28 Ννεκβξίνπ 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Η Niki γιορηάζει ηα δεκάχρονα ηης με πηήζη
από ηη Βιέννη ζηην Λάρνακα!
Τα δέθα ρξόληα δσήο γηνξηάδεη ζηηο 28 Ννεκβξίνπ, ε αεξνπνξηθή εηαηξεία Niki!
Ωο κέξνο ησλ ενξηαζκώλ ηεο, ε αεξνπνξηθή εηαηξεία επέιεμε λα πξνζθέξεη
ζηνπο πειάηεο ηεο, ηε κνλαδηθή επθαηξία λα ηαμηδέςνπλ από ηε Βηέλλε ζηελ
Κύπξν, απνιακβάλνληαο πξνλνκηαθέο ηηκέο. Η πηήζε αθίρζεθε ζην Γηεζλέο
Αεξνδξόκην Λάξλαθαο ζηηο 10:55 πκ. Γηα ην θαισζόξηζκα ησλ 189 επηβαηώλ
ηεο Niki, ε Hermes Airports νξγάλσζε εθδήισζε ππνδνρήο ζηελ αίζνπζα
αθίμεσλ ηνπ αεξνιηκέλα.
Σε ζύληνκε νκηιία ηνπ, ν Αλώηαηνο Δθηειεζηηθόο Γηεπζπληήο ηεο Hermes
Airports, θ. Wes Porter, θαισζόξηζε ηε Niki ζηελ Κύπξν, ζεκεηώλνληαο
ραξαθηεξηζηηθά, όηη «ε Κύπξνο εκπινπηίδεη ην δίθηπν αεξνπνξηθήο ηεο
ζύλδεζεο κε ηελ Απζηξία. Τόζν νη Κύπξηνη πνπ επηζπκνύλ λα κεηαβνύλ ζηε
Βηέλλε, όζν θαη ην ηνπξηζηηθό θνηλό πνπ επηζπκεί λα επηζθεθζεί ηελ Κύπξν,
έρνπλ πιένλ ζηε δηάζεζε ηνπο κηα αμηόινγε, πξνζηηή θαη πνηνηηθή επηινγή.
Καισζνξίδνπκε ηε Νiki θαη είκαζηε βέβαηνη όηη ην επηβαηηθό θνηλό ζα
ελζνπζηαζηεί ηόζν κε ηηο πξνζηηέο ηηκέο θαη ην πςειό επίπεδν εμππεξέηεζεο
πνπ παξέρεη, όζν θαη κε ηηο πνιιαπιέο επηινγέο ζηηο πηήζεηο αληαπόθξηζεο
πνπ πξνζθέξνληαη κέζσ ησλ δηθηύσλ ηεο Αirberlin θαη ηεο Niki κέζσ ηνπ
Αεξνδξνκίνπ ηεο Βηέλλεο».
Δθ κέξνπο ηεο αεξνγξακκήο, ν Γηεπζύλσλ Σύκβνπινο ηεο Niki, θύξηνο
Christian Lesjak, δήισζε: «Η ζπκπεξίιεςε ηεο Κύπξνπ ζην πηεηηθό καο
πξόγξακκα, απνηειεί γεγνλόο γηα ην νπνίν αηζζαλόκαζηε ηδηαίηεξα επηπρείο.
Δίκαζηε ζίγνπξνη όηη ην ηαμηδησηηθό θνηλό ζα ηηκήζεη ην λέν δξνκνιόγην από
θαη πξνο ηε Βηέλλε. Τν θνηλό ηεο Κύπξνπ ζα έρεη ηελ επθαηξία λα αμηνπνηήζεη
ην επξύ αεξνπνξηθό δίθηπν ηνπ Οκίινπ ηεο Airberlin εληόο ηεο Δπξώπεο θαη
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ηελ εύθνιε δηαδηθαζία αεξνπνξηθήο ζύλδεζεο κε πάξα πνιιέο πόιεηο ηεο
Δπξώπεο, κέζσ Βηέλλεο».
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αθηθλνύκελνπο επηβάηεο ππό ηνπο ήρνπο παξαδνζηαθήο Κππξηαθήο κνπζηθήο,
ελώ νη επηβάηεο ηεο Niki είραλ ηελ επθαηξία λα δνθηκάζνπλ παξαδνζηαθά
εδέζκαηα θαη θνπκαληαξία.
Υπελζπκίδεηαη όηη ηα δξνκνιόγηα ηεο Niki από θαη πξνο ηελ Κύπξν, αξρίδνπλ
ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ 2014, κε πηήζεηο από ηε Λάξλαθα πξνο ηε Βηέλλε
(Απζηξία). Σπγθεθξηκέλα, ην λέν δξνκνιόγην ηεο Niki ζα εγθαηληαζηεί ηελ
Παξαζθεπή 31 Ιαλνπαξίνπ 2014 θαη ζα πεξηιακβάλεη δύν πξνγξακκαηηζκέλεο
πηήζεηο ηελ εβδνκάδα. Οη πηήζεηο ζα εθηεινύληαη θάζε Γεπηέξα θαη Σάββαην.
Αλακέλεηαη όηη από ηηο 31 Μαξηίνπ 2014 ε αεξνγξακκή ζα εληάμεη ζην
πξόγξακκα ηεο άιιε κηα επηπιένλ πηήζε, ε νπνία ζα εθηειείηαη θάζε
Τεηάξηε.
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ζπκπεξηιακβάλεη ηελ Κύπξν ζηα δξνκνιόγηα ηεο.
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