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1 Γεθεκβξίνπ 2010 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Η Ryanair αρτίζει ηο δεύηερο ηης δρομολόγιο, 

Λάρνακα-Βαρκελώνη (Girona) 

1 εκαηομμύριο ειζιηήρια από €6* 

 

Η ρακεινύ θόζηνπο αεξνπνξηθή εηαηξεία Ryanair, γηνξηάδεη ζήκεξα (1ε Γεθεκβξίνπ) 

ηελ έλαξμε ηνπ δεύηεξνπ ηεο δξνκνινγίνπ από ηελ Λάξλαθα πξνο ηελ Βαξθειώλε 

(Girona). Τν λέν δξνκνιόγην Λάξλαθα-Βαξθειώλε (Girona) ζα εθηειείηαη δύν θνξέο 

ηελ εβδνκάδα, θάζε Τεηάξηε θαη Κπξηαθή. 

 

Γηα λα γηνξηάζεη ην λέν ηεο δξνκνιόγην, ε Ryanair πξνζθέξεη έλα εθαηνκκύξην ζέζεηο 

ζηελ εθπιεθηηθή ηηκή ηωλ €6 κόλν. Τα πξνζθεξόκελα εηζηηήξηα αθνξνύλ πηήζεηο ηνπ 

επξωπαϊθνύ δηθηύνπ ηεο Ryanair θαηά ηε δηάξθεηα ηωλ κελώλ Ιαλνπαξίνπ θαη 

Φεβξνπαξίνπ. Οη ζέζεηο είλαη ήδε δηαζέζηκεο θαη ην θνηλό κπνξεί λα πξνβαίλεη ζε 

θξαηήζεηο, επηζθεπηόκελν ηελ ηζηνζειίδα ηεο Ryanair www.ryanair.com κέρξη ηα 

κεζάλπθηα ηεο Πέκπηεο 2 Γεθεκβξίνπ, 2010. 

 

H Melissa Corrigan, Εμπορική Διεσθύνηρια ηης Ryanair για ηην Κύπρο, 

ζεκείωζε όηη «είλαη κε ηδηαίηεξε ραξά πνπ γηνξηάδνπκε ζήκεξα ηελ έλαξμε ηνπ 

δεύηεξνπ καο δξνκνινγίνπ ζηελ Λάξλαθα. Η Ryanair ζα ζπλερίζεη λα αλαπηύζζεηαη, 

ηελ ίδηα ώξα πνπ άιιεο αεξνπνξηθέο εηαηξείεο αλαγθάδνληαη λα εγθαηαιείςνπλ 

δξνκνιόγηα ελώ ηαπηόρξνλα βηώλνπλ κεηώζεηο ζηελ πιεξόηεηα ησλ πηήζεσλ ηνπο 

θαη πθίζηαληαη ζεκαληηθέο νηθνλνκηθέο απώιεηεο. Με ην επηβαηηθό θνηλό λα θαζίζηαηαη 

ηδηαίηεξα επαίζζεην όζνλ αθνξά ζηελ ηηκή ησλ εηζηηεξίσλ, νη ηαμηδηώηεο από θαη πξνο 

ηελ Κύπξν είλαη πιένλ ζε ζέζε λα αμηνπνηήζνπλ ηα εγγπεκέλα ρακειά λαύια ηεο 

Ryanair θαη λα απνθύγνπλ επηπξόζζεηεο ρξεώζεηο θαπζίκσλ. Σεκεηώλεηαη όηη ε 

κεηαθνξά 60.000 επηβαηώλ από ηελ Ryanair ζηελ Κύπξν, δεκηνπξγεί ηνπιάρηζηνλ 

άιιεο 60 λέεο ζέζεηο εξγαζίαο». 

 

«Γηα λα ηηκήζνπκε ηελ έλαξμε ηνπ λένπ καο δξνκνινγίνπ Λάξλαθα-Βαξθειώλε 

(Girona), ε Ryanair πξνζθέξεη έλα εθαηνκκύξην ζέζεηο ζηελ εθπιεθηηθή ηηκή ησλ €6 

κόλν. Τα πξνζθεξόκελα εηζηηήξηα αθνξνύλ πηήζεηο ησλ επξσπατθώλ δξνκνινγίσλ  

http://www.ryanair.com/
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ηεο Ryanair θαηά ηε δηάξθεηα ησλ κελώλ Ιαλνπαξίνπ θαη Φεβξνπαξίνπ. Οη ζέζεηο είλαη 

ήδε δηαζέζηκεο θαη ην θνηλό κπνξεί λα πξνβαίλεη ζε θξαηήζεηο, επηζθεπηόκελν ηελ 

ηζηνζειίδα ηεο Ryanair www.ryanair.com κέρξη ηα κεζάλπθηα ηεο Πέκπηεο 2 

Δεθεκβξίνπ, 2010. Είκαζηε βέβαηνη όηη νη πξνζθεξόκελεο ζέζεηο ζα εμαληιεζνύλ 

πνιύ ζύληνκα γηα απηό θαη θαινύκε ην επηβαηηθό θνηλό λα εμαζθαιίζεη ην δηθό ηνπ 

εηζηηήξην άκεζα!»  

 

Σε δειώζεηο ηνπ, ν  Πρώηος Εκηελεζηικός Διεσθσνηής ηης Hermes Airports 

Alfred van der Meer, «θαισζόξηζε ηελ έλαξμε ηνπ λένπ δξνκνινγίνπ ηεο Ryanair 

ζεκεηώλνληαο όηη πξόθεηηαη γηα ηηο πξώηεο πξνγξακκαηηζκέλεο πηήζεηο πνπ ζπλδένπλ 

ηελ Ιζπαλία κε ηελ Κύπξν. Με ηηο ζεξκνθξαζίεο λα πέθηνπλ θαηαθόξπθα ζρεδόλ ζε 

όιε ηελ Επξώπε θαη ηα ρηόληα λα θαιύπηνπλ ην κεγαιύηεξν κέξνο ηεο επείξνπ, 

ρηιηάδεο ηνπξίζηεο έρνπλ πιένλ ηελ επθαηξία λα αλαθαιύςνπλ ηελ νιόρξνλα 

ειηόινπζηε Κύπξν, ηνλ ήπην θζηλνπσξηλό ηεο θαηξό θαη λα αμηνπνηήζνπλ ηα θζελά 

εηζηηήξηα θαη ηηο απεπζείαο πηήζεηο» θαηέιεμε.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Δμαηξνύληαη νη πεξίνδνη αηρκήο 

 Υπόθεηληαη ζηνπο ζρεηηθνύο όξνπο θαη θαλνληζκνύο 

http://www.ryanair.com/
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Υποζημειώζεις για ηα ΜΜΕ: 

 Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο παξαθαιώ επηθνηλωλήζηε κε ην Γξαθείν Τύπνπ ηεο 

Hermes Airports Ltd Τει. +357 24 742163. Ηιεθηξνληθό Ταρπδξνκείν: 

pressoffice@hermesairports.com  Τ.Κ. 43027, 6650 Γηεζλήο Αεξνιηκέλαο Λάξλαθαο, 

Κππξηαθή Γεκνθξαηία. 

 Γηα επηπξόζζεηεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ρακεινύ θόζηνπο αεξνπνξηθή εηαηξεία 

Ryanair θαη ηα θαηλνύξγηα ηεο δξνκνιόγηα, παξαθαιώ επηθνηλωλήζηε ωο 

αθνινύζωο: Stephen McNamara, Τει.: +353-1-8121212 θαη Melisa Corrigan, 

Τει.:+353-1-5081791. 
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