Grekland

Utdrag ur VELLINGEPOSTEN

Direktflyg
med Aegean
Flyg direkt till Aten och den grekiska
övärlden med Aegean, Europas bästa regionala flygbolag.
Hej Helena Popp, representant för
Aegean Airlines.
Aegean Airlines är nog ett anonymt
bolag för många, berätta…
– Det är tillsammans med dotterbolaget
Olympic Air, Greklands största och mest
heltäckande flygbolag både nationellt och
internationellt. Flygbolaget har satsat hårt
på att stärka sin internationella närvaro och
stödja turismen i Grekland.
Det har varit ganska dyrt och krångligt
att flyga reguljärt till Grekland…
– För alla som älskar Grekland och den grekiska övärlden finns nu en välfungerande
produkt.
– De nya flygavgångarna från Köpenhamn
(22 maj-25 oktober) kommer att operera 3
dagar i veckan direkt till Aten med avgångstid
kl 11:10. Ankomsttiden kl 15:20 matchar
vidare anslutningar samma dag till många
av Greklands mest omtyckta och vackraste
öar, bl a Kreta, Corfu, Kos, Mykonos, Lesbos,
Rhodos och Santorini. En kul grej är att man
faktiskt kan sätta samman sin egen ”öluff” med
flyg. Per idag omfattar flygbolagets nät hela
205 internationella rutter och 45 nationella.
Det blir ju i en del fall oundvikligt med
övernattning i Aten på hemresan…
– Se det som ett tillfälle att uppleva den grekiska huvudstaden. Aten är en stad som har
otroligt mycket att erbjuda och ett eldorado
för den som är intresserad av arkitektur och
historia.
Vad upplever man som resenär med
Aegean?
– Generöst utrymme i bekväma lädersäten
och gratis varm mat, te/kaffe och softdrinks
till alla passagerare. Det finns en utmärkt
businessklassprodukt som bl a inkluderar
tillgång till lounger och prioritet före och
efter flygningen – för många är bekvämligheten och tidsaspekten viktig. Det ingår 2

Helena Popp, Aegean Airlines tillsammans med Jonas Kristensson på
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incheckade bagage om 32 kg, välkomstdrink,
valmöjlighet mellan olika varma rätter och
ett urval av fina grekiska viner. I turistklassen
erbjuder man två olika priskoncept ”GoLight”
och ”Flex”. I GoLight ingår endast handbagage och man kan betala extra för incheckat bagage om man så önskar före avresa. I
Flex ingår både handbagage och 23 kg incheckat bagage.
– Jag vill gärna slå ett slag för bonusprogrammet; Miles&Bonus – där man ganska
snabbt når guldstatus (inom Star Alliance)
– Det finns tre medlemsnivåer; White, Blue
och Gold. Varje medlemsnivå ger privilegier
och belöningar för att medlemmarna snabbt
ska kunna nå guldstatus, vilket inte enbart
sker genom flygresor med Aegean utan även
vid resa med andra Star Alliance bolag. Miles
kan lösas in på alla Aegeans och Star Alliance
flyg, uppgraderingar och andra belöningar
från övriga anslutna partners.

– Ett tips är att vid 16.000 intjänade poäng
inom ett år från det att du kvalificerar dig till
Blue status får du automatiskt Gold.
Det finns både e-tjänster och en app för
Iphone och Android som man kan ladda ner
för att underlätta hantering av check in, ändringar och inköp av extra bagage.
Helena avslutar med att poängtera att Aegean 2013 för tredje året i rad utsågs till
bästa regionala flygbolag i Europa. Flygflottan som består av 25 Airbus A320, 4 Airbus
A321 och 1 Airbus A319 är en av de yngsta
i Europa, med säkerheten som en av sina
främsta prioriteringar.
Varmt välkomna ombord!
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