
Cu avionul la Bucuresti pentru 230 lei
Micsorarea preturilor la cursele aeriene interne transforma transportul cu avionul intr-o
alternativa reala la cel rutier si feroviar. Costul total al unui drum dus-intors Sibiu-Bucuresti, cu
aeronave Tarom, costa minim 68 de euro. 
  
  Avantajul transportului aerian, pe trasee interne, este timpul foarte scurt de deplasare. Astfel, o cursa
aeriana Tarom, singura disponibila pe distanta Sibiu-Bucuresti, ajunge la destinatie in 45 de minute.
Durata transportului este mult mai scurta decat cea cu masina sau autocarul (circa 4 ore), sau cea cu
trenul (5 ore si jumatate). Un drum dus-intors cu autocarul Sibiu-Bucuresti costa in jur de 70 de lei, in
timp ce biletul dus-intors cu rapidul CFR ajunge pana la 90 de lei, insa la clasa a doua. Pretul unui drum
spre Bucuresti, cu trenul, la clasa 1 (140 lei), se apropie mai mult de cel efectuat cu un avion. Biletul unei
curse aeriene Tarom, pe distanta Sibiu.Bucuresti, costa minim 38 de euro (130 de lei). Numai ca, la acest
pret se adauga taxe de aeroport, costul total al drumului dus-intors ajungand undeva in jur de 68 de euro
(230 de lei). 
  
  Doar trei curse aeriene pe saptamana
  
  In afara pretului mai mare pentru cursa aeriana, comparativ cu alternativele terestre, mai exista un
inconvenient. Tarom nu efectueaza in acest moment curse zilnice catre Bucuresti. In plus, rezervarea din
timp a biletului este aproape obligatorie, cursele catre Bucuresti fiind destul de catutate mai ales de cei
care calatoresc spre alte destinatii internationale, din Sibiu, via Bucuresti, dupa cum arata reprezentantii
companiei. 
  Tarom efectueaza curse spre Bucuresti, din Sibiu, in zilele de luni, joi si vineri, cu plecare dimineata, de
la ora 7.30. Sosirea in Bucuresti, pe aeroportul Henri Coanda, se face la ora 8 si 15 minute. Cursele
aeriene de intoarcere la Sibiu sunt programate in zilele de marti, joi si duminica, de la ora 21.30 si ajung
la destinatie la ora 22.10.
  Astfel, sibienii care vor sa faca un drum scurt, de o zi, spre Bucuresti, au la dispozitie doar ziua de joi.
Potrivit reprezentantilor Tarom, exista posibilitatea ca in viitorul apropiat, compania sa intensifice cursele
aeriene interne, inclusiv cele pe distanta Sibiu-Bucuresti.
  Acest lucru pare probabil cu atat mai mult cu cat conducerea companiei a anuntat ca a obtinut cu 25 la
suta mai multe venituri pe cursele interne, dupa ce a redus la jumatate costul biletelor, in luna noiembrie a
anului trecut. Potrivit datelor companiei, preluate de Ziarul Financiar, gradul de ocupare a curselor interne
a ajuns, intre timp, la 70 la suta. 
  
  
  Laurentiu PARNICĂ
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