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6 Μαΐου 2015 

 

ΚΟΙΝΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Γλασκώβη και Νιούκαστλ, οι νέοι προορισμοί  

της κορυφαίας βρετανικής αερογραμμής Jet2.com   

 
Την επέκταση του δικτύου της στην Κύπρο, με την προσθήκη δύο νέων δρομολογίων 

στο πτητικό της πρόγραμμα, από και προς τα αεροδρόμια της Γλασκώβης και του 

Νιούκαστλ στο Ηνωμένο Βασίλειο, ανακοινώνει η κορυφαία αεροπορική εταιρεία 

αναψυχής Jet2.com. Το δρομολόγιο Λάρνακα-Γλασκώβη εγκαινιάζεται σήμερα, 6 

Μαΐου, ενώ το δρομολόγιο Λάρνακα-Νιούκαστλ αρχίζει στις 27 Μαΐου.  

 

Τα δρομολόγια Λάρνακα-Γλασκώβη και Λάρνακα-Νιούκαστλ θα εκτελούνται μια φορά 

την εβδομάδα, κάθε Τετάρτη. Και οι δύο προορισμοί, θα είναι επίσης διαθέσιμοι και 

από την Πάφο, δύο φορές την εβδομάδα. Κάθε Τετάρτη και Σάββατο για τη 

Γλασκώβη και κάθε Τετάρτη και Κυριακή για το Νιούκαστλ. Η Jet2.com συνδέει 

επίσης τόσο τη Λάρνακα, όσο και την Πάφο, με την περιοχή του East Midlands, το 

Λιντς Bradford (Yorkshire)  και το Μάντσεστερ.       

 

Σε δηλώσεις του, ο Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής της Hermes, κ. Wes Porter, 

καλωσόρισε τα νέα δρομολόγια της Jet2.com και επισήμανε ότι «η ενδυνάμωση της 

αεροπορικής σύνδεσης Κύπρου-Βρετανίας, αποτελεί σημείο κλειδί στην προσπάθεια 

ανάκαμψης του τουριστικού ρεύματος από το Ηνωμένο Βασίλειο προς την Κύπρο». 

Σημείωσε επίσης ότι «η Βρετανία αποτελεί το δεύτερο πιο σημαντικό προορισμό για 

τους Κυπρίους, τόσο για σκοπούς αναψυχής, όσο και για εκπαιδευτικούς σκοπούς», 

καθώς, όπως ανέφερε, «χιλιάδες νέοι της Κύπρου, φοιτούν στα βρετανικά 

πανεπιστήμια». 

 

Τα δρομολόγια της Jet2.com που συνδέουν την Κύπρο με το Ηνωμένο Βασίλειο, 

έχουν ήδη ξεχωρίσει και αναδεικνύονται ως πολύ δημοφιλή μεταξύ του ταξιδιωτικού 

κοινού και των δύο χωρών. Η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση της αερογραμμής, οι 

διαθέσιμες θέσεις και η δυνατότητα μεταφοράς αποσκευών συνολικού βάρους 22 

κιλών, αποτελούν την αγαπημένη επιλογή των σταθερών πελατών της εταιρείας, σε 

Κύπρο και Βρετανία.    
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Από την πλευρά του, ο κ. Steve Heapy, Ανώτερος Εκτελεστικός Διευθυντής της 

Jet2.com, δήλωσε: «Η Κύπρος, αποτελεί για μας ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του 

δικτύου μας και τα νέα μας δρομολόγια στη Λάρνακα, αποτελούν την ιδανική 

προσθήκη στο πτητικό μας πρόγραμμα. Ενόψει και της καλοκαιρινής περιόδου, 

(δράττομε της ευκαιρίας) να απευθυνθώ σε όσους σκέφτονται να πραγματοποιήσουν 

κάποιο ταξίδι στη Βρετανία και τους καλώ να κλείσουν τώρα το εισιτήριο τους και να 

εκμεταλλευτούν την έκπτωση 10% που προσφέρεται σε όλες μας τις πτήσεις.    

 

Οι πτήσεις της Jet2.com μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Κύπρου είναι ήδη 

διαθέσιμες για κρατήσεις, με έκπτωση 10%, στον ιστότοπο www.Jet2.com   

 

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης για την έναρξη των νέων δρομολογίων της Jet2com, η 

Ανώτερη Διευθύντρια Μάρκετινγκ της Hermes, κα Μαρία Κουρούπη μαζί με τον κ. 

Ben Spencer, Διευθυντή Επιχειρήσεων Εδάφους της Jet2.com, έκοψαν από κοινού 

το παραδοσιακό κέικ καλωσορίσματος, το οποίο και σηματοδοτεί την έναρξη των 

νέων πτήσεων της αεροπορικής εταιρείας στην Κύπρο.  
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