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3 Σεπηεκβξίνπ 2010  

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Η easyJet εγκαινιάδει το νέο τες δρομολόγιο: Πάφος – Εδιμβούργο  
 

Η ρακεινύ θόζηνπο αεξνπνξηθή εηαηξεία easyJet αλαθνηλώλεη ην θαηλνύξγην ηεο 

δξνκνιόγην, Πάθνο- Δδηκβνύξγν. Σπγθεθξηκέλα, νη πηήζεηο πξνο ην Δδηκβνύξγν ζα 

μεθηλήζνπλ από ηηο 3 Ννεκβξίνπ θαη ζα πξαγκαηνπνηνύληαη δύν θνξέο ηελ 

εβδνκάδα, θάζε Τεηάξηε θαη Σάββαην. Τν θόζηνο εηζηηεξίνπ κνλήο δηαδξνκήο, ζα 

μεθηλάεη από ₤31.99 (GBP).  

 

Σε δειώζεηο ηεο ε Δκπνξηθή δηεπζύληξηα Ηλωκέλνπ Βαζηιείνπ ηεο easyJet θπξία 

Sophie Dekkers, εμέθξαζε ηελ ηθαλνπνίεζε ηεο γηα ην γεγνλόο ζεκεηώλνληαο όηη κε 

ην λέν δξνκνιόγην πξνο ην Δδηκβνύξγν, ε easyJet πξνζθέξεη πεξηζζόηεξεο 

επηινγέο ζην επηβαηηθό θνηλό ηεο Κύπξνπ. Δθηηκνύκε, ζπλέρηζε, όηη ε εμέιημε απηή ζα 

ηνλώζεη ζεκαληηθά ηελ ηνπξηζηηθή βηνκεραλία ηεο Κύπξνπ θαζώο ε easyJet 

αλαπηύζζεη ην πξόγξακκα ηεο ζε κηα εηήζηα βάζε, μεθηλώληαο πηήζεηο αθόκε θαη 

ζηε δηάξθεηα ηεο ρεηκεξηλήο πεξηόδνπ.  

 

Ο Πξώηνο Δθηειεζηηθόο Γηεπζπληήο ηεο Hermes Airports, θύξηνο Alfred van der Meer 

εμέθξαζε ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ γηα ην γεγνλόο, ζεκεηώλνληαο όηη ε έλαξμε ηνπ 

δξνκνινγίνπ ηεο easyJet ζηε δηάξθεηα ηνπ ρεηκώλα απνδεηθλύεη ηελ νιόρξνλε 

αλάπηπμε ηνπ δηθηύνπ ηωλ αεξνδξνκίωλ ηεο Κύπξνπ. H easyJet, ζπλέρηζε, ζπλδέεη 

ήδε ηελ Κύπξν θαη ην Ηλωκέλν Βαζίιεην κε άιια πέληε δηαθνξεηηθά δξνκνιόγηα, 

αμηνπνηώληαο θαη ηα δύν αεξνδξόκηα ηεο ρώξαο καο. Τν λέν δξνκνιόγην γηα ην 

Δδηκβνύξγν είλαη ην απνηέιεζκα ηεο επηηπρεκέλεο αμηνπνίεζεο ηνπ Σρεδίνπ 

Κηλήηξωλ πνπ πξνζθέξεη ε Hermes Airports. Αλακέλνπκε όηη ε εμέιημε απηή ζα 

ζπκβάιεη ζεκαληηθά ζηελ πεξεηαίξω αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνύ ζηελ Κύπξν θαη 

εηδηθόηεξα γηα ηελ πόιε ηεο Πάθνπ. 

    

Όζνλ αθνξά ηα δξνκνιόγηα ηεο easyJet από ηελ Πάθν, ππελζπκίδεηαη όηη εθηόο από 

ηηο θαηλνύξγηεο πηήζεηο πξνο ην Δδηκβνύξγν, ζ’ απηά πεξηιακβάλνληαη ήδε νη 

εβδνκαδηαίεο πηήζεηο πξνο ην Λνλδίλν-Gatwick, ην Λνλδίλν-Λνύηνλ, ην Μπξίζηνι θαη  
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ην Μάληζεζηεξ. Η easyJet πξαγκαηνπνηεί εμάιινπ κηα εβδνκαδηαία πηήζε από ηελ 

Λάξλαθα πξνο ην Λνλδίλν-Gatwick. Γηα θξαηήζεηο ζέζεωλ ζ’ όιεο ηηο πηήζεηο, ην 

επηβαηηθό θνηλό κπνξεί λα εμππεξεηεζεί από ην δηαδίθηπν θαη ηελ ηζηνζειίδα 

easyJet.com 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




