7 Φεβξνπαξίνπ 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Η Ryanair εγκαινιάζει νέα δρομολόγια από ηην Κύπρο
Λάρνακα- Bologna και Λάρνακα-Dusseldorf (Weeze)
Η ρακεινύ θόζηνπο αεξνπνξηθή εηαηξεία Ryanair, αλαθνηλώλεη ηελ έλαξμε δύν λέωλ
δξνκνινγίωλ ηεο πξνο ηελ Κύπξν. Τα λέα δξνκνιόγηα Λάξλαθα - Bologna
θαη Λάξλαθα – Dusseldorf Weeze (Γεξκαλία), αξρίδνπλ ηνλ

(Ιηαιία)

Απξίιην ηνπ 2011,

αλεβάδνληαο έηζη ζηα ηέζζεξα ηα δξνκνιόγηα πνπ ζα πξνζθέξεη ε Ryanair από θαη
πξνο ηελ Κύπξν. Μέζω ηωλ λέωλ πηήζεωλ ηεο Ryanair αλακέλεηαη ην 2011 λα
ζεκεηωζεί αύμεζε ηεο επηβαηηθήο θίλεζεο θαηά 120,000 άηνκα ελώ αλακέλεηαη λα
δεκηνπξγεζνύλ κέρξη θαη 120 επηπξόζζεηεο ζέζεηο εξγαζίαο.
Η Ryanair γηόξηαζε ηελ έλαξμε ηωλ λέωλ δξνκνινγίωλ ηεο πξνο ηελ Κύπξν κε ηε
δηάζεζε 1 εθαηνκκπξίνπ εηζηηεξίωλ ζηελ ηηκή ηωλ €6. Τα εηζηηήξηα αθνξνύλ πηήζεηο
πνπ ζα πξαγκαηνπνηνύληαη θάζε Τξίηε, Τεηάξηε θαη Πέκπηε ζηα ηέιε Φεβξνπαξίνπ
θαη Μαξηίνπ. Τν θνηλό κπνξεί λα πξνβαίλεη ζε θξαηήζεηο γηα ηνπο λένπο
πξννξηζκνύο

ηεο

Ryanair

επηζθεπηόκελν

ηελ

ηζηνζειίδα

ηεο

εηαηξείαο

www.ryanair.com .
Εθ κέξνπο ηεο Ryanair ε θα Melissa Corrigan, ζε δειώζεηο ηεο αλέθεξε όηη «είλαη κε
ηδηαίηεξε ραξά πνπ εγθαηληάδνπκε ηα λέα καο δξνκνιόγηα από ηελ Λάξλαθα. Τα
ηέζζεξα δξνκνιόγηα ηεο Ryanair ζα πξνζθέξνπλ ζηνπο Κύπξηνπο θαηαλαιωηέο θαη
ηνπξίζηεο αθόκε πην θζελά θα αληαγωληζηηθά εηζηηήξηα, ελώ ζα ζπκβάινπλ ζηελ
αύμεζε ηεο επηβαηηθήο θίλεζεο θαηά 120,000 άηνκα θαη ζα δεκηνπξγήζνπλ άιιεο 120
επηπξόζζεηεο ζέζεηο εξγαζίαο ζηε δηάξθεηα ηνπ 2011»
Εθ κέξνπο ηεο Hermes Airports, ν θνο Ken Hassard ζε δειώζεηο ηνπ εμέθξαζε ηελ
ηθαλνπνίεζε ηνπ γηα ην γεγνλόο όηη «ε Ryanair πξνρωξεί ζε αύμεζε ηωλ
αεξνπνξηθώλ ηεο ζέζεωλ γηα ηελ Κύπξν. Η ύπαξμε πηήζεωλ ρακεινύ θόζηνπο από
ηε Γεξκαλία θαη ηελ Ιηαιία, εθηηκάηαη όηη ζα εληζρύζεη ζεκαληηθά ην ηνπξηζηηθό ξεύκα
πξνο ηελ Κύπξν, εηδηθά από απηέο ηηο δύν ζεκαληηθέο αγνξέο ηεο Επξώπεο. Η εμέιημε
απηή ζα ζπκβάιεη αθόκε πεξηζζόηεξν ζηελ ήδε επηηπρεκέλε δξαζηεξηνπνίεζε ηεο
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Ryanair κε ηηο πηήζεηο πνπ εθηειεί πξνο ηε Λάξλαθα από ην Charleroi Βειγίνπ θαη ηε
Girona Ιζπαλίαο».
Επηπξόζζεηα, ε Ryanair αλαθνίλωζε όηη από ηα κεζάλπθηα ηεο Δεπηέξαο 7
Φεβξνπαξίνπ, δηαζέηεη 1 εθαηνκκύξην εηζηηήξηα ζηε ηηκή ηωλ €8 γηα ηαμίδηα πνπ ζα
πξαγκαηνπνηνύληαη θάζε Τξίηε, Τεηάξηε θαη Πέκπηε ζηε δηάξθεηα ηνπ Μαξηίνπ. Τα
εηζηηήξηα ζηελ ηηκή ηωλ €8 είλαη δηαζέζηκα γηα όινπο ηνπο πξννξηζκνύο ηεο
αεξνγξακκήο. Τν θνηλό κπνξεί λα πξνβαίλεη ζε θξαηήζεηο επηζθεπηόκελν ηελ
ηζηνζειίδα ηεο εηαηξείαο www.ryanair.com

κέρξη ηα κεζάλπθηα ηεο Πέκπηεο, 10

Φεβξνπαξίνπ 2011.
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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 Δηεζλήο Αεξνιηκέλαο Λάξλαθαο,
Κππξηαθή Δεκνθξαηία.
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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