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Bulutlarin üzerinde

pahali konfor
Havayolu sirketlerinin konforu tercih eden yolculara yönelik hizmetleri genisliyor.

Konforu arayanlara, bulutlarin üzerinde evindeki konforu aratmayacak olanaklar

sunuluyor. Yakin uçuslarda bu konforu n bedeli 449 dolardan basliyor. Uzak

uçuslarda ise 2 bin 437 dolardan.
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S dünyasinin önde gelen patronlari ve üst düzey
yöneticileri, isleri geregi sik sik uçmak zorunda
kaliyor. Seyahatin iyi geçmesini isteyenler, çalis
ma tempolarini düsürmemek için dogalolarak

konforu tercih ediyor. Konfor tercihlerinde de uçakla
rin Business Class (BC-birinci mevki) denen bölümle
ri öne çikiyor.

Havayolu sirketlerinin de en büyük rekabet alani,
Business Class müsterileri. Çünkü, ekonomi bölümleri
ne göre, en az yüzde 50 daha pahali olan bilet fiyatlari,
havayolu sirketleri için büyük bir gelir kapisi. Bu ne
denle dünyanin önde gelen havayolu sirketleri, BC yol
cularina hizli check-in' den zengin yemek çesitlerine,
yatar koltuklardan laptop kullanimina, çok kanalli TV
radyo istasyonundan dergi-gazete okumaya kadar genis
seçenekler sunuyor.

Havayolu sirketlerinin BC hizmetlerinin incelendi-
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gi arastirmamizda fiyatlarin da gidilen yer ve havayolu
na göre degistigini saptadik. Buna göre, ABD veya
Uzakdogu'ya BC gidis-dönüs fiyatlari 2 bin 437 dolar
dan baslayip 5 bin dolara çikiyor. Avrupa'ya yönelik
BC uçuslarin gidis-dönüs ücreti ise 449 ile bin 180 do
lar arasinda degisiyor.

Sik seyahat eden yolcularin, fiyatlarin yani sira, ha
vayolu sirketlerinin kendilerine sundugu hizmetleri de
dikkate aldiklari belirtiliyor. Bu noktada Uzakdogu ori
jinli havayollari, servis ve kaliteleri itibariyle ön plana
çikiyor. Tercihte, kabinde sunulan konfor, kab in perso
nelinin dil yetenegi, nezaketi ve yolculara ilgisi öne çi
kiyor.

Türk Hava Yollari (THY), 3 saati asan Avrupa ve

• Telefon, faks, fotokopi, internet ve zengin yemek
hizmetleri,

• Hizli check-in islemleri,

• Yemeklerde zengin mönü ve içki seçenegi,

• Ayarlanabilir baslik, ayak dayanagi ve bel

destegi,

• Yerli-yabanci dilde gazete-dergiler, çok kanalli

kisisel televizyon ve radyo,

• Vizyondaki yeni filmlerden genis seçenekler,

• "Amenity Kit" adi verilen içinde alti kaymaz çorap,

dis macunu-firçasi, gözlük, kulak tikaci ve parfüm

bulunan özel bir çanta,

• Koltuga yerlestirilmis laptop girisi ve telefon,

.Yataga dönüsen koltuklar,

• Zaman degisikliginden olusan jetlag'i en aza

indirmek amaciyla özel isiklandirmalar.
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Yakindogu uçuslarinda BC yolcularina yerel ve yaban
ci. dilde gazete-dergi veriyor. CNN Türk ve CNN kay
nakli Türkçe ve Ingilizce haber programi, B738 tipi
uçaklarda 8 farkli kanaldan, A3l O tipi uçaklarda ise 6 .
farkli kanaldan müzik yayini yapiliyor.

Almaata, Taskent, Biskek, Karaçi ve Delhi gibi 5 sa

ati asan seferlerde gidiste ve dönüste farkli olmak üzere
ikiser tane Ingilizce ve Türkçe dublajli vizyon filmi
gösteriliyor.

THY'nin Avrupa uçuslari, uçulan mesafeye göre gi
dis-dönüs 449 dolardan baslayip bin 66 dolar, ABD
uçuslari bin 998-2 bin 498, Uzakdogu uçuslari ise 699
899 dolar olarak belirleniyor.

Laptop kullanimi
British Airlines, uzun mesafe BC yolcularina BA

Club World kabini, Avrupa'ya uçanlara ise Club Euro

pe kabinini sunuyor
Club World kabininde koltuk tamamen düz hale ge

lip 1.83 santimlik düz bir yataga dönüsüyor. Koltuga
yerlestirilmis laptop girisi ve telefon, 18 kanalli kisisel
televizyon, 13 ses kanalli radyo, dört çesit mönü seçe
negi bulunuyor. Yolculara sarap seçenekleriyle taze,
degisik mönüler ve dergi seçenekleri sunuluyor. BA'nin
Istanbul-Londra uçusu vergiler hariç, bin 180 dolar, Is
tanbul-New York uçusu ise 2 bin 437 dolar.

Air France, L'Espace Premiere kabinde yolcularina
genis bir koltuk sunuyor. Koltuk sayisini l2'den 8'e in
direrek, yolculara yüzde 50 daha fazla kullanim alani
veriliyor. 2 metre uzunlugunda ve 180 derecelik açi ile
gerçek bir yataga dönüsen koltuk, ayni zamanda masaj

özelligine sahip.

Araliklar genisletiliyor
BC hizmetlerini yenileyen Lufthansa, bu alana 300

bin euroluk yatirim yapti. BC'ta koltuklar yattiginda
yaklasik 2 metre uzunluga erisiyor. Koltuklar için ayri
lan alan öncesine kiyasla yüzde 25 artirilmis. Koltukla
ra masaj islevi de eklenmis.

Lufthansa'nin FlyNet adli internet hizmeti yolculara
ücretsiz haber, finans, seyahat ve yasam bilgilerine
ulasma imkani taniyor.

Istanbul'dan Avrupa'ya olan uçuslarda BC bilet fi
yatlari destinasyon ve uçus detaylarina göre gidis-dönüs
yaklasik bin 50 dolar ile bin 460 dolar arasinda degisi
yor. Istanbul-ABD fiyati 2 bin 330 dolardan baslarken,
Uzak Dogu ve Afrika yolculugunda fiyatlar 2 bin 700

dolar olarak belirleniyor.

Ev konforu

Uzakdogu seferleri yapan Cat
hay Pacific, B 747'lerin üst katini
yaklasik 20 kisi alabilen BC salonu
haline getiriyor. BC yolcularina
ayrilan üst katin özel bari, soyunma
odalari ve ev konforunu aratmayan
tasarim ve yatar koltuguyla rahatlik
sunuyor. Cathay Pacific'in Istanbul
çikisli aktarmali uçuslarinda gidis
dönüs fiyati 4-5 bin dolar arasinda
degisiyor.

Malezya Havayollari'nin B747
ve B777'lerde koltuklari, 165 dere

ce yatar hale geldigi için "Easy Sle
eper" olarak adlandiriliyor. BC yol
cularina 10.4 inch'lik, dokunmatik
ekran, kabin içi telefon ve laptop
kullanma imkanlari sunuluyor.
Malezya Havayollari'nin Uzakdo
gu uçuslarinda fiyatlar bin 119 do
lardan baslayip bin 699 dolara ka
dar çikiyor.

Kameradan izleyin

Emirates, Dubai'ye götürdügü BC yolcularina hizli

pasaport ve güvenlik islemlerini sunuyor. Laptop siste
mi, laptop'u olmayanlara ekrandan SMS ve e-mail gön
derme olanagi veriyor. Yemeklerde 6 mönü, 6 sarap.
Yolcular, kalkis, inis ve uçusu diledikleri an uçagin di

sina yerlestirilen kameralardan izleyebiliyor.
KLM' de koltuk araliklari 150 santime çikarildi.

KLM'de BC gidis-dönüs fiyatlari Londra 705, Paris
805, Amsterdam 769, New York 2 bin 200, Bangkok 2
bin 50 dolar.

Agirlikli olarak Avrupa'ya uçan SN Brussels, BC
yolcularina esnek check-in saatleri, bagajlari öncelikle
teslim etme ayricaligi taniyor. SN' de Avrupa fiyatlari
bin 119 dolar.
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