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If you have any questions or comments on this Bulletin, please contact: 

gdssupport@saudiairlines.com 

 
لوكالء السفر تعتبر هذه النشرة ُملزمة التطبيق، وهي خاصة بالتوزيع 

 والسياحة.
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SAUDIA launches the second destination in Turkey 

(Ankara - ESB) 
  (ESB - )أنقرةتدشين وجهة السعودية الثانية في تركيا 

 Date / التاريخ

19 June 2016 

المرجعي الرقم  / Reference 

201606191 

 Effective date / تاريخ التطبيق

18 NOVEMBER 2016 

 

 
Under SAUDIA`s plan to develop and expand its 

international network, and to keep up with the strategic 

transformation program (SV2020), it plans to add 

Ankara (ESB) station to the international network in 

order to serve the growing economic and tourism 

movement between Saudi Arabia and Turkey.  

 

Inaugural flights information: 
 

The 7 times weekly service will operate from JED ( 4 

Flights) and MED ( 3 Flights ) to ESB in both directions, 

and the first flight to be as follows:  

 
From To Date 

JED ESB 18 Nov 2016 

ESB JED 18 Nov 2016 

MED ESB 20 Nov 2016 

ESB MED 20 Nov 2016 

 

The flights will be open for sale approximately by the 

end of Jun 2016.  

 

Aircraft Type: 
The flights will be operated by an Airbus (A320) aircraft. 

 
تعزيزاً لموقع "السعودية" التنافسي على القطاع الدولي ولخدمة الحركة 

العربية السعودية والجمهورية اإلقتصادية والسياحية المتنامية بين المملكة 
( تعتزم SV 2020التركية ومواكبًة لبرنامج التحول اإلستراتيجي للشركة )

 "السعودية" القيام بتدشين أولى رحالتها لمدينة )أنقرة( على النحو التالي:
 

 
 

 الرحالت: تدشينمواعيد 
 

/ المدينة  رحالت(  4) جدة كالً من  رحالت اسبوعياً من 7سيتم تسيير 

 على أن تكون أول رحلة في االتجاهينرحالت ( إلى أنقرة  3)   المنورة

 :كالتالي
 

 التاريخ إلى من
 2016 نوفمبرESB 18 -أنقرة  JED –جدة 

 2016 نوفمبرJED 18 -جدة  ESB -أنقرة 

 2016 نوفمبرESB 20 -أنقرة  MED -المدينة المنورة 

 2016 نوفمبرMED 20-المدينة المنورة ESB -أنقرة 

 
في نهاية شهر يونيو الرحالت  البدء بحجز وإصدار التذاكر على يتم س

 .تقريباً  2016

 

 نوع الطائرة:
 (.A320طراز )ايرباص من 

 

 

    Flight schedule in local time: 

 Flight No. Departure Airport Departure Time Arrival Airport Arrival Time 

SV 271 JED 08:30 ESB 11:10 

SV 272 ESB 12:30 JED 17:05 

SV 273 MED 08:50 ESB 11:10 

SV 274 ESB 12:30 MED 16:40 
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