THÔNG CÁO BÁO CHÍ CHUNG
Korean Air Mở Đường Bay Hàng Ngày Kết Nối Houston và Seoul
Hãng hàng không châu Á lớn nhất của Mỹ hiện đang hoạt động tại IAH
Houston, TX (Ngày 2 tháng 5 năm 2014) –Hãng Hàng Không Hàn Quốc, Korean Air hiện đang hoạt động hàng ngày
tuyến bay thẳng giữa Sân Bay Liên Lục Địa George Bush Intercontinental Airport (IAH) của Houston và Sân Bay
Quốc Tế Incheon International Airport tại Seoul. Hãng hàng không châu Á lớn nhất của Mỹ chính thức ra mắt đường
bay tới Houston của mình vào ngày 2 tháng 5, với chuyến bay đến vào buổi sáng của máy bay Boeing 777-200.
“Korean Air rất vui mừng được phục vụ Houston và khu vực bờ Vịnh,” theo lời ông John Jackson, Phó Chủ Tịch Korean
Air, Tiếp Thị Hành Khách và Kinh Doanh, Trụ Sở Khu Vực, Châu Mỹ. “Có những cơ hội rất lớn ở đây và chúng tôi
tự hào và vinh dự khi được tham gia cùng cộng đồng doanh nghiệp Houston năng động.”
Các chuyến bay thẳng nối hai điểm đến sẽ khởi hành từ cơ sở Ga D tại Sân Bay Liên Lục Địa George Bush
Intercontinental Airport hàng sáng lúc 10:40 sáng (giờ CST Houston), với chuyến bay trở về khởi hành tại Seoul
lúc 9:10 sáng theo giờ địa phương tại Sân Bay Quốc Tế Incheon International Airport. Dịch vụ bay hàng ngày sẽ
tăng cường mạnh mức độ kết nối hiện có giữa Thành Phố Houston và khu vực châu Á, đây là điều mà Thị
Trưởng Houston, bà Annise Parker, chắc chắn đánh giá cao.
Thị Trưởng Parker cho biết: “Houston có chung sự kết nối sâu sắc với khu vực châu Á của thế giới, một thực tế mang lại lợi
ích cho thành phố của chúng tôi cả về kinh tế cũng như văn hóa. Dịch vụ mới này từ Korean Air sẽ cho phép kết nối đó
phát triển thậm chí còn mạnh mẽ hơn nữa và đó là nguyên nhân mà cả hai phía của lộ trình đều ăn mừng.”
Trong khoảng thời gian chưa đến 50 năm, Korean Air đã thiết lập vững chắc uy tín của bản thân, trở thành một hãng
hàng không quốc tế mới ra mắt trong ngành công nghiệp hàng không, có sức chứa hơn 24 triệu hành khách hàng năm
qua các chuyến bay trải khắp sáu lục địa. Với những con số đó, Korean Air hoạt động như một trong 20 hãng hàng
không bận rộn nhất thế giới.
Ông Mario C. Diaz , Giám Đốc Houston Aviation cho biết: “Quan hệ đối tác được thiết lập giữa Korean Air và hành
khách hàng không tại Houston chắc chắn sẽ mang lại kết quả hai bên cùng có lợi. Korean Air giành được quyền tiếp
cận vào một trong những nền kinh tế năng động nhất và dân số phát triển nhanh nhất trên thế giới, trong khi đó hành
khách ở Houston sẽ có quyền tiếp cận trực tiếp với cả Seoul và các điểm đến quan trọng khác trên khắp Đông Nam Á.”
Ông Diaz cho biết ông tin tưởng vào sự thành công của hãng hàng không chủ yếu dựa vào sự mở rộng đáng kể về dân số
châu Á đã diễn ra tại Houston trong thập kỷ qua. Trong thời gian đó, nhân khẩu học Châu Á đã mở rộng tới 70 phần
trăm, một tỷ lệ tăng trưởng đứng đầu các mức được tìm thấy tại các trung tâm châu Á truyền thống như New York, San
Francisco, Los Angeles và Seattle.
Korean Air, một thành viên của SkyTeam Alliance, đã hoạt động các chuyến bay thẳng ở bốn thành phố đó cùng với
các sân bay cửa ngõ quan trọng khác sau đây nằm trên khắp Châu Mỹ: Atlanta, Chicago, Dallas, Honolulu, Las
Vegas, Sao Paulo, Toronto, Vancouver và Washington, D.C.

Korean Air được biết đến với dịch vụ trên chuyến bay thanh lịch và các hệ thống giải trí tiên tiến. Cả hạng Uy Tín
(Thương Gia) và hạng Nhất của hãng hàng không này đều có đầy đủ ghế duỗi thẳng khi ngủ và ẩm thực từng đoạt
giải thưởng. Danh sách rượu vang bao gồm các loại rượu cao cấp từ Mỹ và châu Âu.
Bảng dưới đây cho thấy lịch trình của dịch vụ mới.
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LƯU Ý: Tất cả thời gian đều tính theo giờ địa phương. “+1” có nghĩa là bay đến vào ngày hôm sau
Giới Thiệu về Korean Air
Korean Air, thành lập năm 1969, là một trong 20 hãng hàng không hàng đầu thế giới và chuyên chở hơn 24 triệu hành
khách vào năm 2012. Korean Air hoạt động hơn 200 chuyến bay mỗi ngày tới 126 thành phố tại 45 quốc gia trên sáu
lục địa với hạm đội 156 máy bay trong đó có tám chiếc A380.
Với máy bay hiện đại và hơn 20.000 nhân viên chuyên nghiệp, Korean Air cung cấp cho khách hàng sự an toàn,
tiện lợi và thoải mái. Ẩm thực từng đoạt giải thưởng của Korean Air bao gồm các món ăn Hàn Quốc và món ăn
phương Tây cùng hệ thống giải trí tiên tiến trên chuyến bay cung cấp cho hành khách sự hài lòng tuyệt vời nhất.
Hãng hàng không phục vụ sáu lục địa với hơn 1.400 chuyến bay mỗi tuần và cũng là thành viên sáng lập của liên
minh hãng hàng không Sky Team mà cùng với 19 thành viên của mình, cung cấp cho 569 triệu hành khách hàng
năm một hệ thống hơn 15.000 chuyến bay hàng ngày bao gồm 993 điểm đến tại 178 quốc gia trên toàn thế giới.
Korean Air đã giới thiệu máy bay A380 hai tầng vào đội bay của mình vào năm 2011 và cung cấp nội thất máy bay
rộng rãi hơn so với bất kỳ hãng hàng không nào khác, chỉ với 407 chỗ ngồi trải khắp ba hạng, với tầng trên cùng
dành riêng cho hạng thương gia 'Uy Tín'. Thiết kế này cũng có ‘Quầy Trưng Bày Hàng Miễn Thuế’ trên máy bay
đầu tiên trên thế giới cùng ba quầy bar và quầy giải khát. Thêm thông tin về các chương trình, tuyến bay, tần suất
bay và đối tác của Korean Air sẵn có tại www.koreanair.com.
Giới Thiệu về Hệ Thống Sân Bay Houston
Hệ Thống Sân Bay Houston (HAS) phục vụ hơn 50 triệu hành khách trong năm 2013. HAS bao gồm ba sân bay
riêng rẽ, George Bush Intercontinental Airport (IAH), William P. Hobby Airport (HOU) và Ellington Airport
(EFD). Tổng cộng, ba cơ sở này đóng góp $27,5 tỉ cho nền kinh tế khu vực. Truy cập fly2houston.com để biết
thêm thông tin và theo dõi chúng tôi tại @HobbyAirport và @IAH.
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Ảnh Tĩnh & Video
Ảnh và các đoạn video về lễ khai mạc lễ kỷ niệm sẽ được đăng và sẵn
có để tải về tại www.fly2houston.com/ koreanairgallery

