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ΚΟΙΝΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Κοινές συναντήσεις Hermes – Κ.Ο.Τ.
με αεροπορικές εταιρείες και οργανωτές ταξιδίων
στα “Routes Europe 2018”
Πολύ θετικά είναι τα μηνύματα που προκύπτουν για την αεροπορική συνδεσιμότητα
της Κύπρου, τόσο για τη φετινή χρονιά όσο και για τα προκαταρτικά σχέδια για το
2019. Αυτό είναι το κύριο συμπέρασμα που προκύπτει μετά τις επαφές που είχε
κοινή αντιπροσωπία της Hermes Airports και του Κυπριακού Οργανισμού
Τουρισμού, με εκπροσώπους αεροπορικών εταιρειών και οργανωτών ταξιδίων, στο
πλαίσιο του Φόρουμ “Routes Europe 2018”, το οποίο φέτος, πραγματοποιήθηκε στο
Bilbao της Ισπανίας.
Όπως διαφάνηκε από τις συναντήσεις, η ανοδική πορεία που ήδη καταγράφηκε για
τη χειμερινή τουριστική περίοδο, θα συνεχιστεί με θετικό ορίζοντα ανάπτυξης και για
την καλοκαιρινή περίοδο, που άρχισε από την 1η Απριλίου 2018. Παράλληλα,
επιβεβαιώθηκε το έντονο δυνητικό ενδιαφέρον από πλευράς των αεροπορικών
εταιρειών για περαιτέρω διεύρυνση των προγραμμάτων τους προς την Κύπρο, το
καλοκαίρι του 2019. Σημειώνεται πάντως, ότι ο προγραμματισμός των πλείστων
αεροπορικών εταιρειών για το ερχόμενο καλοκαίρι, βρίσκεται ήδη σε πολύ
προχωρημένο στάδιο με τις ενδείξεις να είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικές.
Εξίσου σημαντική διαπίστωση, είναι ότι παρά την ανάκαμψη ανταγωνιστικών προς
την Κύπρο τουριστικών προορισμών, όπως για παράδειγμα, αυτών της Τουρκίας και
της Αιγύπτου, εντούτοις, το τουριστικό προϊόν της Κύπρου, παραμένει εξαιρετικά
δημοφιλές και ελκυστικό και ως εκ τούτου, αρκετοί αερομεταφορείς, συνεχίζουν να
κατατάσσουν τη χώρα μας, πολύ ψηλά στη λίστα επιλογών που προσφέρουν στους
πελάτες τους.
Στο πλαίσιο των επαφών που πραγματοποίησε η κοινή αντιπροσωπία Hermes –
K.O.T. στο φόρουμ των “Routes Europe 2018”, εντοπίστηκαν επίσης, καινούργιες και
επιπρόσθετες ευκαιρίες ενδυνάμωσης και εμπλουτισμού της αεροπορικής
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συνδεσιμότητας της Κύπρου με νέους προορισμούς πέραν του Ηνωμένου Βασιλείου,
όπως, η Γαλλία, η Ιταλία, η Πολωνία και οι χώρες της Βαλτικής.
Εκ μέρους της Hermes Airports, η Ανώτερη Διευθύντρια Ανάπτυξης Αεροπορικών
θεμάτων, κα Μαρία Κουρούπη, επισήμανε σε δήλωση της ότι «το πιο σημαντικό
στοιχείο που προκύπτει από τις επαφές που πραγματοποιήσαμε στα Routes Europe
2018, είναι το γεγονός, ότι πλέον, δείχνει να εδραιώνεται και να σταθεροποιείται το
αυξητικό τουριστικό ρεύμα των τελευταίων ετών. Είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς γιατί οι
διαχρονικές μας προσπάθειες για βελτίωση της συνδεσιμότητας της Κύπρου,
αποδίδουν καρπούς και πλέον η επιλογή της Κύπρου στα προγράμματα
αεροπορικών εταιρειών αποτελεί μια συνειδητή επιλογή».
Εκ μέρους του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού, ο Αναπληρωτής Γενικός
Διευθυντής, κος Μαρίνος Μενελάου, τόνισε σε δήλωση του ότι «διαπιστώθηκε, με
ιδιαίτερη ικανοποίηση, η πολύ καλή εικόνα της τουριστικής Κύπρου, σε σχέση με τον
σημαντικότερο παράγοντα της αεροπορικής προσβασιμότητας και συνδεσιμότητας,
απαραίτητα στοιχεία για την εδραίωση των ιστορικά ψηλών επιδόσεων της
τουριστικής μας βιομηχανίας, που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια».
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