COMUNICADO DE IMPRENSA
Munique, 3 de Abril de 2019

Com a Lufthansa diretamente de Munique para São Paulo
− Retomada de conexão direta de Munique para São Paulo
com o Airbus A350-900
− Segundo voo diário de Frankfurt para Chicago
Para a América Latina: A Lufthansa continua expandindo seus serviços a partir de
Munique. A partir de 2 de dezembro de 2019, a companhia aérea estará
restabelecendo a conexão entre São Paulo e Munique. Três conexões semanais com
o Airbus A350-900 para a maior cidade do Brasil estão programadas. O vôo número
LH504 sai de Munique toda segunda-feira, quinta-feira e aos sábados às 22h30,
chegando em São Paulo às 7h55 do próximo dia. O vôo de volta parte da metrópole
brasileira às 19h00, horário local, e chega em Munique às 9h35.
"O reestabelecimento da rota é mais uma prova do desenvolvimento positivo de
Munique como um hub premium. Pela primeira vez, a Lufthansa está implantando o
Airbus A350-900 na América do Sul, a aeronave de longo curso mais moderna e
ecológica do mundo", diz Wilken Bormann, CEO da Lufthansa Hub Munique.
São Paulo é o mais importante centro econômico e financeiro do Brasil e a maior
conurbação industrial da América Latina. A região metropolitana da Grande São
Paulo tem uma população de 21 milhões de habitantes. Isso faz de São Paulo uma
das maiores cidades do mundo.
Devido à elevada procura, a Lufthansa irá também oferecer o segundo voo diário de
Frankfurt para o Aeroporto Internacional O'Hare de Chicago que atualmente está
sendo oferecido temporadamente no verão, no inverno europeio 2019/20. Junto
com o parceiro de joint venture United Airlines, será oferecido um total de quatro
voos diários. O Airbus A330-300 com número de voo 432 parte de Frankfurt às
16h45 e chega à "The Windy City", como é chamada a metrópole no Lago Michigan,
após aproximadamente dez horas de voo às 19h25, hora local. De Chicago há
conexões com a United Airlines para 155 destinos na América do Norte. O voo de
regresso tem lugar às 21h55 da noite e pousa em Frankfurt às 13h35 do dia
seguinte.
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