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28 Απξηιίνπ 2015 

 

ΚΟΙΝΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Η Transavia ζυνδέει ηην Κύπρο με ηο Άμζηερνηαμ 

 
Με ηδηαίηεξε ραξά ε Hermes Airports θαισζνξίδεη ηελ έλαξμε δξνκνινγίσλ ηεο 

Τransavia ζηελ Κύπξν. Πξόθεηηαη γηα νιιαλδηθή, ρακεινύ θόζηνπο αεξνπνξηθή 

εηαηξεία, κέινο ηνπ Οκίινπ ηεο Air France-KLM. Η Transavia, ε νπνία άξρηζε ήδε ηελ 

εθηέιεζε ησλ δξνκνινγίσλ ηεο από ηηο 17 Απξηιίνπ, ζα ζπλδέεη πιένλ ηόζν ηε 

Λάξλαθα όζν θαη ηελ Πάθν, κε ην Άκζηεξληακ. Τν απεπζείαο δξνκνιόγην από ηε 

Λάξλαθα ζα εθηειείηαη  δύν θνξέο ηελ εβδνκάδα, θάζε Τξίηε θαη Παξαζθεπή. Πηήζεηο 

από ηε Λάξλαθα πξνο ην Άκζηεξληακ ζα είλαη επίζεο δηαζέζηκεο, θάζε Πέκπηε θαη 

Κπξηαθή, σζηόζν, ζ’ απηέο ζα πεξηιακβάλεηαη θαη σο ελδηάκεζνο ζηαζκόο, ε Πάθνο. 

Οη πηήζεηο ζα είλαη θνηλνύ θσδηθνύ κε ηε KLM, γεγνλόο ην νπνίν επηηξέπεη ζηνπο 

επηβάηεο από ηελ Κύπξν λα αμηνπνηήζνπλ ην παγθόζκην δίθηπν ηεο KLM, κέζσ ηνπ 

Άκζηεξληακ.   

Προορισμοί Συχμότητα Ναύλα* 

Άμστερμταμ (AMS) ΝΕΟ Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Κυριακή 95 € 

Παρίσι (ORY) Τετάρτη 67 € 
 
* Ναύλα μομής διαδρομής, για έμα άτομο. Περιλαμβαμομέμωμ φόρωμ, χρεώσεωμ για τημ κράτηση 
θέσης και ΦΠΑ. Επισκεφθείτε το www.transavia.com και μάθετε περισσότερα σχετικά με τα 
δρομολόγια της αερογραμμής. 

 

Η έιεπζε ηεο Transavia ζηελ Κύπξν, απνηειεί ην επηζηέγαζκα ζπληνληζκέλσλ 

ελεξγεηώλ ηεο Hermes ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο ππόινηπνπο θνξείο ηεο ηνπξηζηηθήο 

βηνκεραλίαο ηεο ρώξαο. Εθηηκάηαη επίζεο, όηη κε ηα δξνκνιόγηα ηεο, ε Transavia ζα 

ζπκβάιεη πεξαηηέξσ ζηηο πξνζπάζεηεο ελίζρπζεο ηνπ ηνπξηζηηθνύ ξεύκαηνο από ηελ 

Κεληξηθή Επξώπε.  

 

Σε δειώζεηο ηνπ, ν Αλώηαηνο Εθηειεζηηθόο Δηεπζπληήο ηεο Hermes, θ. Wes Porter, 

θαισζόξηζε ηελ Transavia ζηελ Κύπξν θαη ζεκείσζε όηη ε Οιιαλδία απνηειεί γηα ηνλ 

ηνπξηζκό ηεο Κύπξνπ, κηα από ηηο εμειηζζόκελεο αγνξέο ζηηο νπνίεο εληνπίδνληαη 

ζεκαληηθέο επθαηξίεο θαη πξννπηηθέο αλάπηπμεο. Επηπξόζζεηα, είπε, ην Άκζηεξληακ, 

αλέθαζελ απνηεινύζε αγαπεκέλν πξννξηζκό ησλ Κππξίσλ θαη γηα ην ιόγν απηό, 

ραηξόκαζηε ηδηαίηεξα, θαζώο νη Κύπξηνη ζα έρνπλ πιένλ ηελ επθαηξία λα 

απνιακβάλνπλ πην ζπρλά ηαμίδηα πξνο ηελ Οιιαλδία.  

 

 

http://www.transavia.com/
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Από ηελ πιεπξά ηνπ, ν θ. Hester Brujninckx, Αληηπξόεδξνο πσιήζεσλ ηεο 

Transavia, δήισζε: “Είκαζηε ηδηαίηεξα επηπρείο γηα ην γεγνλόο όηη είκαζηε ζε ζέζε λα 

πξνζθέξνπκε 4 πηήζεηο εβδνκαδηαίσο, ζπλδένληαο ηε Λάξλαθα κε ην Άκζηεξληακ. 

Με κεγάιε ραξά θαισζνξίζνπκε ην θνηλό ηεο Κύπξνπ ζηηο πηήζεηο καο, 

πξνζθέξνληαο παξάιιεια θαη ειθπζηηθέο ηηκέο. Πηζηεύνπκε ζηηο πξννπηηθέο απηνύ 

ηνπ δξνκνινγίνπ θαη δειώλνπκε ηελ επηζπκία καο, όρη κόλν γηα ηε δηαηήξεζε απηήο 

ηεο ζύλδεζεο αιιά θαη γηα ηελ πεξαηηέξσ ελδπλάκσζε ηεο, ζην κέιινλ.    

 

Τν παξόλ ηεο ζηελ εθδήισζε έδσζε επίζεο θαη ε Εμνρόηαηε Πξέζβεο ηεο 

Οιιαλδίαο ζηελ Κύπξν, θα Brechje Schwachöfer, ε νπνία ζε ζύληνκν ραηξεηηζκό 

ηεο, εμέθξαζε ηελ ηθαλνπνίεζε ηεο γηα απηή ηελ εμέιημε, ζεκεηώλνληαο παξάιιεια, 

όηη ε ελδπλάκσζε ηεο αεξνπνξηθήο ζύλδεζεο ηεο Κύπξνπ κε ηελ Οιιαλδία, 

ζπκβάιεη ζηελ πεξαηηέξσ εκβάζπλζε ησλ ζρέζεσλ κεηαμύ ησλ δύν ρσξώλ θαη 

θαζίζηαηαη ηδηαίηεξα επσθειήο ηόζν γηα ηηο ζπλεξγαζίεο πνπ αλαπηύζζνληαη ζηνλ 

επηρεηξεκαηηθό ηνκέα, όζν θαη γηα ηνπο πνιίηεο ησλ δύν ρσξώλ.  

 

Σην πιαίζην ηεο εθδήισζεο γηα ηελ έιεπζε ηεο αεξνπνξηθήο εηαηξείαο Transavia, o 

Αλώηαηνο Εθηειεζηηθόο Δηεπζπληήο ηεο Hermes καδί κε ηελ Πξέζβε ηεο Οιιαλδίαο 

θαη ηνλ θπβεξλήηε ηεο πηήζεο, έθνςαλ από θνηλνύ ην παξαδνζηαθό θέηθ 

θαισζνξίζκαηνο, ην νπνίν θαη ζεκαηνδνηεί ηελ έλαξμε πηήζεσλ ηεο λέαο 

αεξνπνξηθήο εηαηξείαο ζηελ Κύπξν.  

 

     ------ 
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