26 Μαξηίνπ 2010

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Η Blue Air επιλέγει ως βάζη ηης ηο Διεθνές Αεροδρόμιο Λάρνακας
Με ηδηαίηεξε ραξά θαη ηθαλνπνίεζε ε Hermes Airports θαισζνξίδεη ηελ απόθαζε ηεο
αεξνπνξηθήο εηαηξείαο ξνπκαληθώλ ζπκθεξόλησλ Blue Air λα επηιέμεη σο βάζε ηεο,
ην Γηεζλέο Αεξνδξόκην Λάξλαθαο. Η θίλεζε απηή θαηαδεηθλύεη ηε ζπλερηδόκελε
αλάπηπμε ηεο Blue Air θαζώο θαη ηελ πξόζεζε ηεο λα πξνζθέξεη ζην ηαμηδησηηθό
θνηλό αθόκε πεξηζζόηεξεο επηινγέο. Πην ζπγθεθξηκέλα, από ηηο 28 Μαξηίνπ 2010, ε
Blue Air εγθαηληάδεη ηηο πηήζεηο ηεο πξνο Απζηξία, Ιηαιία θαη Πνισλία.
ε δειώζεηο ηνπ, ν Γηεπζύλσλ ύκβνπινο ηεο εηαηξείαο Orthodoxou Aviation Ltd, θ.
Αληώλεο Οξζνδόμνπ επεζήκαλε όηη «είλαη από θνηλνύ απνδεθηό όηη ε πεξζηλή
ρξνληά ήηαλ αξθεηά δύζθνιε, αθνύ δηαλύνπκε κηα εμαηξεηηθά θξίζηκε νηθνλνκηθή
θάζε ζηε δηεζλή νηθνλνκία. ύκθσλα κε ηηο πξώηεο ελδείμεηο, ε θεηηλή ρξνληά ζα
είλαη αθόκε δπζθνιόηεξε, όκσο είκαζηε εδώ γηα λα βνεζήζνπκε ηόζν ηνλ θππξηαθό
ηνπξηζκό όζν θαη ηελ νηθνλνκία ηεο ρώξαο καο γεληθόηεξα, εληζρύνληαο απηή ηελ
κεγάιε πξνζπάζεηα πνπ θαηαβάιιεηαη από όιεο ηηο πιεπξέο. Γελ πεξηνξηδόκαζηε
ζηα κεγάια ιόγηα, αιιά πξνρσξνύκε κε έξγα. Θέινπκε θαη απηή ηε ρξνληά πνπ είλαη
ζεκαληηθή γηα ηελ νηθνλνκία, λα έρνπκε ηνπξηζκό αληάμην ηεο ρώξαο καο θαη ησλ
αλαγθώλ ηεο. Θα ρξεηαζηνύκε όκσο, θάζε δπλαηή ζηήξημε θαη βνήζεηα από όινπο
ηνπο εκπιεθόκελνπο θνξείο, γηα λα επηηύρνπκε ην ζηόρν καο».
ε δειώζεηο ηνπ, ν Πξώηνο Δθηειεζηηθόο Γηεπζπληήο ηεο Hermes Airports θ. Alfred
Van der Meer, ραηξέηεζε ηελ απόθαζε ηεο Blue Air λα θαηαζηήζεη ηελ Κύπξν σο
βάζε ηεο.

Όπσο ηόληζε, «νη λέεο ζύγρξνλεο εγθαηαζηάζεηο ηνπ αεξνδξνκίνπ

Λάξλαθαο θαη ν πξσηαγσληζηηθόο ξόινο πνπ κπνξεί λα δηαδξακαηίζεη ζηελ πεξηνρή
ηεο λνηηαλαηνιηθήο Δπξώπεο θαη ηεο Μέζεο Αλαηνιήο, απνηειεί γεγνλόο ην νπνίν
αλαγλσξίδεηαη θαη αμηνπνηείηαη ζηαδηαθά, ηόζν από πιεπξάο ησλ αεξνπνξηθώλ
εηαηξεηώλ, όζν θαη από πιεπξάο ησλ ππνινίπσλ θνξέσλ ηεο ηνπξηζηηθήο
βηνκεραλίαο ηεο Κύπξνπ. Η Hermes Airports παξακέλεη δεζκεπκέλε ζην ζηόρν ηεο
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γηα παξνρή πςεινύ επηπέδνπ ππεξεζηώλ πξνο ην ηαμηδησηηθό θνηλό θαη ηνπο
ζπλεξγάηεο ηεο. Δίλαη γηα απηό αθξηβώο ην ιόγν πνπ αηζζάλεηαη ηδηαίηεξε πεξεθάληα
θαη ηηκή γηα ηελ επηινγή ηεο Blue Air».
Αλαιπηηθά, ε Blue Air ζα πξνζθέξεη ηηο αθόινπζεο πηήζεηο:
7 πηήζεηο από Λάξλαθα πξνο Βνπθνπξέζηη (Γεπηέξα έσο Κπξηαθή)
3 πηήζεηο από Λάξλαθα πξνο Μηιάλν (Γεπηέξα, Σεηάξηε θαη άββαην)
3 πηήζεηο από Λάξλαθα πξνο Βαξζνβία (Γεπηέξα, Σεηάξηε θαη Παξαζθεπή)
3 πηήζεηο από Λάξλαθα πξνο Βηέλλε (Σξίηε, Πέκπηε, Κπξηαθή)
Τπελζπκίδεηαη επίζεο όηη ε Blue Air δηαηεξεί ήδε δξνκνιόγηα πνπ ζπλδένπλ ηελ
Πάθν, ηόζν κε ην Βνπθνπξέζηη, όζν θαη κε ηε Θεζζαινλίθε. Οη πηήζεηο απηέο
πξαγκαηνπνηνύληαη θάζε Σξίηε, Πέκπηε, άββαην θαη Κπξηαθή.
Γηα όια ηα πην πάλσ δξνκνιόγηα, ε ηηκή ηνπ εηζηηεξίνπ κνλήο δηαδξνκήο μεθηλάεη από
ηα 29.99 επξώ. Σν νινθιεξσκέλν αλαιπηηθό πξόγξακκα πηήζεσλ ηεο Blue Air είλαη
δηαζέζηκν ζηελ ηζηνζειίδα www.blueairweb.com .
εκεηώλεηαη επίζεο όηη ε Blue Air πξνζθέξεη ζην επηβαηηθό θνηλό ηεο Κύπξνπ ηε
δπλαηόηεηα θξάηεζεο ζέζεσλ κέζσ απεπζείαο επηθνηλσλίαο κε ην ηνπηθό θέληξν
εμππεξέηεζεο ηεο εηαηξείαο (ζην ηειέθσλν +357 24 841180 θαη ζηελ ειεθηξνληθή
δηεύζπλζε blueair@orthodoxou.com.cy) όπνπ ην εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθό ηεο
Orthodoxou Aviation, είλαη ζε ζέζε λα παξάζρεη ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο, ζηελ
Αγγιηθή, Ρνπκάληθε, Βνπιγάξηθε θαη Διιεληθή γιώζζα.
Δπίζεο, γηα ηελ θαιύηεξε εμππεξέηεζε ηνπ επηβαηηθνύ θνηλνύ, ε Orthodoxou
Aviation, απνθιεηζηηθόο αληηπξόζσπνο ηεο αεξνπνξηθήο εηαηξείαο Blue Air ζηελ
Κύπξν, ιεηηνπξγεί γξαθείν ζην Γηεζλέο Αεξνδξόκην Λάξλαθαο (θαζεκεξηλά: 08.00 –
20.00, άββαηα: 09.00 – 18.00 θαη Κπξηαθέο: 09.00 – 16.00).

----------
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Υποζημειώζεις για ηα ΜΜΕ:
Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο παξαθαιώ επηθνηλσλήζηε κε ην Γξαθείν Σύπνπ ηεο
Hermes

Airports

Ltd

Σει.

+357

24

742163.

Ηιεθηξνληθό

Σαρπδξνκείν:

pressoffice@hermesairports.com Σ.Κ. 43027, 6650 Γηεζλήο Αεξνιηκέλαο Λάξλαθαο,
Κππξηαθή Γεκνθξαηία.
Η Hermes Airports Ltd είλαη κηα δηεζλήο θνηλνπξαμία ε νπνία απαξηίδεηαη από ελλέα
κεηόρνπο -θππξηαθέο θαη μέλεο εηαηξείεο: Bouygues Batiment International (22%),
Egis Projects (20%), Cyprus Trading Corporation Public Limited (11.34%), Hellenic
Mining (11.33%), Vancouver Airport Services (11%), Aer Rianta International (11%),
Iacovou Brothers Construction (5.665%), Charilaos Apostolides Public Limited
(5.665%) and Aeroport Nice Cote d' Azur Chambre de Commerce et d’Industrie
(2%).
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