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Star Alliance

Star Alliance este cea mai mare și cea mai veche alianță aeriană din lume. Alianța este formată
din cele mai mari linii aeriene internaționale și operează mai mult de 20 000 de zboruri zilnice. În
�ecare an, cele 28 de companii din alianță transportă în jur de 600 de milioane de pasageri.

Istoria alianței
Star Alliance a fost în�ințată în 1997 de cinci companii aeriene: Air Canda, SAS, Thai Airways și
United Airlines. Principalul obiectiv a fost crearea unei alianțe ce poate oferi zboruri spre cele mai
importante orașe din lume. Primul deceniu al secolului 21 a adus o creștere semni�cativă pentru
numărul membrilor - în prezent alianța unește 28 de linii aeriene, ce ajung în mai mult de 180 de
țări din lume.

Cum funcționează programul de �delizare?
Companiile aeriene din alianță oferă clienților mai multe bene�cii, printre care programul Miles
& More. Milele sunt cumulate la �ecare zbor atât pentru rutele interne, cât și pentru cele
internaționale. Acestea pot � folosite pentru a cumpăra bilete de avion sau pentru a bene�cia de
reduceri la bilete, hoteluri, închirierea mașinilor sau în magazine.

Informațiile detaliate cu privire la posiblitățile de utilizare sunt disponibile pe site-urile
companiilor aeriene.

Pentru a deveni membru în programul Miles & More puteți folosit formularul disponibil pe
paginile companiilor aeriene membre ale alianței. Înscrierea este gratuită.
Milele pot � colectate doar pe un singur card pentru companiile aeriene din Star Alliance. Dacă
ați aplicat pentru un card la compania SAS îl puteți folosi și pentru alte linii aeriene din alianță. În
schimbul milelor puteți efectua și rezervări hoteliere sau cumpărături în magazinele asociate
programului.

Pentru a obține milele trebuie să prezentați cardul la efectuarea rezervării sau la check-in în
aeroport.

Companiile membre Star Alliance
Adria Airways, Aegean Airlines, Air Canada, Air China, Air New Zealand, ANA, Asiana Airlines,
Austrian, Blue1, bmi, Brussels Airlines, Continental Airlines, Croatia Airlines, EGYPTAIR, Ethiopian
Airlines, LOT, Lufthansa, Scandinavian Airlines, Singapore Airlines, South African Airways, Spanair,
SWISS, TAM Airlines, TAP Portugal, THAI, Turkish Airlines, United, US Airways.

Dacă aveți întrebări, vă rugăm să ne lăsați un mesaj în secțiunea de contact de pe site. Solicitarea
dvs. va � tratată cu prioritate și vom reveni cu un răspuns cât mai curând posibil.
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