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Η Volotea θα αναπτυχθεί 33%, στην Αθήνα, το
καλοκαίρι του 2017. Νέα πτήση προς Γένοβα
2016/12/15 23:39 στην κατηγορία ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ

Μετά την γαλλική, την ιταλική και την ισπανική αγορά, σημαντικές προοπτικές
ανάπτυξης διαβλέπει στην Ελλάδα η Volotea. Στο πλαίσιο αυτό, το καλοκαίρι του
2017, η εταιρεία εγκαινιάζει τη πτήση Αθήνα – Γένοβα, με αποτέλεσμα, τον επόμενο
χρόνο, να εκτελεί, από την Αθήνα, επτά δρομολόγια: Μπάρι, Μύκονος, Σαντορίνη,
Μυτιλήνη, Παλέρμο, Βενετία και Γένοβα.
Συνολικά, τον επόμενο χρόνο, η Volotea θα προσφέρει 115.000 θέσεις και
περισσότερες από 950 πτήσεις, αύξηση 33%, σε σύγκριση με το καλοκαίρι του 2016.
Συνοπτικά και, από τις βάσεις σε Ιταλία και Γαλλία, θα προσφέρει πτήσεις σε Αθήνα,
Κεφαλονιά, Κέρκυρα, Ηράκλειο, Κω, Μύκονο, Μυτιλήνη, Πρέβεζα/Λευκάδα, Ρόδο,
Σάμο, Σαντορίνη, Σκιάθο και Ζάκυνθο.
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Από την πλευρά της, η Valeria Rebasti, Commercial Country Manager για την Ιταλία
και την Ελλάδα δήλωσε ότι “με μεγάλη χαρά ανακοινώνουμε το συγκεκριμένο νέο
δρομολόγιο που συνδέει την Ιταλία με την Ελλάδα. Πρόσφατα επιλέξαμε τη Γένοβα
ως την 9η βάση μας, και είμαστε σίγουροι πως η συγκεκριμένη σύνδεσή της, με την
Αθήνα, θα δώσει ώθηση στην περαιτέρω ανάπτυξη των σχέσεων των δύο χωρών.

Είμαστε σίγουροι ότι μπορούμε να δημιουργήσουμε επιβατικές ροές και από
τους 2 προορισμούς, καθώς οι Ιταλοί αγαπούν ιδιαίτερα την Ελλάδα και είμαστε
εξίσου βέβαιοι πως οι επιβάτες από την Αθήνα θα αγαπήσουν τη Γένοβα, μια πόλη
ιδιαίτερα γοητευτική με σημαντικά αξιοθέατα, όπως για παράδειγμα, το μεγαλύτερο
Aquarium στην Ευρώπη”.
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Εκ μέρους του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, η Ιωάννα Παπαδοπούλου, Διευθύντρια
Επικοινωνίας & Μάρκετινγκ πρόσθεσε: “Χαιρόμαστε ιδιαίτερα με τη σημαντική
ανάπτυξη της Volotea στο αεροδρόμιό μας που συνεχίζεται και την επερχόμενη
θερινή περίοδο, προσθέτοντας τη σύνδεση με τη συναρπαστική Γένοβα, ενισχύοντας
ακόμα περισσότερο τις συνδέσεις ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Ιταλία.
Η αγορά της Αθήνας παρουσίασε ταχεία ανάπτυξη κατά την τελευταία διετία και η
συμβολή της Volotea σε αυτό το αποτέλεσμα με την επένδυση και την εμπιστοσύνη
της, είναι πραγματικά σημαντική. Από την πλευρά μας, παραμένουμε πιστοί στη
δέσμευσή μας να συνεχίσουμε να στηρίζουμε τη Volotea προκειμένου να ενισχύσει
ακόμη περισσότερο την επιτυχημένη παρουσία της στην αγορά μας».
Συνολικά, η Volotea έχει μεταφέρει περισσότερους από 590.000 επιβάτες στην
Ελλάδα από την έναρξη της παρουσίας της στη χώρα, πετώντας σε 13 ελληνικά
αεροδρόμια.

