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Έναπξη ηος δπομολογίος ηος πενηάζηεπος αεπομεηαθοπέα ππορ Κύππο 
με ηέζζεπειρ πηήζειρ ηην εβδομάδα 

 
29 Αππιλίος 2014 
 
Λάπνακα, Κύππορ – Η Qatar Airways ππαγμαηοποίηζε ζήμεπα ηην ππώηη ηηρ πηήζη ζηο Διεθνέρ 

Αεποδπόμιο Λάπνακαρ, ηο οποίο έγινε και επίζημα ο 138ορ πποοπιζμόρ ηος πενηάζηεπος 
αεπομεηαθοπέα από ηην Νηόσα.  
 
Η εναπκηήπια πηήζη ζημαηοδοηεί ηην έναπξη ηος δπομολογίος ππορ ηη Λάπνακα πος θα 
ππαγμαηοποιείηαι ηέζζεπιρ θοπέρ ηην εβδομάδα με Airbus A320, με 12 θέζειρ επιβαηών ζηη 
Διακεκπιμένη Θέζη και 132 ζηην Οικονομική.  
 
Η εναπκηήπια πηήζη, ζηην οποία ηαξίδεταν ζηελέση ηηρ Qatar Airways καθώρ και εμποπικοί 
επιβάηερ, καλυζοπίζηηκε με ηην παπαδοζιακή ςδάηινη ατίδα, ενώ ο Διεςθύνυν Σύμβοςλορ ηηρ 
Hermes Airports, κ. Wes Porter, ηγήθηκε ηηρ επιηποπήρ ςποδοσήρ. 
 
Ο Chief Commercial Officer ηηρ Qatar Airways κ. Marwan Koleilat, δήλυζε: «Η Κύππορ είναι έναρ 
θανηαζηικόρ πποοπιζμόρ και η Qatar Airways είναι ενθοςζιαζμένη πος παπέσει αςηό ηο νέο 
ππογπαμμαηιζμένο δπομολόγιο ππορ ηη Λάπνακα. Σηην Qatar Airways πποζπαθούμε να 
παπέσοςμε ζηοςρ επιβάηερ μαρ ένα ιζσςπό διεθνέρ δίκηςο επαγγελμαηικών και ηοςπιζηικών 
πποοπιζμών, και η πόλη ηηρ Λάπνακαρ αποηελεί μια εςππόζδεκηη πποζθήκη ζηον εκηεηαμένο 
σάπηη διαδπομών μαρ. Οι ππογπαμμαηιζμένερ πηήζειρ μεηαξύ Κύππος και Καηάπ ήηαν ζηα πλάνα 
μαρ εδώ και απκεηό καιπό και πιζηεύοςμε πυρ οι επιβάηερ μαρ θα εκηιμήζοςν ηιρ ςπηπεζίερ πένηε 
αζηέπυν πος πποζθέποςμε, καθώρ και ηο ενιζσςμένο δίκηςο πηήζευν ζε πεπιζζόηεποςρ από 135 
πποοπιζμούρ ζε όλο ηον κόζμο.»  
 

Το νέο δπομολόγιο αναμένεηαι να γίνει μία δημοθιλήρ επιλογή ηόζο για επαγγελμαηικά ηαξίδια όζο 
και για ηαξίδια ανατςσήρ επεκηείνονηαρ ηιρ διμεπείρ ζσέζειρ μεηαξύ Κύππος και Καηάπ. Η έναπξη 
ηυν πηήζευν ενδςναμώνει ηιρ ζσέζειρ μεηαξύ ηυν δύο συπών καθώρ ανοίγει νέερ εςκαιπίερ για 
αμοιβαία οθέλη, ππουθώνηαρ και διεςπύνονηαρ οικονομικέρ και εμποπικέρ ζσέζειρ. 
 
Σε δηλώζειρ ηος για ηην εναπκηήπια πηήζη ηηρ Qatar Airways ζηη Λάπνακα, ο Ανώηαηορ 
Εκηελεζηικόρ Σύμβοςλορ ηηρ Hermes Airports, κ. Wes Porter, δήλυζε: «Η άθιξη ηηρ Qatar Airways 
ζηη Λάπνακα αποηελεί ένα ζημανηικό οπόζημο όσι μόνο για ηην Hermes Airports, αλλά και για ηην 
Κςππιακή Δημοκπαηία. Αςηό ηο νέο δπομολόγιο θα ππουθήζει και θα ζηηπίξει ηην ηοςπιζηική 
ανάπηςξη ανάμεζα ζηην Κύππο και ηο Καηάπ, ενώ ηαςηόσπονα θα βεληιώζει ηην ζςνδεζιμόηηηα 
Κύππος-Αναηολήρ. Παπάλληλα, αποηελεί μια εξαιπεηική εςκαιπία για ηην Qatar Airways να 
αποκηήζει ππόζβαζη ζηην Εςπώπη μέζυ ηηρ Κύππος. Η έναπξη ηυν πηήζευν επιβεβαιώνει ηην 
εξαιπεηική ζςνεπγαζία Κύππος-Καηάπ και πποζμένοςμε όηι θα δούμε πεπαιηέπυ ανάπηςξη ζηιρ 
επισειπημαηικέρ μαρ ζσέζειρ». 
 



 

 

Η Qatar Airways, αξιοποιώνηαρ ηο δίκηςο ζςμμασίαρ ηηρ, ππόζθαηα εθάπμοζε ζςμθυνία πηήζευν 
κοινού κυδικού (code sharing) με ηην Cathay Pacific, επίζηρ μέλορ ηηρ οneworld. Μέζυ ηηρ 

ζςμθυνίαρ αςηήρ, πποζθέπονηαι επιπλέον οθέλη ζε επιβάηερ πος ήδη ζηη διάθεζή ηοςρ 
δςναηόηηηα ππόζβαζηρ ζηο lounge, αςξημένη ζςνδεζιμόηηηα και πάνυ από 14,000 καθημεπινέρ 
ανασυπήζειρ.  
 
Το δπομολόγιο Νηόσα – Λάπνακα, θα ππαγμαηοποιείηαι ηέζζεπιρ θοπέρ ηην εβδομάδα: Τπίηη, 
Πέμπηη, Σάββαηο και Κςπιακή, ζύμθυνα με ηο πιο κάηυ ππόγπαμμα 
Ανασώπηζη από ηη Νηόσα QR265 ζηιρ 08:10πμ, άθιξη ζηη Λάπνακα ζηιρ 12:00μμ  

Ανασώπηζη από ηη Λάπνακα QR266 ζηιρ 14:10, άθιξη ζηη Νηόσα ζηιρ 17:45  
 

ημειώζειρ ππορ ζςνηάκηη: 

Η Qatar Airways είναι ο εθνικόρ αεπομεηαθοπέαρ ηος Καηάπ και μια από ηιρ ηασύηεπα αναπηςζζόμενερ 
αεπογπαμμέρ με ένα από ηοςρ πιο ζύγσπονοςρ ζηόλοςρ ζηον κόζμο. 
Σηον 17

ο
  σπόνο λειηοςπγίαρ ηηρ, διαθέηει ένα ςπεπζύγσπονο ζηόλο 131 αεποζκαθών πος εκηελεί πηήζειρ ζε 

137 επαγγελμαηικούρ και ηοςπιζηικούρ πποοπιζμούρ ζε έξι ηπείποςρ.  
Σηιρ 30 Οκηυβπίος 2013, η Qatar Airways έγινε μέλορ ηηρ ζςμμασίαρ Oneworld, αποηελώνηαρ ηον ππώηο 
αεπομεηαθοπέα ηος Κόλπος πος πποζσυπεί ζε μια παγκόζμια αεποποπική ζςμμασία, επιηπέπονηαρ ζηοςρ 

πελάηερ ηηρ να επυθεληθούν από ζσεδόν 1.000 αεποδπόμια ζε πεπιζζόηεπερ από 150 σώπερ, με 14.000 
καθημεπινέρ ανασυπήζειρ. 
Η πολςβπαβεςμένη Qatar Airways έσει λάβει ηπειρ ηιμηηικέρ διακπίζειρ ζηα εηήζια βπαβεία Skytrax World 

Airline 2013 πος ππαγμαηοποιήθηκαν καηά ηη διάπκεια ηος Paris Air Show ζηο Le Bourget, ζηη Γαλλία, ηον 
πεπαζμένο Ιούνιο. Η αεποποπική εηαιπεία έλαβε ηα βπαβεία «Καλύηεπη Διακεκπιμένη Θέζη ζηον κόζμο», 
«Καλύηεπα Lounge ζηη Διακεκπιμένη Θέζη ζηον κόζμο» και για δεύηεπη ζςνεσή σπονιά «Καλύηεπη 
Εξςπηπέηηζη Πποζυπικού Αεποποπικήρ Εηαιπείαρ ζηη Μέζη Αναηολή». 

Καηά ηη διάπκεια ηος Dubai Air Show 2013 η αεποποπική εηαιπεία παπήγγειλε πεπιζζόηεπα από 60 νέα 
αεποζκάθη – ένα ζςνδςαζμό Boeing 777X και Airbus A330. Σςνολικά, η εηαιπεία έσει επενδύζει πάνυ από 
50 διζ. δολάπια ζε παπαγγελία 300 αεποζκαθών. Η αεποποπική εηαιπεία θα μεηαθεπθεί ηο 2014 ζηη νέα ηηρ 

βάζη, ηο Διεθνή Αεπολιμένα Hamad. Για πεπιζζόηεπερ πληποθοπίερ, επιζκεθθείηε ηην ιζηοζελίδα μαρ 
www.qatarairways.com ή ηιρ ζελίδερ μαρ ζηο Facebook, Twitter, Google+, Instagram, και YouTube.  
Για εηαιπικέρ εικόνερ ηηρ Qatar Airways, κάνηε κλικ εδώ: http://www.qatarairways.com/corporateimages 

 
Για πεπιζζόηεπερ πληποθοπίερ επικοινωνήζηε με:  
Qatar Airways Group, Σμήμα Εηαιπικήρ Επικοινωνίαρ 

Τηλ: +974 40222072, Fax: +974 40225350 
E-mail: qrmedia@qatarairways.com.qa  
Ιζηοζελίδα: www.qatarairways.com 

 
Action Global Communications 

Τηλ: +357 22818685, Fax: +357 22873634 

E-mail: stalo.k@actionprgroup.com    

 

http://www.qatarairways.com/
http://www.qatarairways.com/corporateimages
mailto:qrmedia@qatarairways.com.qa
http://www.qatarairways.com/
mailto:stalo.k@actionprgroup.com

