
 
GDS Procedures  ظم التوزيع الشاملنإجراءات 

 

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

gdssupport@saudia.com 

 
قدمي ملى إتعتبر هذه النشرة ُملزمة التطبيق، وهي خاصة بالتوزيع 

خارج  قط ويمنع منعاُ باتاً نشرها او تداولها ف لسياحةالسفر واخدمات 
قدم الخدمة موفي حال عدم التقيد بذلك سيتعرض قدم الخدمة. م اطار 

 .القانونية للمساءلة
 

This bulletin is binding application and it is for 
distribution to Travel Service Providers (TSPs) only and 
may not be published under any circumstances or traded 
outside the TSP. In the case of non-compliance with this 
TSP will be subjected to legal accountability 
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Completion of all preparations for the operation 
of SAUDIA’s first flights to 

"Thiruvananthapuram" 

 إلى  "السعودية"اإلستعدادات لتشغيل أولى رحالت كافة إستكمال 
 "ثيروفانانثابورام"

Date/ التاريخ   

25 JULY 2017 

Reference/ الرقم المرجعي    

201707251 

Effective date/ تاريخ التطبيق   

IMMEDIATELY 

 

 
“Saudia” has completed all the preparations for 
the operation of its first flight from (Jeddah) and 
(Riyadh) to (TRV).  
Thiruvananthapuram (TRV) is the Capital  of 
KERALA state in the Indian republic within SV 
international network, 
whereby it has been decided that the launch date 
of SV’s first flight to TRV will be on 1st of October 
2017.  
 
 
The operation to this new station is a part of 
strengthening of the company's competitive 
position on the international sectors, serving the 
economic and tourism movement between Saudi 
Arabia and the Republic of India, as well as 
serving multiple segments of passengers. 
 
 
 
 
 

 

 رحالتها أولى لتشغيل الالزمة ستعداداتاإل كافة "السعودية" ت أنه

 دينةم الى (رياضال) و)جدة(  تيمحط منالمباشرة 

 شبكة ضمن, وذلك  يةالهندال اعاصمة والية كير (ثيروفانانثابورام)

 إقالع موعد كونت نأ المقرر من حيث ، الدولية رحالتها

 . م2017 أكتوبر 10 بتاريخ رحالتها أولى 

 

 

 

 على التنافسي المؤسسة موقع تعزيز إطار في المحطة تشغيل ويأتي

 المملكة بين والسياحية قتصاديةاإل الحركة وخدمة الدولي، القطاع

 من متعددة شرائح لخدمة باإلضافة ،الهند جمهوريةو السعودية العربية

 .الركاب

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Flights schedule: :جدول الرحالت 

FLT 
DESG 

EFF DATE DIS DATE FREQ DEPT 
ARP 

DEPT TIME 
-LCL 

ARVL ARP ARRV TIME 
- LCL 

SUBFLEET 

SV  0752 5-Oct-17 28-Oct-17 ...4.6. JED 3:35 TRV 12:00 SV  333 

SV  0751 5-Oct-17 28-Oct-17 ...4.6. TRV 13:30 JED 16:30 SV  333 

SV  0756 1-Oct-17 27-Oct-17 .2..5.7 RUH 4:25 TRV 12:00 SV  333 

SV  0757 1-Oct-17 27-Oct-17 .2..5.7 TRV 13:30 RUH 15:45 SV  333 
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