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 نخستين پرواز هواپيمايي قطر به بدروم فرود 
نيز آغاز مي بدروم سومين مسيري است كه هواپيمايي قطر در تركيه در طي هفت ماه گذشته افتتاح كرده و از فردا پروازهاي مستقيم به آنتاليا 

انجام مي شود. هواپيمايي قطر در حال حاضر به  320گردد. پروازهاي فصلي به مقصد ساحلي محبوب تركيه دو بار در هفته با هواپيمايي ايرباس 
 مقصد در كشور تركيه پرواز مي كند. 6

 
بدروم به زمين نشست و در نتيجه -فرودگاه ميالسدر  )Water Saluteداالن آبي (ميان اولين پرواز مستقيم هواپيمايي قطر به شهر بدروم روز سه شنبه در  دوحه، قطر:

اين شركت سرويس هاي خود به كشور تركيه را با آغاز پروازهاي شد. ماه گذشته  9ششمين مقصد هواپيمايي قطر در تركيه و سومين مسير جديد افتتاحي طي تبديل به بدروم 
 به ، تنها يك روز پس از افتتاح پروازهاي مستقيم به بدروم، افزايش مي دهد.فصلي به شهر آنتاليا در روز چهارشن

اش  رياييهاي د ها و رستوران سواحل بسيار، هتلاين شهر زيبا به شهرت بدروم در شبه جزيره بدروم واقع شده كه از سواحل جنوب غربي تركيه تا درياي اژه گسترده شده است. 
هاي لوكس خود و يا در حال ريلكس كردن در كنار ساحل در نزديكي منطقه  و افراد مشهور را در استراحتگاه ها ر اطراف جزيره سفر كنند و ستارهكنندگان ميتوانند داست. بازديد
Gümbet هايي چون ببينند. مكان Mausoleum داد نبايد از دسترا بدروم، كارا آدا و قلعه بدروم  شناسي زير آب باستاناتر باستاني، موزه ئدر هاليكارناسوس و ت. 

ماه گذشته،  9آغاز پروازهاي ما به بدروم به عنوان ششمين مقصد در تركيه و سومين مسير تازه تاسيس در  ": باره گفت در اينعامل هواپيمايي قطر آقاي اكبر الباكر، مدير
ر مردم به فران تفريحي به دليل عالقه ي وافاز جانب تجار و هم از جانب مسا براي مسيرهاي تركيه هم. تقاضاي بسيار باالي كيه استدهنده تعهدات ما به كشور تر نشان

 ".، بي اندازه خوشحاليمستان براي مسافرانمان فراهم كنيمتوانيم موقعيت بازديد از شهر ديدني بدروم را در ايام تعطيالت تاب از اينكه مي، بسيار زياد است. جاذبه هاي اين كشور

مسافر در كابين اكونومي را دارد. اين  132و مسافر بيزنس كالس  12كه قابليت حمل  كند؛ هواپيمايي پرواز ميبه بدروم   320ايرباس اي دو بار با  هواپيمايي قطر هفته
 انجام خواهد شد. 2018سپتامبر  28پروازهاي فصلي در روزهاي سه شنبه و جمعه هر هفته تا 

در استانبول ( دو پرواز در روز)  هاي سبيحا و آتاتورك به فرودگاهپرواز هفتگي  10توان به  كند. از اين جمله مي شش مقصد در كشور تركيه پرواز مي بهدر حال حاضر ايرويزقطر
و به هاتاي  2017خود به فرودگاه آدانا را در سپتامبر  . اين شركت پروازهاي مستقيماشاره كردپرواز در هفته به هاتاي و پروازهاي روزانه به آنكارا  3پرواز در هفته به آدانا،  3، 

 ، آغاز كرد.2018در فوريه 

 


