
Alte trei curse au fost anulate azi dimineata la Aeroportul Sibiu din cauza cetii
Trei curse aeriene care ar fi trebuit sa decoleze si sa aterizeze, miercuri dimineata, pe Aeroportul Sibiu
fost anulate din cauza cetii, transmite corespondentul Mediafax. Potrivit reprezentantilor Aeroportului
Sibiu, este vorba despre o cursa Tarom, pe relatia Sibiu - Otopeni, care ar fi trebuit sa plece la ora 06.05,
despre o aeronava Blue Air care ar fi trebuit sa aterizeze de la Madrid si despre un avion Carpatair care ar
fi trebuit sa plece la Timisoara. 
  
  "Mai avem o cursa Tarom pe relatia Bucuresti - Sibiu - Otopeni care va fi operata cu intarziere. Cursa ar
fi trebuit sa ajunga la Sibiu la ora 09.35, dar va ajunge in jurul orei 10.00`, a declarat corespondentului
Mediafax Iuliana Oprita, purtator de cuvant al Aeroportului Sibiu. 
  
  Potrivit sursei citate, mai sunt programate curse de pe Aeroportul Sibiu in jurul amiezii, iar companiile
aeriene vor decide din timp daca vor fi sau nu operate, in functie de evolutia vremii. 
  
  
  Alte trei curse aeriene care urmau sa fie operate pe Aeroportul din Sibiu au fost anulate, marti, din cauza
cetii, numarul zborurilor anulate ajungand astfel la patru, iar o alta aeronava a decolat spre Timisoara cu
intarziere, tot din cauza vizibilitatii reduse, transmite corespondentul Mediafax.
  
  Potrivit unui comunicat de presa transmis de reprezentantii Aeroportului din Sibiu, alte trei curse aeriene
au fost anulate, marti, de companiile care le opereaza, din cauza cetii.
  
  "Zborul operatorului Blue Air, cu indicativ JOR 303, pe relatia Stuttgart - Sibiu - Madrid a fost anulat
din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile. La fel si zborul operatorului Lufthansa, cu indicativ
DLH3467, pe relatia Munchen - Sibiu - Munchen si cel al operatorului Austrian Airlines, cu indicativ
AUA 786, pe relatia Viena - Sibiu - Viena", se arata in comunicat.
  
   Potrivit sursei citate, o cursa Carpatair de la Sibiu spre Timisoara a fost operata cu o intarziere de 40 de
minute.
  
  "Responsabilitatea pentru informarea pasagerilor, in ceea ce priveste anularile, revine operatorului
aerian. Aeroportul Sibiu are afisate, pe tabelele aflate in zona publica a terminalului de pasageri,
informatiile referitoare la zboruri", se mai arata in comunicat.
  
   Aceste curse anulate se adauga celei Tarom, pe relatia Bucuresti - Sibiu - Munchen, care a fost anulata,
marti dimineata, de companie.
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