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Ναυπήγηση 3 πλοίων τύπου Aero Catamaran στις
γραμμές του Αργοσαρωνικού από την Attica Group
2021/01/28 14:23 στην κατηγορία ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Ο όμιλος Attica ανακοίνωσε την υπογραφή συμφωνίας με το ναυπηγείο Brødrene Aa
της Νορβηγίας για την κατασκευή 3 υπερσύγχρονων πλοίων τύπου Aero Catamaran
τα οποία θα δρομολογηθούν στις γραμμές του Αργοσαρωνικού, αντικαθιστώντας
παλαιότερης τεχνολογίας πλοία του ομίλου στους συγκεκριμένους προορισμούς.
Το συνολικό κόστος της επένδυσης ανέρχεται σε 21 εκατ. ευρώ και θα καλυφθεί
από ίδια κεφάλαια και τραπεζικό δανεισμό.
Η κατασκευή των τριών νέων πλοίων θα ξεκινήσει αμέσως μετά την υπογραφή της
δανειακής σύμβασης και η παράδοση των πλοίων αναμένεται εντός του πρώτου
τετραμήνου του 2022.
Τα νέα, τελευταίας τεχνολογίας και σύγχρονης αισθητικής πλοία έχουν σχεδιαστεί με
καινοτόμα χαρακτηριστικά που αναβαθμίζουν πλήρως τις προσφερόμενες υπηρεσίες,
παρέχοντας στους πάνω από 3 εκατομμύρια επιβάτες που διακινούνται ετησίως στις
γραμμές του Αργοσαρωνικού, μια νέα και μοναδική ταξιδιωτική εμπειρία.
Παράλληλα, με τη δρομολόγησή τους θα αυξηθεί η μεταφορική ικανότητα για τους
προορισμούς του Αργοσαρωνικού και θα μειωθεί ο χρόνος ταξιδιού, δημιουργώντας
έτσι τις προϋποθέσεις για την περαιτέρω οικονομική ανάπτυξη των νησιών και των
τοπικών κοινωνιών.
Τα πλοία θα έχουν μέγιστη ταχύτητα 34 κόμβων, ολικό μήκος 36 μέτρα, πλάτος 9,7

μέτρα και μεταφορική ικανότητα 150 επιβατών, ενώ η εσωτερική διαρρύθμιση και
γενικότερα ο πρωτοποριακός σχεδιασμός τους στοχεύουν στο να προσφέρουν στον
επιβάτη υψηλού επιπέδου ανέσεις και υπηρεσίες.
Όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση, «Η επένδυση στα πλοία τύπου Aero
Catamaran συμβάλλει καθοριστικά στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος
και στη σταδιακή μετάβαση σε μια πιο πράσινη και ανταγωνιστική οικονομία, μέσω,
μεταξύ άλλων, της χαμηλής κατανάλωσης καυσίμου και των μειωμένων εκπομπών
αέριων ρύπων λόγω ελαφρύτερου υλικού κατασκευής των πλοίων (carbon fibre)
καθώς και της εγκατάστασης φωτοβολταϊκών μονάδων (solar panels), οι οποίες θα
καλύπτουν τις ανάγκες φωτισμού και ηλεκτροδότησης των ξενοδοχειακών υπηρεσιών
των πλοίων».

