
                                                                          
               

  Page 1/3 

ΕΜΠΑΡΓΚΟ: 25.03.2015          25 Μαξηίνπ 2015 
Ώρα:19:00  

 

ΚΟΙΝΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

«Καλωσορίζουμε την Germania στην Κύπρο» 
 

Με ηδηαίηεξε ηθαλνπνίεζε, ε Hermes Airports, ν Κππξηαθόο Οξγαληζκόο Τνπξηζκνύ 

θαη ε Δηαηξεία Τνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο Πάθνπ, αλαθνηλώλνπλ ηελ έλαξμε εξγαζηώλ 

ηεο αεξνπνξηθήο εηαηξείαο Germania, ζηελ Κύπξν. Με ηηο πηήζεηο ηεο Germania, ε 

Κύπξνο ζα ζπλδέεηαη κε πέληε θύξηεο πόιεηο ηεο Γεξκαλίαο.  

 

Σπλνιηθά, ε Germania ζα εθηειεί πέληε πηήζεηο από ην Αεξνδξόκην Πάθνπ, 

ζπλδένληαο ην κε ην Βεξνιίλν, ην Ακβνύξγν, ην Νηίζειληνξθ θαη ην Έξθνπξη. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ε αεξνγξακκή ζα εθηειεί ηα αθόινπζα δξνκνιόγηα θάζε εβδνκάδα: 

 

 Βερολίνο-Πάθος: 1 πηήζη εβδομαδιαίως (Τεηάρηη), από ηις 25 Μαρηίοσ 2015 

 Αμβούργο-Πάθος: 1πηήζη εβδομαδιαίως (Τεηάρηη), από ηις 25 Μαρηίοσ 2015 

 Νηίζελνηορθ-Πάθος: 2 πηήζεις εβδομαδιαίως (Τεηάρηη και Κσριακή), από ηις 

29 Μαρηίοσ 2015   

 Έρθοσρη-Πάθος: 1 πηήζη εβδομαδιαίως (Τεηάρηη) από ηην 1η Απριλίοσ  2015 

 

Από ην Αεξνδξόκην Λάξλαθαο, ε Germania ζα ζπλδέεη ηελ πόιε ηνπ Εήλσλα κε ην 

Μόλαρν κηα θνξά ηελ εβδνκάδα: 

 

 Μόνατο-Λάρνακα: 1 πηήζη εβδομαδιαίως (Τρίηη) από ηις 31 Μαρηίοσ 2015 

 

Ζ έιεπζε ηεο Germania ζηα δηεζλή αεξνδξόκηα Λάξλαθαο θαη Πάθνπ, απνηειεί ην 

επηζηέγαζκα ζπληνληζκέλσλ θαη ζπιινγηθώλ πξνζπαζεηώλ πνπ θαηαβιήζεθαλ ηνπο 

ηειεπηαίνπο κήλεο, από ηνπο θνξείο ηεο ηνπξηζηηθήο βηνκεραλίαο ηεο Κύπξνπ.  

 

Σε δειώζεηο ηνπ, ν  Αλώηεξνο Δθηειεζηηθόο Γηεπζπληήο ηεο Hermes Airports, Wes 

Porter, θαισζόξηζε ηελ Germania ζηελ Κύπξν, ζεκεηώλνληαο ραξαθηεξηζηηθά όηη 

«είκαζηε επηπρείο κε απηή ηελ απόθαζε πνπ έιαβε ε αεξνγξακκή». Πξνζβιέπνπκε, 

αλέθεξε, «ζε κηα ακνηβαία επσθειή ζπλεξγαζία, ε νπνία ζα θαηαζηήζεη επηηπρεκέλε 

ηε δξαζηεξηόηεηα ηεο, ζηελ Κύπξν. Ζ ζύλδεζε κε ην Βεξνιίλν, ην Ακβνύξγν, ην 
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Νηίζειληνξθ θαη ην Έξθνπξη, ζηεξίδεη ηηο ζπιινγηθέο καο πξνζπάζεηεο γηα ελίζρπζε 

ησλ ηνπξηζηηθώλ αθίμεσλ από ηε Γεξκαλία θαη ηελ Κεληξηθή Δπξώπε». Δίκαζηε 

βέβαηνη, θαηέιεμε, όηη «ην επηβαηηθό θνηλό, ζα εθηηκήζεη θαη ζα αμηνπνηήζεη ηηο 

κνλαδηθέο πξνζθνξέο ηεο Germania».  

 

Σε δειώζεηο ηνπ, ν Αλώηαηνο Δθηειεζηηθόο Γηεπζπληήο ηεο Germania, Karsten Balke, 

αλέθεξε ραξαθηεξηζηηθά, όηη «κε ηηο εμαηξεηηθέο ζεξκνθξαζίεο πνπ επηθξαηνύλ 

νιόρξνλα ζην λεζί, ηηο πνιιαπιέο επηινγέο θαη ηηο πςεινύ επηπέδνπ μελνδνρεηαθέο 

κνλάδεο αιιά επίζεο κε ηελ εμαηξεηηθή ηνπξηζηηθή ππνδνκή πνπ δηαζέηεη ε Κύπξνο, 

ην λεζί, απνηειεί ηνλ ηδαληθό ηνπξηζηηθό πξννξηζκό». Δίκαζηε ηδηαίηεξα 

ηθαλνπνηεκέλνη, ζεκείσζε, επεηδή «είκαζηε ζε ζέζε λα πξνζθέξνπκε, ρσξίο 

δηαθνπή, ζύλδεζε κε απηό ηνλ ειθπζηηθό πξννξηζκό, από ην Βεξνιίλν, ην 

Νηίζειληνξθ, ην Έξθνπξη Βατκάξεο, ην Ακβνύξγν θαη ην Μόλαρν». 

 

Δθ κέξνπο ηνπ Κππξηαθνύ Οξγαληζκνύ Τνπξηζκνύ, ν Πξόεδξνο ηνπ ΚΟΤ, Άγγεινο 

Λντδνπ, επηζήκαλε όηη «ε Γεξκαληθή αγνξά απνηειεί κηα ηηο πην ζεκαληηθέο αγνξέο 

ηεο ηνπξηζηηθήο βηνκεραλίαο ηεο Κύπξνπ». Πηζηεύνπκε, ζπλέρηζε, «όηη ππάξρνπλ 

ηεξάζηηεο πξννπηηθέο πξνζέιθπζεο πεξηζζόηεξσλ ηνπξηζηώλ κε πνηθίια 

ελδηαθέξνληα, από ηε Γεξκαλία. Απηόο ν ζηόρνο, κπνξεί λα επηηεπρζεί κόλν κέζα 

από ηε ζηελή ζπλεξγαζία όισλ ησλ εκπιεθόκελσλ κεξώλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο 

θπζηθά θαη ηεο αεξνπνξηθήο εηαηξείαο Germania». Ο θύξηνο Λντδνπ, αλέθεξε επίζεο 

«όηη  

ν Κππξηαθόο Οξγαληζκόο Τνπξηζκνύ, ζα ζπλερίζεη λα ζηεξίδεη ηελ αεξνγξακκή, ζηελ 

πξνζπάζεηα ηεο λα κεηαθέξεη κεγαιύηεξν αξηζκό ηνπξηζηώλ ζηελ Κύπξν». 

  

Σε δειώζεηο ηνπ ν Δθηειεζηηθόο Γηεπζπληήο ηεο Δηαηξείαο Τνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο 

Πάθνπ, Νάζνο Χαηδεγεσξγίνπ, επεζήκαλε όηη «εθηόο από ηα νηθνλνκηθά νθέιε πνπ 

ζα πξνθύςνπλ γηα ηε Πάθν θαη ηε Κύπξν γεληθόηεξα, ε δξαζηεξηνπνίεζε ηεο  

Germania, δεκηνπξγεί κηα λέα πξννπηηθή γηα ηελ γεξκαληθή αγνξά θαη ζην άκεζν 

κέιινλ αλακέλεηαη λα ζπκβάιεη επίζεο, ζηε κείσζε ηεο αλεξγίαο, λα ακβιύλεη ηελ 

επνρηθόηεηα αιιά θαη λα αλαβαζκίζεη ηε ζέζε ηεο Πάθνπ, δηεζλώο». Παξάιιεια, 

θαηέιεμε, «αλακέλεηαη όηη ζα απμεζνύλ νη αθίμεηο, ηόζν ησλ νξγαλσκέλσλ, όζν θαη 

ησλ κεκνλσκέλσλ επηζθεπηώλ ζηελ Πάθν θαη ηελ Κύπξν γεληθόηεξα, όπσο επίζεο 

θαη ησλ επηζθεπηώλ εμεηδηθεπκέλσλ κνξθώλ ηνπξηζκνύ».   
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Με ηελ επθαηξία ηεο άθημεο ηεο πξώηεο πηήζεο ηεο Germania ζηελ Πάθν από ην 

Ακβνύξγν, ε Hermes Airports, o KOT θαη ε Δηαηξεία Τνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο Πάθνπ, 

δηνξγάλσζαλ από θνηλνύ, εθδήισζε ππνδνρήο ζην Αεξνδξόκην Πάθνπ, ε νπνία 

κάιηζηα, πεξηειάβαλε ην ζρεκαηηζκό πδάηηλεο αςίδαο, κέζα από ηελ νπνία δηήιζε ην 

αεξνζθάθνο ηεο αεξνγξακκήο. Δπηπξόζζεηα, ζε κηα πξνζπάζεηα δεκηνπξγίαο κηαο 

δεζηήο θαη παξαδνζηαθήο αηκόζθαηξαο ππνδνρήο ησλ πξώησλ ηνπξηζηώλ από ηε 

Γεξκαλία κε ηα λέα δξνκνιόγηα ηεο Germania, δηάθνξνη θαιιηηέρλεο παξνπζίαζαλ 

παξαδνζηαθνύο ρνξνύο θαη ηξαγνύδηα ζην ρώξν ησλ αθίμεσλ ηνπ αεξνδξνκίνπ ηεο 

Πάθνπ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


