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10 Ιανοςαπίος 2012  

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Η Ryanair δημιοσργεί ηην 50η ηης βάζη ζηην Πάθο.  

14 δρομολόγια και περιζζόηερες από 600.000 επιβάηες  

για ηην πρώηη Κσπριακή βάζη ηης Ryanair  

 
Η δημοθιλήρ αεποποπική εηαιπεία Ryanair ανακοινώνει ζήμεπα 10 Ιανοςαπίος, ηην 

απόθαζη ηηρ για δημιοςπγία ηηρ 50ηρ βάζηρ ηηρ ζηην Πάθο, ηην ηέηαπηη μεγαλύηεπη 

πόλη ηηρ Κύππος. Η βάζη ηηρ Ryanair, η ππώηη ζηην Κύππο, θα πεπιλαμβάνει ηη 

μόνιμη ζηάθμεςζη δςο αεποζκαθών και ηην εκηέλεζη 14 δπομολογίων μέζω ηων 

οποίων ζε απσικό ζηάδιο θα μεηαθεπθούν πεπιζζόηεπερ από 600.000 επιβάηερ 

εηηζίωρ και θα δημιοςπγηθούν πεπιζζόηεπερ από 600 νέερ θέζειρ επγαζίαρ. Ο 

ζηόσορ αςηόρ θα επιηεςσθεί με ηην εκηέλεζη πεπιζζόηεπων από 80 πηήζεων ηην 

εβδομάδα και ηην επένδςζη πεπίπος 140 εκαηομμςπίων δολαπίων από ηην Ryanair. 

Τα δπομολόγια ηηρ Ryanair από ηην Πάθο θα ξεκινήζοςν ηον Αππίλιο ηος 2012. Οι 

θέζειρ θα είναι διαθέζιμερ από αύπιο και ηο κοινό θα μποπεί να πποβαίνει ζε 

κπαηήζειρ, επιζκεπηόμενο ηην ιζηοζελίδα ηηρ Ryanair www.ryanair.com. 

  

Εκ μέροσς ηης Ryanair o Michael Cawley επιζήμανε: 

  

«Η Ryanair κε ηδηαίηεξε ραξά αλαθνηλώλεη ηε δεκηνπξγία ηεο 50εο βάζεο ζηελ Πάθν, 

ε νπνία ζα πεξηιακβάλεη 14 δξνκνιόγηα. Οη πηήζεηο ζα αξρίζνπλ ηνλ εξρόκελν 

Απξίιην. Οι θέζειρ θα είναι διαθέζιμερ από αύπιο και ηο κοινό θα μποπεί να πποβαίνει 

ζε κπαηήζειρ, επιζκεπηόμενο ηην ιζηοζελίδα ηηρ Ryanair www.ryanair.com. Οη 

ζηαζεξνί θαη πηζηνί επηζθέπηεο ηεο Κύπξνπ κπνξνύλ ηώξα λα ππεξληθήζνπλ ηελ 

ύθεζε θαη ηα πςειά θόκηζηξα επηιέγνληαο ηα ρακειά ηέιε ηεο Ryanair θαη 

απνθεύγνληαο ηνλ επίλαπιν θαπζίκσλ.  Με 14 δξνκνιόγηα πνπ ελώλνπλ ηελ Πάθν 

ζρεδόλ κε νιόθιεξε ηελ Επξώπε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ κεηαμύ άιισλ ηεο 

Γεξκαλίαο, ηεο Ιηαιίαο θαη ηεο Σνπεδίαο, ε Ryanair ζα κεηαθέξεη 600.000 επηβάηεο 

εηεζίσο θαη ζα δεκηνπξγήζεη πεξηζζόηεξεο από 600 λέεο ζέζεηο εξγαζίαο ζηελ 

Πάθν». 

 

 

 

 

http://www.ryanair.com/
http://www.ryanair.com/
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Εκ μέροσς ηης Hermes Airports o Πρώηος Εκηελεζηικός Διεσθσνηής, Alfred van 

der Meer ηόνιζε: 

 

«Απηή είλαη κηα ηεξάζηηαο ζεκαζίαο ςήθνο εκπηζηνζύλεο από ηελ κεγαιύηεξε 

αεξνπνξηθή εηαηξεία ηεο Επξώπεο ζηηο δπλαηόηεηεο πνπ έρεη ηόζν ην αεξνδξόκην ηεο 

Πάθνπ όζν θαη ε πεξηνρή καο. Η ζεκεξηλή αλαθνίλσζε ζα βνεζήζεη ζηε δεκηνπξγία 

επηπξόζζεησλ ζέζεσλ εξγαζίαο θαη ζηελ αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνύ, ελώ παξάιιεια  

απνδεηθλύεη όηη ε Ryanair ζπκκεξίδεηαη ηελ πεπνίζεζε καο ζηηο ηεξάζηηεο πξννπηηθέο 

πνπ δηαλνίγνληαη γηα ηελ αλάπηπμε κηαο ηζρπξήο αγνξάο ζην αεξνδξόκην». 

 

Σα 14 δρομολόγια ηης Ryanair από ηην Πάθο για ηο 2012 

 
Πάηρα Πέργαμο 

Χανιά Όζλο  

Φρανκθούρηη (Hahn) Πίζα 

Kaunas Ρώμη  

Krakow ηοκχόλμη 

Stansted Θεζζαλονίκη 

Memmingen Treviso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


