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A LOW COST EUROWINGS VAI VOAR PARA OS ESTADOS
UNIDOS, LAS VEGAS, A PARTIR DE JULHO 2017
«A companhia aérea low cost Eurowings abriu reservas para a programação do Verão 2017, com
novas rotas desde a Alemanha e Áustria incluindo voos entre Colónia e Las Vegas nos Estados
Unidos. Anteriormente anunciada para começar no dia 4 de Maio, a operação da companhia
subsidiária da Lufthansa especializada em voos baratos adiou a estreia dos voos entre a sua base no
aeroporto de Colónia-Bona e Las Vegas McCarran para o dia 3 de Julho de 2017. A rota vai ter dois
voos por semana operados pela SunExpress Deutschland num Airbus A330-200 que permite
acomodar 21 passageiros em classe Best, 46 em More Confort e 243 em Basic/Smart. As partidas
estão agora agendada para segunda-feira às 15h05 (chegada às 17h50) e quinta-feira às 13h35
(chegada às 16h20). Os voos de regresso partem de Las Vegas também à 2ª e 5ª feira, às 19:35 e
18:05 (aterram na Alemanha no dia seguinte, às 15h20 e 13h50) respectivamente. A Eurowings vai
competir directamente com a companhia aérea Condor nesta rota, que opera em Las Vegas desde
1997. Também desde Colónia a companhia vai operar um voo semanal à quinta-feira para Havana
(lançamento 15 de Dezembro), e três frequências semanais para Sylt, a maior das ilhas Frísias no
norte da Alemanha. Também a partir de 2017, os passageiros da Eurowings de Hanover podem voar
para novos destinos no sul da Europa: Faro e Ibiza. Faro no Algarve é adicionado ao horário de voo às
terças-feiras e domingos; ensolarada e a ilha de Ibiza - parte das Ilhas Baleares - será servida às
terças, quintas e domingos.»
Luis Miguel, artigo publicado na página de internet "Viagens E Férias"
(6 Setembro 2016)
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