9 Σεπηεκβξίνπ 2010

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Η Ryanair εγκαινιάζει το δεύτερο της δρομολόγιο, Λάρνακα-Βαρκελώνη
Η ρακεινύ θόζηνπο αεξνπνξηθή εηαηξεία Ryanair, αλαθνηλώλεη ηελ έλαξμε ηνπ
δεύηεξνπ ηεο δξνκνινγίνπ πξνο ηελ Κύπξν. Τν λέν δξνκνιόγην ΛάξλαθαΒαξθειώλε (Girona) μεθηλάεη ηνλ Γεθέκβξην 2010 θαη δηαδέρεηαη ην δξνκνιόγην
Λάξλαθαο-Charleroi Βειγίνπ πνπ είρε αλαθνηλσζεί πξώην, ηνλ πεξαζκέλν Αύγνπζην.
Αλακέλεηαη όηη κε ηα δύν απηά δξνκνιόγηα, ζα ηαμηδέςνπλ γηα ηελ Λάξλαθα πέξαλ
ησλ 60.000 επηβαηώλ ελώ αμηνζεκείσην είλαη θαη ην γεγνλόο όηη γηα ηηο θαηλνύξγηεο
πηήζεηο, δεκηνπξγήζεθαλ κέρξη θαη 60 επηπξόζζεηεο ζέζεηο εξγαζίαο. Τν θόζηνο
εηζηηεξίνπ γηα ηηο πηήζεηο πξνο ηε Βαξθειώλε αξρίδεη ζηα €34.99. Οη ζέζεηο είλαη ήδε
δηαζέζηκεο θαη ην θνηλό κπνξεί λα πξνβαίλεη ζε θξαηήζεηο, επηζθεπηόκελν ηελ
ηζηνζειίδα ηεο Ryanair www.ryanair.com .
H Melissa Corrigan, Δκπνξηθή Γηεπζύληξηα ηεο Ryanair γηα ηελ Κύπξν, ζεκείσζε όηη
«είλαη κε ηδηαίηεξε ραξά πνπ εγθαηληάδνπκε ζήκεξα ην δεύηεξν δξνκνιόγην ηεο
εηαηξείαο καο, Λάξλαθα-Βαξθειώλε (Girona). Μαδί κε ην δξνκνιόγην γηα ην Charleroi
Βειγίνπ, πηζηεύνπκε όηη είκαζηε ζε ζέζε λα πξνζθέξνπκε γηα πξώηε θνξά ηόζν
ρακειά λαύια ζηνπο Κύπξηνπο θαηαλαισηέο θαη επηζθέπηεο. Η κεηαθνξά 60.000
επηβαηώλ από ηελ Ryanair ζηελ Κύπξν, δεκηνπξγεί ηνπιάρηζηνλ άιιεο 60 λέεο ζέζεηο
εξγαζίαο».
Ο Alfred van der Meer, Πξώηνο Δθηειεζηηθόο Γηεπζπληήο ηεο Hermes Airports,
αλέθεξε ζε δειώζεηο ηνπ όηη «ε Hermes είλαη πνιύ ηθαλνπνηεκέλε από ηελ θίλεζε
ηεο Ryanair λα πξνρσξήζεη ζηελ έλαξμε θαη ηνπ δεύηεξνπ ηεο δξνκνινγίνπ από θαη
πξνο ηελ Κύπξν, όπσο εμάιινπ πξνβιέπεηαη θαη από ηελ κεηαμύ καο ζπκθσλία. Η
Ryanair πξνζθέξεη ζην επηβαηηθό θνηλό έλα λέν πξντόλ ην νπνίν παξέρεη ηε
δπλαηόηεηα επηινγήο ππεξεζηώλ ζε ηδηαίηεξα πξνζηηέο ηηκέο. Δίκαη πεπεηζκέλνο όηη
ην λέν δξνκνιόγην πξνο ηε Βαξθειώλε ζα ηύρεη ζεξκήο αληαπόθξηζεο από ην
επηβαηηθό θνηλό. Η εηζαγσγή λέσλ πξννξηζκώλ πνπ επηθέξνπλ επηπξόζζεηε
ηαμηδησηηθή θίλεζε γηα ηελ Κύπξν αλακέλεηαη λα πξνθαιέζεη ην ελδηαθέξνλ θαη
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άιισλ αεξνγξακκώλ, γηα ζπκκεηνρή ηνπο ζην Σρέδην Κηλήηξσλ ηεο Hermes
Airports» θαηέιεμε ν θύξηνο Van der Meer.
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