Emirates spouští lety do Rangúnu a Hanoje
Denní linka bude spuštěna 3. srpna 2016
Dubaj, SAE, 25. února 2016: 
Emirates spustí od 3. srpna 2016 denní linku z Dubaje do Rangúnu (RGN)
v Myanmaru a Hanoje 
(HAN) ve Vietnamu. Na lety bude nasazen Boeing 777‐300ER v konfiguraci tří
tříd. Tato nová linka posílí síťdestinací Emirates v jihovýchodní Asii a nabídne nové možnosti pro
cestující mezi Hanojí a Rangúnem. Zároveňbudou myanmarským a vietnamských cestovatelům
otevřeny nové spoje zpřístupňující globální síťEmirates.
„Tato linka je pro náš trh zvláštědůležitá kvůli početné vietnamské komunitěv České republice,“ řekl
ř
editel Emirates pro Českou republiku Bořivoj Trejbal. „Jsme rádi, že jak obchodním cestujícím, tak
těm, kteří jednou na dovolenou, můžeme nabídnout ještědostupnější a pohodlnější síťpokrývající
jihovýchodní Asii,“ dodal.
Tato nová linka rozšíří síťEmirates v jihovýchodní Asii na 12 měst v sedmi zemích, včetněCebu a
Clarku na Filipínách, kam budou lety spuštěny 30. března 2016.
Rangún je se 7,2 miliony obyvatel obchodním centrem a největším městem Myanmaru. Od otevření
zeměcestovnímu ruchu zaznamenává Myanmar stálý nárůst zahraničních turistů, zejména těch, kteří
se zajímají o ekoturistiku nebo velké množství historických chrámů. Rangún nabízí náboženská a
starověká místa, přírodní stezky a malebné pláže. V roce 2014 sem zavítalo 1,1 milionu turistů, což
představuje nárůst o 25 procent ve srovnání s předchozím rokem. Rangún jako hlavní centrum
obchodu, průmyslu, realit a zábavy přispívá k HDP zeměpřibližněz jedné pětiny.
Hanoj, hlavní město Vietnamu, se nachází v severní části Vietnamu. Je druhým největším městem
v zemi a má 7 milionůobyvatel. Hanojská ekonomika od 90. let neustále roste, řada průmyslových
parkůa klastrůpo celém městěje toho důkazem. Město je také kulturním centrem zeměs celou
ř
adou historických památek a míst na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO, jako je zátoka
Ha Long.
Hanoj bude druhou destinací Emirates pro cestovatele směřující do Vietnamu. Doplní již existující
linku Emirates do Ho Či Minova Města, která byla spuštěna v roce 2012, a jedinou nákladní linku do
Hanoje spuštěnou v roce 2013.
Spolu s denní linkou do Rangúnu a Hanoje létá Emirates, ve spolupráci se svými regionálními
codesharovými partnery, jako je Bangkok Airways a Jetstar, do hlavních metropolí a turistických
destinací v jihovýchodní Asii. Turisté tak mohou v těchto destinacích navštívit více měst.
„Díky otevření této linky posílí Emirates nabídku v jihovýchodní Asii a poskytne více možností pro
cestující v Myanmaru a Vietnamu a nabídne pohodlné spojení s 39 městy v Evropě, 16 městy na
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Blízkém východěa celé řady destinací naší rozsáhlé sítěv Africe a Americe,“ řekl Adnan Kazim, senior
viceprezident Emirates pro strategické plánování, optimalizaci příjmůa aeropolitické záležitosti.
„První letecké spojení Emirates s Myanmarem podporuje místí plán rozvoje turismu a dosažení 7,5
milionů turistů do roku 2020. V případěHanoje nabídne linka Vietnamcům další možnosti, jak
cestovat do Dubaje a globální sítě destinací Emirates. Zároveň usnadní cestování zámořských
Vietnamcůa rostoucího počtu turistůdo Vietnamu.“
Boeing 777‐300ER v konfiguraci tří tříd, kterým bude Emirates linku obsluhovat, nabízí 8 míst v první
třídě, 42 míst v byznys tříděa 310 míst v ekonomické třídě. Pro nákladní dopravu bude v trupu
letadla vyhrazena kapacita až 20 tun. To ještěnavýší kapacitu 260 tun nákladu v každém směru naší
stávající nákladní linky mezi Dubají a Hanojí, která létá jednou týdně.
Očekává se, že touto linkou budou exportovány zejména oděvy a mořské plody z Myanmaru a
námořní produkty a elektronika z Hanoje.
Příletové a odletové časy nové linky byly naplánovány tak, aby umožnily bezproblémové spojení do
mnoha evropských destinací a zemí Perského zálivu s jedním pohodlným přestupem v Dubaji.
Let EK388 do Rangúnu a Hanoje bude odlétat denněz Dubaje ve 2:50. Letadlo přiletí na rangúnské
mezinárodní letištěv 11:05. Ve 12:35 pak bude odlétat z Rangúnu a na mezinárodním hanojském
letišti Noi Bai přistane ve 14:05. Zpáteční let EK389 bude odlétat z Hanoje ve 22:50 a v Rangúnu
přistane v 0:20 následujícího dne. Z Rangúnu se pak bude odlétat v 1:50 a v 5:05 přistane letadlo na
mezinárodním letišti v Dubaji.
Cestující Emirates si na paluběBoeingu 777‐300ER budou moci užít oceňovaný zábavní systém ice a
vybrat z až 2 200 kanálůzábavy. Stejnějako u všech letůEmirates se cestující do Rangúnu a Hanoje
mohou těšit na štědré zavazadlové limity ‐ 30 kg v ekonomické třídě, 40 kg v byznys tříděa 50 kg v
první třídě.
Pro více informací o Emirates navštivte www.emirates.com.
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