
 

Nove povezave in nova letala narekujejo 

rast družbe flydubai 

Letalska družba je v svojo ponudbo dodala še Hrvaško ter Bosno in Hercegovino, najavlja

podrobnosti leta za Kazahstan in prevzema tri nova letala 

Ljubljana/Dubaj, ZAE; 24. julij 2014. - flydubai, letalska družba s sedežem v Dubaju, z
umestitvijo Zagreba in Sarajeva na zemljevid svojih destinacij, nadaljuje širitev mreže v
Srednji in Vzhodni Evropi. 
 
Z dvema novima povezavama, ki bosta zaživeli decembra tega leta, bo družba letela do
26 destinacij v Srednji in Vzhodni Evropi ter v Skupnosti neodvisnih držav. Globalno pa bo
družba flydubai letela do 75 destinacij znotraj pet in pol urnega radiusa leta od Dubaja. 
V želji  ohranitve neprekinjene rasti  svoje mreže in  povečanja frekvence na obstoječih
linijah, bo družba flydubai julija prevzela tri nova letala prihodnje generacije,  Boeing 737-
800s, ter tako povečala svojo floto na 39 letal. Flydubai bo do konca leta 2014 kupil še
štiri dodatna letala. 
 
Ghaith Al Ghaith, glavni izvršni direktor družbe flydubai, je ob odprtju novih povezav dejal:
„Ostajamo osredotočeni na odprtje novih povezav na tržiščih, do katerih do sedaj nismo
leteli ter na krepitev zračnih povezav med središčem letalstva v Dubaju in regiji. Novi leti v
Hrvaško  ter  Bosno  in  Hercegovino  predstavljajo  potnikom  obeh  držav  in  Združenih
arabskih emiratov nove priložnosti za potovanja, trgovino in turizem.“ 
 
Flydubai je tako prvi letalski prevoznik, ki ponuja direktne lete med Dubajem in Zagrebom
ter Sarajevom. Prav tako  bo letalska družba v septembru začela z leti proti Almatyju in
Shymkentu  v  Kazahstanu. Poslovni  razred  bo  mogoče  rezervirati na  vseh  štirih
povezavah in bo potnikom med letom zagotavljal dodatno praktičnost in udobje. 

Višji komercialni podpredsednik letalske družbe flydubai, Jeyhun Efendi, (ZAE, EU, ME,
CIS) je  dejal:  „Kazahstan  ima rastoče gospodarstvo  z  velikimi  možnostmi  investicij  in
vznemirljivimi  turističnimi  atrakcijami,  medtem  ko  Hrvaška  ter  Bosna  in  Hercegovina
ponujata  številne  naravne  in  kulturne  znamenitosti.  V  zadovoljstvo  nam  je,  da  lahko
zagotovimo direktno povezavo med omenjenimi destinacijami.“ 

Izmed vseh prevoznikov Srednje in Vzhodne Evrope in Skupnosti neodvisnih držah ima
flydubai najcelovitejšo mrežo, ki je sestavljena iz: devetih destinacij v Rusiji, treh destinacij
v Ukrajini in dveh v Kazahstanu, hkrati pa leti tudi za  Ashgabat, Baku, Beograd, Bishkek,
Bukarešto, Chisinau, Dushanbe, Sarajevo, Skoplje, Tbilisi, Erevan in Zagreb.



Razpored let  ov  :

Zagreb

flydubai bo na liniji Dubai - Zagreb letel tri dni v tednu, od 16. decembra 2014

Načrtovan odhod leta FZ767 je ob 09:40 po lokalnem času s terminala 2 mednarodnega letališča Dubaj, 
prihod na mednarodno letališče v Zagrebu je ob 13:00 po lokalnem času.

Načrtovan odhod leta FZ768 je ob 13:45 uri po lokalnem času z  mednarodnega letališča v Zagrebu, s 
pristankom ob 22:10 po lokalnem času na terminal 2 mednarodnega letališča Dubaj.

Cena povratne vozovnice
Začetna cena povratne vozovnice za ekonomski razred iz Dubaja v Zagreb, vključujoč prtljago do 30 kg, bo  
390 EUR, začetna cena povratne vozovnice za poslovni razred  1.600 EUR, vključno s taksami in do 40 kg 
prijavljene prtljage. 

Številka leta Dnevi odhoda Letališče Čas odhoda Čas prihoda Trajanje leta

FZ767 torek, petek in nedelja DXB-ZAG 9:40 13:00 6:20

FZ768 torek, petek in nedelja ZAG-DXB 13:45 22:10 5:25

Sarajevo

flydubai bo na liniji Dubai - Sarajevo letel dva dni v tednu, od 8. decembra 2014

Načrtovan odhod leta FZ761 je ob 15:50 po lokalnem času s terminala 2 mednarodnega letališča Dubaj, 
prihod na mednarodno letališče v Sarajevu je ob 13:00 po lokalnem času.

Načrtovan odhod leta FZ762 je ob 13:50 uri po lokalnem času z mednarodnega letališča v Sarajevu, s 
pristankom ob 22:00 po lokalnem času na terminal 2 mednarodnega letališča Dubaj.

Cena povratne vozovnice
Začetna cena povratne vozovnice za ekonomski razred iz Dubaja v Sarajevo, vključujoč prtljago do 20 kg bo
370 EUR, začetna cena povratne vozovnice za poslovni razred  bo  1.400 EUR, vključno s taksami in do 40 
kg prijavljene prtljage. 

Številka leta Dnevi odhoda Letališče Čas odhoda Čas prihoda Trajanje leta

FZ 761 ponedeljek in četrtek DXB-SJJ 9:45 13:00 6:15

FZ762 ponedeljek in četrtek SJJ-DXB 13:50 22:00 5:10

Almaty

flydubai bo na liniji Dubai -  Almaty letel štiri dni v tednu, od 16. septembra 2014

Načrtovan odhod leta FZ701 je ob 09:10 s terminala 2 mednarodnega letališča Dubaj, prihod na 
mednarodno letališče v Almaty je ob 15:20 po lokalnem času.

Načrtovan odhod leta FZ702 je ob 16:20 uri po lokalnem času z  mednarodnega letališča v Almaty, s 
pristankom ob 19:00 po lokalnem času na terminal 2 mednarodnega letališča Dubai.

Cena povratne vozovnice
Začetna cena povratne vozovnice za ekonomski razred iz Dubaja v Almaty, vključujoč prtljago do 20 kg bo  
AED1750, začetna cena povratne vozovnice za poslovni razred  bo  AED5950, vključno s taksami in do 40 



kg prijavljene prtljage. 

Številka leta Dnevi odhoda Letališče Ura odhoda Ura prihoda Trajanje leta

FZ701 torek, sreda, sobota in nedelja DXB-ALA 9:10 15:20 4:10

FZ702 torek, sreda, sobota in nedelja ALA-DXB 16:20 19:00 4:40

Shymkent

flydubai bo na liniji Dubai - Shymkent letel dva dni v tednu, od 19. septembra 2014

Načrtovan odhod leta FZ703 je ob 09:10 po lokalnem času s terminala 2 mednarodnega letališča Dubaj, 
prihod na Mednarodno letališče v Shymkent je ob 14:50 po lokalnem času.

Načrtovan odhod leta FZ704 je ob 15:50 uri po lokalnem času z mednarodnega letališča v Shymkent, s 
pristankom ob 17:45 po lokalnem času na terminal 2 mednarodnega letališča Dubaj.

Cena povratne vozovnice
Začetna cena povratne vozovnice za ekonomski razred iz Dubaja v Shymkent, vključujoč prtljago do 20 kg 
bo  AED1600, začetna cena povratne vozovnice za poslovni razred  bo  AED6750, vključno s taksami in do 
40 kg prijavljene prtljage. 

Številka leta Dnevi odhoda Letališče Čas odhoda Čas prihoda Trajanje leta

FZ703 ponedeljek in petek DXB-CIT 9:10 14:50 3:40

FZ704 ponedeljek in petek CIT-DXB 15:50 17:45 3:55

Nakup letalskih vozovnic bo mogoč od 1. avgusta dalje preko spletne strani flydubai.com, flydubai pisarne v 
Ljubljani (+386 1 560 97 66 in  +386 1 560 98 32) in v slovenskih turističnih agencijah. Več informacij in 
podrobnosti o najemu avtomobilov ter zavarovanju potnikov je na voljo na spletni strani flydubai.com. 

-KONEC-

O družbi flydubai:

Flydubai, letalska družba s sedežem v Dubaju, zasleduje svoj cilj; premostiti vse ovire na potovanjih in s 
svojo mrežo letov izboljšati povezave med različnimi kulturami. Od začetka delovanja družbe, leta 2009, je 
flydubai:  

• oblikoval mrežo 66 destinacij z novimi 17 linijami od leta 2013
• odprl 46 novih povezav, ki predhodno ali niso imele direktne povezave z Dubajem ali niso bile 

povezane z nacionalnimi letalskimi prevozniki iz Dubaja
• oblikoval floto 36 novih letal in od leta 2013 naročil več kot 100 letal 

Agilnost in fleksibilnost družbe, kot mladega letalskega prevoznika, sta prav tako doprinesli ekonomskemu 
razvoju Dubaja v skladu z vizijo Vlade Dubaja o vzpostavitvi trgovskih in turističnih povezav s tržišči, ki niso 
bili dovolj razviti.  

Več informacij na flydubai.com  .

Dodatne informacije: 
Barbara Žejn, Grayling; 01 434 26 65; barbara.zejn@grayling.com 
Kareem Mahjoub, flydubai; (+971) 55 635 6196; kareem.mahjoub@flydubai.com

mailto:kareem.mahjoub@flydubai.com
http://flydubai.com/



