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12 Απξηιίνπ 2011 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Η AEGEAN θέρλεη ηο Λολδίλο θαη ηο Παρίζη θαη 6 προορηζκούς ηες 

Ειιάδας, αθόκε πηο θοληά! 

 

Με ηδηαίηεξε ραξά, ε Hermes Airports θαη ε AEGEAN αλαθνηλώλνπλ ηελ έλαξμε λέσλ 

πηήζεσλ από ηελ Λάξλαθα πξνο ην Λνλδίλν θαη ην Παξίζη. πγθεθξηκέλα, κε ηελ 

έλαξμε ηνπ ζεξηλνύ ηεο πξνγξάκκαηνο, ε AEGEAN πξνρώξεζε ζε αλαβάζκηζε ηεο 

παξνπζίαο ηεο ζηελ Κύπξν, κεηαηξέπνληαο ζε βάζε ηεο ην Γηεζλέο Αεξνδξόκην 

Λάξλαθαο, γηα ηξία Airbus A320.  

 

Ήδε, από ηηο 27 Μαξηίνπ 2011, ε AEGEAN ζπλδέεη ηε Λάξλαθα κε ην Λνλδίλν θαη ην 

αεξνδξόκην Heathrow (Terminal 4) κε κία θαζεκεξηλή πηήζε. Σν αεξνζθάθνο 

αλαρσξεί θαζεκεξηλά από ηνλ Γηεζλή Αεξνιηκέλα Λάξλαθαο ζηηο 8:15 πκ θαη 

επηζηξέθεη από ην αεξνδξόκην Heathrow ηνπ Λνλδίλνπ (Terminal 4) ζηηο 12:15 

(ηνπηθή ώξα).   

 

Επηπρόζζεηα, από ηης 9 Ιοσλίοσ 2011, ε AEGEAN εγθαηληάδεη απεσζείας 

πηήζεης από ηε Λάρλαθα προς ηο Παρίζη, έλα από ηα κεγαιύηερα ποιηηηζηηθά 

θαη επητεηρεκαηηθά θέληρα ηες Εσρώπες. Οη πηήζεης προς Παρίζη ζα 

εθηειούληαη 3 θορές ηελ εβδοκάδα, θάζε Δεσηέρα, Πέκπηε θαη Σάββαηο. Σν 

αεξνζθάθνο ζα αλαρσξεί από ηε Λάξλαθα ζηηο 15:45 θαη ζα επηζηξέθεη από ην 

αεξνδξόκην Charles de Gaulle ηνπ Παξηζηνύ (Terminal 1) ζηηο 20:15.  Οη πηήζεηο  ζα 

εθηεινύληαη κε ηα νινθαίλνπξγηα AIRBUS A320 168 ζέζεσλ, ε θακπίλα ησλ νπνίσλ 

είλαη άλεηα δηακνξθσκέλε ζε Οηθνλνκηθή θαη Γηαθεθξηκέλε Θέζε ελώ παξέρεη θαη 

ζύζηεκα in-flight entertainment κε ηελ πξνβνιή θηλεκαηνγξαθηθήο ηαηλίαο αιιά θαη 

επηινγώλ κνπζηθήο κέζα από 6 θαλάιηα.  

 

Σαπηόρξνλα, ε AEGEAN εληζρύνληαο ηε ζύλδεζε Κύπξνπ – Διιάδαο, μεθηλά ηελ 

θάιπςε έμη λέσλ πξννξηζκώλ κε απεπζείαο πηήζεηο από Λάξλαθα πξνο Ηξάθιεην, 

Ρόδν, Μύθνλν, Υαληά, Κσ θαη αληνξίλε, ελώ απμάλεη θαη ηε ζπρλόηεηα ησλ πηήζεώλ 

ηεο πξνο ηε Θεζζαινλίθε, κε ηελ πξνζζήθε θαη δεύηεξεο πηήζεο, από ηξείο έσο θαη 

ηέζζεξεηο θνξέο εβδνκαδηαίσο. 
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 πλνιηθά, ζην πιαίζην ηνπ λένπ θαινθαηξηλνύ ηεο πξνγξάκκαηνο, ε  AEGEAN ζα 

πξνζθέξεη απεπζείαο πηήζεηο από ηε Λάξλαθα πξνο ην Λνλδίλν θαη ην Παξίζη, 

θαζώο θαη πξνο άιινπο  νθηώ δηαθνξεηηθνύο πξννξηζκνύο ζηελ Διιάδα.  

 

Ο Αληηπξόεδξνο ηεο AEGEAN θ. Δπηύρηνο Βαζηιάθεο ζε δειώζεηο ηνπ επεζήκαλε:   

«Κξίλακε όηη ε παξνπζία καο ζηελ Κύπξν σξίκαζε έηζη ώζηε λα πξνζθέξνπκε 

απεπζείαο πηήζεηο όρη κόλν ζε νθηώ ειιεληθνύο πξννξηζκνύο αιιά θαη γηα πξώηε 

θνξά ζηνπο δύν κεγαιύηεξνπο επξσπατθνύο πξννξηζκνύο, ην Λνλδίλν θαη ην Παξίζη. 

ηελ απόθαζή καο δε γηα δεκηνπξγία βάζεο καο ζηελ Κύπξν κεγάιν ξόιν έπαημε θαη 

ε ζεκαληηθή αλαβάζκηζε ηεο πνηόηεηαο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ αεξνδξνκίνπ πνπ 

επεηεύρζε κε ηελ δεκηνπξγία ηνπ λένπ αεξνιηκέλα Λάξλαθαο πνπ ιεηηνπξγεί ηνλ 

ηειεπηαίν ελάκηζε ρξόλν. Σαπηόρξνλα, ν θ. Βαζηιάθεο ππνγξάκκηζε ην ελδηαθέξνλ 

ηεο AEGEAN λα δηεξεπλήζεη ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο ηνπηθνύο θνξείο,  ηελ 

δπλαηόηεηα πξνζζήθεο θαη άιισλ πξννξηζκώλ ζηελ Γπη. Δπξώπε, ζηελ Αλαη. 

Δπξώπε, ζηε Μ. Αλαηνιή, ελώ είπε ραξαθηεξηζηηθά «ηόρνο καο είλαη ε 

εμππεξέηεζε ηεο Κύπξνπ κε ηελ πξνζήισζε ζηελ πνηόηεηα πνπ πηζηεύνπκε όηη 

ραξαθηεξίδεη ηελ εηαηξεία καο, ε θάιπςε κεγαιύηεξνπ κέξνπο ησλ αλαγθώλ ηνπ 

ηόπνπ αιιά θαη ε ζπλεηζθνξά καο ζηελ αύμεζε ηνπ ηνπξηζκνύ».    

 

Από ηελ πιεπξά ηνπ ν Πξώηνο Δθηειεζηηθόο Γηεπζπληήο ηεο Hermes Airports θ. 

Alfred Van der Meer, θαισζόξηζε ηελ έλαξμε πηήζεσλ ηεο AEGEAN από ηελ 

Λάξλαθα γηα ην Λνλδίλν θαη ην Παξίζη. Η εμέιημε απηή, ζεκείσζε, δελ απνηειεί 

απιώο ηελ έλαξμε πηήζεσλ πξνο δπν θαηλνύξγηνπο πξννξηζκνύο. Απνηειεί άιιν 

έλα θξίθν πνπ εληζρύεη αθόκε πεξηζζόηεξν ηελ παξνπζία κηαο Διιεληθήο 

αεξνπνξηθήο εηαηξείαο ζηελ Κύπξν θαη θέξλεη αθόκε πην θνληά ην θππξηαθό 

επηβαηηθό θνηλό κε ηελ  AEGEAN. Δίκαη ζίγνπξνο, θαηέιεμε, όηη ηόζν νη Κύπξηνη όζν 

θαη μέλνη επηβάηεο ζα αγθαιηάζνπλ ηηο λέεο πηήζεηο πνπ πξνζθέξεη ε AEGEAN από 

θαη πξνο ηελ Κύπξν. 

  

Τπελζπκίδεηαη όηη ηνλ Μάην ηνπ 2011 ζπκπιεξώλνληαη επηά ρξόληα 

δξαζηεξηνπνίεζεο ηεο AEGEAN ζηελ Κύπξν κε πηήζεηο από Αζήλα θαη 

Θεζζαινλίθε.  Απηά ηα 7 ρξόληα κεηαθέξζεθαλ 2,5 εθαη. επηβάηεο πξνο θαη από ην 

αεξνδξόκην ηεο Λάξλαθαο ελώ κόλν ην 2010 πξαγκαηνπνηήζεθαλ 3.400 ηαθηηθέο 

πηήζεηο. Γηα ην 2011 πξνγξακκαηίδεηαη λα πξαγκαηνπνηεζνύλ 4.800 πηήζεηο, 
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αξηζκόο πνπ ζπληζηά αύμεζε κε πνζνζηό 41% ζε ζρέζε κε ην 2010, ελώ ν 

δηαζέζηκνο αξηζκόο ζέζεσλ ζα είλαη πεξίπνπ 900.000, αξηζκόο πνπ ζπληζηά αύμεζε 

κε πνζνζηό 40% ζε ζρέζε κε ην 2010.  

  

Γηα θξαηήζεηο ζέζεσλ, θαζώο θαη γηα νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία ζρεηηθά κε ην ηαμίδη 

ζαο κε ηελ AEGEAN, επηζθεθζείηε ηελ αλαλεσκέλε ηζηνζειίδα ηεο εηαηξείαο 

www.aegeanair.com  ή θαιέζηε ην Κέληξν Κξαηήζεσλ ζην 801 11 20000 ή ηνλ 

ηαμηδησηηθό ζαο πξάθηνξα.  
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Υποζεκεηώζεης γηα ηα ΜΜΕ: 

Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο παξαθαιώ επηθνηλσλήζηε κε:   

 

 Γξαθείν Σύπνπ ηεο Aegean Airlines, Σει.: +30 210 626 1888. Ηιεθηξνληθό 

Σαρπδξνκείν: saloutsi.roula@aegeanair.com Σειενκνηόηππν: +30 2106261889  

 Γξαθείν Σύπνπ ηεο Hermes Airports Ltd Σει. +357 24 742163. Ηιεθηξνληθό 

Σαρπδξνκείν: pressoffice@hermesairports.com  Σ.Κ. 43027, 6650 Γηεζλήο 

Αεξνιηκέλαο Λάξλαθαο, Κππξηαθή Γεκνθξαηία. 
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