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20 Απγνχζηνπ 2010 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Η Ryanair αρχίζει πτήσεις από και προς την Κύπρο 

 

Με ηδηαίηεξε ραξά θαη ηθαλνπνίεζε ε Hermes Airports θαισζνξίδεη ηελ απφθαζε ηεο 

αεξνπνξηθήο εηαηξείαο ρακεινχ θφζηνπο Ryanair, λα ζπκπεξηιάβεη ηελ Κχπξν ζηα 

δξνκνιφγηα ηεο. 

 

Η Ιξιαλδηθή αεξνγξακκή Ryanair, ζεσξείηαη σο κία απφ ηηο ηξείο κεγαιχηεξεο 

αεξνπνξηθέο εηαηξείεο ηεο Δπξψπεο θαη κέζσ ησλ αεξνζθαθψλ ηεο δηαθηλνχληαη 

εηεζίσο εθαηνκκχξηα επηβάηεο ζε πεξηζζφηεξνπο απφ 1.000 πξννξηζκνχο. Η 

επίηεπμε ηεο ζπκθσλίαο κε ηελ Ryanair έγηλε θαηνξζσηή κεηά απφ έληνλεο θαη 

ζπληνληζκέλεο πξνζπάζεηεο ηνπ επηηειείνπ ηεο Hermes Airports, ζε ζπλεξγαζία 

πάληα κε ηηο αξκφδηεο θπβεξλεηηθέο ππεξεζίεο. 

 

Η πεξίνδνο ηεο ζχκβαζεο κεηαμχ ηεο Ryanair θαη ηεο Hermes Airports είλαη 

πεληαεηήο θαη ζηε δηάξθεηα ηεο, ε Ryanair αλακέλεηαη λα κεηαθέξεη ζηελ Κχπξν 

ηνπιάρηζηνλ πεληαθφζηεο ρηιηάδεο ηνπξίζηεο, γεγνλφο ην νπνίν ζα ζπκβάιεη 

θαηαιπηηθά ζηελ αχμεζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ ξεχκαηνο πξνο ηελ Κχπξν θαη ζα ηνλψζεη 

ζεκαληηθά ηελ νηθνλνκία ηεο ρψξαο. Όπσο ππνινγίδεηαη, εάλ ν θάζε ηνπξίζηαο πνπ 

θζάλεη ζην λεζί, δηαζέηεη έλα πξνυπνινγηζκφ πεξίπνπ επηαθνζίσλ επξψ γηα ηηο 

δηαθνπέο ηνπ, ηφηε ην ζπλνιηθφ πνζφ εηζπξάμεσλ πνπ αλακέλεηαη λα δηνρεηεπζεί 

ζηελ θππξηαθή νηθνλνκία ζα αλέιζεη πεξίπνπ ζηα ηξαθφζηα πελήληα εθαηνκκχξηα 

επξψ.  

 

Η Ryanair πξνζθέξεη ζην επηβαηηθφ θνηλφ έλα λέν πξντφλ ην νπνίν πξνζθέξεη ηε 

δπλαηφηεηα επηινγήο ππεξεζηψλ ζε ηδηαίηεξα πξνζηηέο ηηκέο. Δηδηθά γηα ην πξψην 

δξνκνιφγην ηεο Ryanair ην νπνίν εγθαηληάδεηαη ζηηο 3 Ννεκβξίνπ θαη αθνξά ηε 

δηαδξνκή Λάξλαθα – Charleroi Βειγίνπ, ε ηηκή ηνπ εηζηηεξίνπ αξρίδεη απφ ηα 34.99 

επξψ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θφξσλ αεξνδξνκίνπ.  
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H ζπκθσλία έιεπζεο ηεο Ryanair ζηελ Κχπξν, θαζνξίδεηαη απφ ην «Σρέδην 

Κηλήηξσλ» πνπ πξνζθέξεη ε Hermes Airports θαη πνπ σο ζηφρν έρεη ηελ αλάπηπμε 

λέσλ δξνκνινγίσλ θαη ηελ αχμεζε ηεο επηβαηηθήο θίλεζεο ζηα δχν δηεζλή 

αεξνδξφκηα ηεο Κχπξνπ. Αμίδεη λα ηνληζζεί φηη ην «Σρέδην Κηλήηξσλ» είλαη ζηε 

δηάζεζε φισλ ησλ αεξνπνξηθψλ εηαηξηψλ πνπ επηζπκνχλ λα εληάμνπλ λένπο 

πξννξηζκνχο ζηα δξνκνιφγηα ηνπο, απμάλνληαο ηελ επηβαηηθή θίλεζε ζηα 

αεξνδξφκηα ηεο Κχπξνπ. Η Hermes Airports παξακέλεη πξφζπκε θαη έηνηκε λα 

ζπδεηήζεη κε θάζε ελδηαθεξφκελε αεξνγξακκή ηελ πηζαλή έληαμε ηεο ζε απηφ ην 

ζρέδην, ην νπνίν πξνζθέξεη ζε αεξνπνξηθέο εηαηξείεο αμηφινγα σθειήκαηα γηα ηε 

ρξήζε ησλ δχν δηεζλψλ θππξηαθψλ αεξνδξνκίσλ.  

 

Σε δειψζεηο ηνπ, ν Πξψηνο Δθηειεζηηθφο Γηεπζπληήο ηεο Hermes Airports θ. Alfred 

van der Meer, ραηξέηεζε ηελ απφθαζε ηεο Ryanair λα εληάμεη ηελ Κχπξν ζηα 

δξνκνιφγηα ηεο, επηζεκαίλνληαο φηη νη πηήζεηο ηεο Ryanair πξνο ηελ Κχπξν ζα 

απνθέξνπλ επηπξφζζεηε επηβαηηθή θίλεζε πξνο ην λεζί θαη πσο ε εμέιημε απηή ζα 

ζπκβάιεη πνιχ ζεηηθά ζηελ νηθνλνκία ηεο ρψξαο. Ο θχξηνο Van der Meer, εμέθξαζε 

επίζεο ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ γηα ην γεγνλφο φηη ε Hermes Airports ζπλέβαιε 

ζεκαληηθά ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απηήο ηεο απφθαζεο απφ ηελ Ryanair. 

 

     ---------- 

 

 

 


