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Tarom da startul promotiei  "Maratonul de Toamna", prin distribuirea  de bilete de avion spre
vanzare incepand cu data de 15 septembrie 2011,  la tariful de numai 79 euro plus taxe (oferta
limitata) pentru un bilet  dus - intors. In functie de destinatie, tariful total cu toate taxele 
incluse incepe de la 160 de euro.

Compania ofera in aceasta toamna peste 3.800 de bilete pentru 17 destinatii externe.

Destinatiile  Tarom din aceastea perioada sunt Atena, Amman, Amsterdam, Barcelona, 
Beirut, Bruxelles, Budapesta, Cairo, Chisinau, Frankfurt (cu plecare  catre si dinspre 
Bucuresti 
si Cluj), Istanbul, Larnaca, Madrid, Munchen  (cu plecare catre si dinspre 
Bucuresti 
si Sibiu), Roma, Salonic, Viena  (cu plecare catre si dinspre Cluj). 

Biletele dus-intors pe  aceste rute pot fi achizitionate in perioada 15 septembrie – 25  octombrie
2011 si sunt valabile pentru calatorie in perioada 15  septembrie – 30 noiembrie 2011 (data
ultimului retur). 

Oferta este disponibila la vanzare in agentiile proprii Tarom, la agentii de turism acreditati si pe
www. tarom.ro .

Compania  Nationala de Transporturi Aeriene Romane Tarom isi desfasoara  activitatea sub
autoritatea Ministerului Transporturilor si  Infrastructurii si este membra a Aliantei SkyTeam din
25 iunie 2010. 

Tarom deserveste 57 de destinatii in sezonul de vara 2011 operand catre tari din Europa,
Africa de Nord si Orientul Mijlociu.

In  anul 2010, compania Tarom a transportat 2.191.317 pasageri, cu 23,66%  mai mult decat in
2009. Luna august 2010, cand s-au inregistrat 234.066  pasageri, a fost cea mai buna luna din
ultimii zece ani pentru companie,  din punct de vedere al numarului de pasageri transportati.
Gradul de  incarcare al curselor Tarom inregistrat in 2010 a fost de 62%, cu 6  puncte mai mult
decat in 2009. 
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Pentru anul 2011, Tarom estimeaza peste 2.400.000 de pasageri si un grad de incarcare de
peste 64%.

  

Pentru a citi si despre noile destinatii ale operatorului Qatar Airways, accesati aceasta
sectiune  a
site-ului nostru.

  

Citeste mai mult...

  

Sursa: www.dailybusiness.ro
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