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Έντεκα νέοι προορισμοί προστέθηκαν στο εφετινό
θερινό πρόγραμμα του «Ελ. Βενιζέλος»
2016/06/25 17:54 στην κατηγορία ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ

Ανοδική πορεία διαγράφει το «Ελ. Βενιζέλος» και την εφετινή θερινή περίοδο. Στο
θερινό πρόγραμμα του 2016 προστέθηκαν 112 νέες εβδομαδιαίες πτήσεις και
μάλιστα, 24 από αυτές αναφέρονται σε 11 νέους προορισμούς από την Αθήνα.
Eπιμέλεια: Βάσω Βεγιάζη
Αντίστοιχα, το θερινό πρόγραμμα του 2016 χαρακτηρίζεται και από τις 43
επιπρόσθετες εβδομαδιαίες πτήσεις, σε 19 υφιστάμενους προορισμούς εξωτερικού
και 24 εσωτερικού.
Aegean Airlines
Συνεχίζοντας την αναπτυξιακή της πορεία, η Aegean εισάγει 14 νέα δρομολόγια για
τη θερινή περίοδο του ’16. Επτά νέοι προορισμοί από το αεροδρόμιο της Αθήνας
προς: Τζέντα και Λισαβόνα με τρεις εβδομαδιαίες πτήσεις, Κρακοβία, Λιουμπλιάνα
και Λουξεμβούργο δύο φορές την εβδομάδα και Λιλ και Πάλμα ντε Μαγιόρκα μία φορά
την εβδομάδα.
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προηγουμένως: Άμστερνταμ με 5 εβδομαδιαίες πτήσεις, Μπάρι και Νίκαια με 3
εβδομαδιαίες πτήσεις, Δουβλίνο, Νάπολη και Σπλιτ δύο φορές την εβδομάδα και Ρίγα
μία φορά την εβδομάδα.
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Ryanair
Η Ryanair ενισχύει τη βάση στην Αθήνα με την προσθήκη ενός επιπλέον αεροσκάφους
– σύνολο πλέον έξι – με νέα και επιπλέον δρομολόγια, τόσο στην εγχώρια, όσο και
στη διεθνή αγορά.
Καθημερινές πτήσεις στο Βερολίνο / SXF και το Βουκουρέστι, τέσσερις εβδομαδιαίες
πτήσεις προς Μπολόνια και τρεις εβδομαδιαίες πτήσεις προς Δουβλίνο και Μάλτα,
ενώ στο εσωτερικό της χώρας προστίθενται πέντε εβδομαδιαίες πτήσεις προς
Μύκονο & τρεις εβδομαδιαίες πτήσεις προς Κέρκυρα.
Επιπλέον, συχνότητες

στο τρέχον δίκτυο με τους προορισμούς της Ρόδου, της

Θεσσαλονίκης & της Σαντορίνης να εξυπηρετούνται με 7 εβδομαδιαίες συχνότητες ο
καθένας. Καθημερινά δρομολόγια θα ξεκινήσουν επίσης προς / από Σόφια από τα τέλη
του Οκτωβρίου 2016.
Η Blue Air εισάγει πτήσεις προς δυο νέους προορισμούς: Τορίνο με τέσσερις
εβδομαδιαίες πτήσεις, Constanța με δυο πτήσεις την εβδομάδα.
Η Volotea προσθέτει δύο γραμμές εσωτερικού: Μύκονο με τέσσερις εβδομαδιαίες
πτήσεις, Μυτιλήνη με τρεις εβδομαδιαίες πτήσεις.
Η LOT επιστρέφει στην Αθήνα, Βαρσοβία με καθημερινές πτήσεις.
Η Sky Express προσθέτει δύο γραμμές εσωτερικού: Μύκονο με καθημερινές πτήσεις,
Σαντορίνη με καθημερινές πτήσεις, το Ηράκλειο θα εξυπηρετείται με τρεις επιπλέον
εβδομαδιαίες συχνότητες (επτά στο σύνολο).
Η KLM προσθέτει πέντε επιπλέον εβδομαδιαίες συχνότητες στο Άμστερνταμ.
Η Turkish Airlines προσθέτει δύο πτήσεις την εβδομάδα για ‘Αγκυρα.
Η Blue Air προσθέτει τέσσερις εβδομαδιαίες συχνότητες προς Λάρνακα.
Η Pegasus προσθέτει τρεις εβδομαδιαίες συχνότητες στην Κωνσταντινούπολη / SAW.
H United Airlines εισέρχεται στην αγορά της Αθήνας και εισάγει μια νέα σύνδεση
για το αεροδρόμιο Νέα Υόρκη / Newark (EWR), με καθημερινές πτήσεις.

H Delta Airlines θα πετά δύο φορές την ημέρα στη Νέα Υόρκη, προσθέτοντας τρεις
επιπλέον εβδομαδιαίες υπηρεσίες προς JFK.
Η Emirates θα προσφέρει 12 εβδομαδιαίες πτήσεις προς Ντουμπάι με την εισαγωγή
πέντε επιπλέον εβδομαδιαίων συχνοτήτων προς Ντουμπάι μέσω Λάρνακας.

