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Star Alliance (sojusz lotniczy)

Star Alliance to największy i najstarszy sojusz linii lotniczych działający na świecie. Alians zrzesza
najważniejsze globalne linie lotnicze, posiada 28 członków, którzy dziennie obsługują ponad
20,000 lotów, a rocznie z ich usług korzysta 600 mln pasażerów.   

Historia

Sojusz lotniczy Star Alliance został powołany do życia w 1997 roku przez pięć wiodących linii
lotniczych: Air Canada, SAS, Thai Airways oraz United Airlines. Głównym celem sojuszników było
stworzenie aliansu, który oferowałby loty do wszystkich najważniejszych portów świata. Pierwsza
dekada XXI wieku przyniosła znaczny wzrost liczby członków – obecnie sojusz zrzesza 28 linii
lotniczych, które docierają do ponad 180 krajów na całym świecie.

Jak to działa?  

Linie lotnicze zrzeszone w sojuszu oferują swoim klientom wiele bene�tów. Największą korzyścią
jest program gromadzenia mil tzw. Miles & More. Mile gromadzone są za każdy przelot zarówno
na trasach krajowych, jak i międzynarodowych. Takie mile można następnie wykorzystać, np.
wymieniając je na bilet lotniczy lub korzystając ze zniżek na loty, hotele, wypożyczanie
samochodów, zakupy i wiele innych. Szczegółowe informacje na temat możliwości wykorzystania
mil znajdują się na indywidualnych stronach linii lotniczych.

Aby stać się członkiem programu Miles & More, należy skorzystać z formularza dostępnego na
stronach linii lotniczych zrzeszonych w sojuszu. Członkostwo jest bezpłatne i może z niego
skorzystać każdy podróżujący danymi liniami lotniczymi.

Mile można gromadzić i wykorzystywać za pomocą jednej karty dla wszystkich linii lotniczych Star
Alliance. Dla przykładu, aplikując o kartę na stronie Polskich Linii Lotniczych LOT, można
wykorzystywać i gromadzić mile podczas lotów każdą linią zrzeszoną w sojuszu. Mile można
także gromadzić, dokonując np. rezerwacji hotelowych czy robiąc zakupy w sklepach zrzeszonych
z programem.

Aby zdobyć mile należy podać numer karty Miles & More podczas rezerwacji lub okazać kartę
podczas odprawy biletowo-bagażowej na lotnisku.

Członkowie 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. Czytaj więcej
o programach lojalnościowych i sojuszach lotniczych.
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