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20 Σεπηεμβπίος 2010  

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Η κοπςθαία εηαιπεία σαμηλού κόζηοςρ Jet2.com 

αςξάνει ηα δπομολόγια ηηρ ππορ ηην Κύππο 

 

Η σαμηλού κόζηοςρ αεποποπική εηαιπεία Jet2.com, ανακοινώνει ηην έναπξη ηος 

καινούπγιος ηηρ δπομολογίος από και ππορ ηην Κύππο. Το νέο πολλά ςποζσόμενο 

δπομολόγιο θα ζςνδέει ηην Πάθο με ηην Γλαζκώβη ηηρ Σκυηίαρ. Η εξέλιξη αςηή 

διαδέσεηαι ηην ππόζθαηη ανακοίνυζη ηος δπομολογίος Λάπνακαρ-Πάθος 

Μάνηζεζηεπ, μόλιρ ππιν από μεπικέρ εβδομάδερ. Ππόκειηαι για ηο έβδομο ζηη ζειπά 

δπομολόγιο ηηρ Jet2.com από ηα δύο κςππιακά αεποδπόμια ππορ ηο Ηνυμένο 

Βαζίλειο.   

 

Το νέο δπομολόγιο Πάθορ-Γκλαζκώβη θα απσίζει ζηιρ 3 Αππιλίος 2011 και θα 

πεπιλαμβάνει δύο πηήζειρ εβδομαδιαίυρ, κάθε Τεηάπηη και Κςπιακή. Το κόζηορ ηος 

ειζιηηπίος ξεκινάει από ηα 85,99€. Η ζςμπεπίλητη ηος νέος δπομολογίος γίνεηαι 

καηοπθυηή μεηά ηην απόθαζη ηηρ Jet2.com να καθιεπώζει ηο αεποδπόμιο ηηρ 

Γλαζκώβηρ υρ νέα, επιππόζθεηη βάζη ηηρ εηαιπείαρ ζηη Βπεηανία.  

   

Τα ειζιηήπια είναι ήδη διαθέζιμα για ηο επιβαηικό κοινό. Το δπομολόγιο αςηό μποπεί 

να αποηελέζει μια ελκςζηική επιλογή για ηο ηαξιδιυηικό κοινό ηηρ Γλαζκώβηρ πος 

επιθςμεί να επιζκεθθεί ένα δημοθιλή πποοπιζμό όπυρ είναι η Πάθορ. Παπάλληλα 

όμυρ, αποηελεί και μια αξιόλογη επιλογή ηυν Βπεηανών πος διαμένοςν ζηην πεπιοσή 

ηηρ Πάθος για να επιζκεθθούν θίλοςρ και ζςγγενείρ ζηο Ηνυμένο Βαζίλειο. 

 

Ο Γιεςθύνυν Σύμβοςλορ ηηρ Jet2.com, Ian Doubtfire ζε δηλώζειρ ηος εξέθπαζε ηον 

ενθοςζιαζμό ηος για ηην αεποποπική ζύνδεζη Πάθος-Γλαζκώβηρ. «Τα σαμηλά μαρ 

ναύλα, θα υθελήζοςν ηο ηαξιδιυηικό κοινό ηόζο ηηρ επαπσίαρ Πάθος όζο και ηηρ 

πεπιοσήρ ηηρ Γλαζκώβηρ. Η θεηινή σπονιά αποδείσηηκε ιδιαίηεπα δύζκολη με απκεηέρ 

αεπογπαμμέρ και ηαξιδιυηικά γπαθεία να οδηγούνηαι ζε κλείζιμο. Ανηίθεηα, η δική μαρ 

αεπογπαμμή καηάθεπε να γίνει ακόμη πιο ιζσςπή, να αποκηήζει νέερ βάζειρ και  
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ενιζσύζει ηα δπομολόγια ηηρ ππορ ηην Κύππο. Μποπούμε να πποζθέποςμε ζηο 

επιβαηικό κοινό απκεηέρ επιλογέρ για πποοπιζμούρ ζηο Ηνυμένο Βαζίλειο, πολύ 

σαμηλά ναύλα, δςναηόηηηα μεηαθοπάρ αποζκεςών βάποςρ μέσπι και 22 κιλών, ηο 

ππόγπαμμα βαθμών και ππονομίυν ηηρ Jet2.com, απκεηέρ επιλογέρ όζο αθοπά ηιρ 

θέζειρ επιβαηών καθώρ επίζηρ και βολικέρ ώπερ ανασώπηζηρ ηυν πηήζευν. Όλα 

αςηά ζε ζςνδςαζμό με ηο εξαιπεηικό επίπεδο εξςπηπέηηζηρ πελαηών πος 

πποζθέποςμε ζηη Jet2.com δείσνοςν όηι μποπούμε να ξεπεπάζοςμε ηιρ πποζδοκίερ 

ηυν επιβαηών μαρ. 

 

Σε δηλώζειρ ηος, ο Alfred van der Meer, Ππώηορ Δκηελεζηικόρ Γιεςθςνηήρ ηηρ 

Hermes Airports, καλυζόπιζε ηην απόθαζη ηηρ Jet2.com να επεκηείνει ηα 

δπομολόγια ηηρ ππορ ηην Πάθο. «Αςηή η εξέλιξη, δημιοςπγεί επιππόζθεηερ επιλογέρ 

και εςκαιπίερ ηιρ οποίερ είμαι ζίγοςπορ όηι ηο ηαξιδιυηικό κοινό αλλά και η ηοςπιζηική 

βιομησανία, θα ςποδεσηούν με ικανοποίηζη. Το καινούπγιο δπομολόγιο ηηρ Jet2.com 

αποδεικνύει επίζηρ ηο ενδιαθέπον πος έσει πποκαλέζει ηο Σσέδιο Κινήηπυν ηηρ 

Hermes Airports και καηαδεικνύει ηιρ πποοπηικέρ πος διανοίγονηαι ζε νέερ αγοπέρ».  

 

-Tέλορ- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




