (α) Καζαμπλάνκα, (β) Αμπούτζα, (γ) Άκρα (Γκάνας), (δ) Κόνακρυ και (ε)
Ντακάρ.
Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, εντός τρέχοντος οικονομικού έτους, θα πραγματοποιηθεί
ανανέωση του στόλου της εταιρείας με την παραλαβή 6 νέων αεροσκαφών, τύπου Airbus A380 και
παράλληλη απόσυρση 7 παλαιών, τύπου Boeing 777. Σημειώνουμε ότι το πρόγραμμα
αντικατάστασης αεροσκαφών αποσκοπεί, επίσης, στην αύξηση του μεριδίου των εμπορευματικών
μεταφορών.
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