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الخطوط الجویة القطریة تستأنف رحالتها الى الطائف في المملكة
العربیة السعودیة بواقع ثالث رحالت أسبوعیًا اعتبارًا من 3

ینایر2023
November 2022 28

سیتمّكن المسافرون من الطائف من الحصول على أفضل خیارات السفر إلى شبكة وجهات الناقلة القطریة العالمیة في آسیا

وإفریقیا وأوروبا واألمریكیتین عبر أفضل مطار في العالم، مطار حمد الدولي

الدوحة – قطر یسّر الخطوط الجویة القطریة اإلعالن عن استئناف رحالتها الى الطائف في المملكة العربیة السعودیة، وذلك

اعتبارًا من 3 ینایر2023 بواقع ثالث رحالت أسبوعیا. وبذلك ستصبح الطائف الوجهة السادسة للناقلة الوطنیة لدولة قطر في

المملكة العربیة السعودیة.

ومع استئناف هذه الخدمة، سیتمّكن المسافرون من وإلى مدینة الطائف من زیارة أكثر من 150 وجهة في آسیا وإفریقیا وأوروبا

واألمریكیتین عبر أفضل مطار في العالم، مطار حمد الدولي.
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وستغادر رحلة الخطوط الجویة القطریة رقم QR 1206 من مطار حمد الدولي عند الساعة 07:40، وتصل إلى مطار

الطائف الدولي عند الساعة 10:10. في حین ستغادر الرحلة رقم  QR1207 من مطار الطائف الدولي عند الساعة 11:10،

وتصل إلى مطار حمد الدولي عند الساعة 13:20.

وتشغل الخطوط الجویة القطریة حالیًا رحلتین یومیًا إلى الریاض، أربع رحالت یومیًا الى جدة، رحلتین یومیًا إلى المدینة، خمس

رحالت یومیًا الى الدمام باإلضافة إلى رحلة یومیًا الى القصیم. ویعّد استئناف الرحالت إلى الطائف جزءًا من الجهود المستمرة

التي تبذلها الخطوط الجویة القطریة لتوسیع خدماتها في المملكة وتوفیر المزید من خیارات سفر السلسة والمتعددة.

 سیتمكن المسافرین أیضا من االستمتاع بـمیزات جمع نقاط "أفیوس"، عملة المكافآت الجدیدة لبرنامج المسافر الدائم

التابع  للناقلة القطریة، مما یوفر لهم فرصًا أكبر لالستفادة من االبتكارات المیزة المتعلقة بإنفاق واسترداد مكافآتهم. وباإلضافة

إلى ذلك، سیحتفظ أعضاء برنامج الوالء التابع للخطوط الجویة القطریة برصید مكافآتهم الُمكتسبة، وسیواصلون االستمتاع

بفرص االسترداد المتاحة لهم حالیًا من قبل الخطوط الجویة القطریة و ذلك باإلضافة الى االستمتاع بمطار حمد الدولي، المطار

الحائز على جائزة "أفضل مطار في العالم" و الذي یعد وجهة سیاحیة بحد ذاتها.

وحاز مطار حمد الدولي على لقب "أفضل مطار في العالم" للعام الثاني على التوالي من قبل جوائز "سكاي تراكس" العالمیة

للمطارات 2022. ویواصل المطار مسیرة نموه مع التوسعة الجدیدة التي تستعد الستقبال أكثر من 58 ملیون مسافر سنویًا.

وتضم التوسعة المذهلة التي تم الكشف عنها مؤخرًا حدیقة "اورتشارد"، وهي حدیقة استوائیة خالبة داخل المطار وتبلغ مساحتها

10,000 متر مربع، وتتمیز بنباتات وشجیرات تم إستیرادها من مصادر مستدامة وتنمو تحت أشعة الشمس الطبیعیة. باإلضافة

الى ذلك، توفر حدیقة اورتشارد تجربة تسّوق فاخرة للمسافرین مع العدید من المتاجر الراقیة واألولى من نوعها.

یذكر أن الخطوط الجویة القطریة كانت قد حصلت مؤخرًا على جائزة "أفضل شركة طیران في العالم" ضمن جوائز سكاي

تراكس العالمیة 2022، وتتصدر الناقلة الوطنیة لدولة قطر شركات الطیران العالمیة بعد فوزها بجائزة األفضل في العالم للمرة

السابعة في تاریخها في إنجاز غیر مسبوق لتضاف إلى حصیلة جوائزها التي حصلت علیها في األعوام (2011 و2012

و2015 و2017 و2019 و2021 و 2022). إلى جانب فوزها بخمس جوائز أخرى هي: "أفضل درجة رجال أعمال في

العالم"، و"أفضل صالة لدرجة رجال األعمال في العالم"، و"أفضل مقعد على درجة رجال األعمال في العالم"، و"أفضل

خدمات طعام على درجة رجال األعمال في العالم"، و"أفضل شركة طیران في الشرق األوسط".

وتسّیر الناقلة الوطنیة لدولة قطر رحالتها حالیا إلى أكثر من 150 وجهة عالمیة، عبر مقر عملیاتها في الدوحة، مطار حمد

الدولي، الحائز على جائزة "أفضل مطار في العالم" من شركة سكاي تراكس العالمیة2022 .

جدول الرحالت إلى مدینة الطائف:

الثالثاء، الخمیس و السبت (بالتوقیت المحّلي)

الدوحة (DOH) إلى الطائف (TIF) رقم الرحلة QR1206  المغادرة: 07:40   الوصول 10:10

الطائف (TIF) إلى الدوحة (DOH) رقم الرحلة  QR1207المغادرة 11:10    الوصول 13:20 
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ُأعلن مؤخرًا فوز شركة الخطوط الجویة القطریة، الحائزة على العدید من الجوائز، بجائزة "أفضل شركة طیران في العالم 2022" وذلك في حفل
توزیع جوائز سكاي تراكس العالمیة 2022. وتواصل الناقلة القطریة تصدر قطاع الطیران حیث فازت بالجائزة األخیرة للمرة السابعة في تاریخها

في إنجاٍز غیر مسبوق لتضیفها إلى حصیلة الجوائز في األعوام (2011، 2012، 2015، 2017، 2019، 2021 و2022). كما حصلت أیضًا
على جائزة "أفضل مقعد على درجة رجال األعمال في العالم" وجائزة "أفضل خدمات طعام على درجة رجال األعمال في العالم" وجائزة "أفضل

شركة طیران في الشرق األوسط".

وتسّیر الناقلة الوطنیة لدولة قطر رحالتها حالیا إلى 150 وجهة عالمیة، عبر مطار حمد الدولي، مقر عملیاتها في الدوحة والحائز على جائزة "أفضل
مطار في العالم" من شركة سكاي تراكس العالمیة2022 .
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