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Ενισχύει τις πτήσεις μεταξύ Ελλάδας και
Ρουμανίας η Blue Air. 17 οι εβδομαδιαίες πτήσεις
2021/06/11 08:04 στην κατηγορία ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ

H Blue Air ανακοίνωσε ότι προσθέτει αρκετές εβδομαδιαίες απευθείας πτήσεις
μεταξύ Ελλάδας και Ρουμανίας, με αποτέλεσμα, όπως υποστηρίζει, να καταστεί ο
μεγαλύτερος αερομεταφορέας που συνδέει τις δυο χώρες το εφετινό καλοκαίρι.
Αναλυτικότερα, στο πλαίσιο της στρατηγικής τοποθέτησής της ως πρώτης επιλογής
εξαιρετικά χαμηλού κόστους των Ρουμάνων, η Blue Air επικεντρώνεται στην
επέκταση του δικτύου της και στην παροχή πολύ εξυπηρετικών συνδέσεων με
σημαντικούς προορισμούς, τόσο για το ταξίδι αναψυχής, όσο και για την
επαγγελματική μετακίνηση στις πιο προσιτές τιμές.
Η αεροπορική εταιρεία ξεκίνησε για πρώτη φορά στην ιστορία των 16 χρόνων της
απευθείας καθημερινή σύνδεση με την Αθήνα και δύο εβδομαδιαίες συνδέσεις με το
Μπακάου, ενώ σημαντικό μέρος της χωρητικότητάς της αναπτύσσεται αυτό το
καλοκαίρι στο ταξίδι αναψυχής από το Βουκουρέστι στην Ελλάδα, εισάγοντας
πτήσεις δύο φορές την εβδομάδα σε τέσσερα ελληνικά νησιά που είναι τα πλέον
αγαπημένα των παραθεριστών.
Η Blue Air πραγματοποιεί 17 απευθείας εβδομαδιαίες πτήσεις μεταξύ Ρουμανίας
και Ελλάδας σύμφωνα με το Πρόγραμμα της Θερινής Περιόδου 2021, με τις
ακόλουθες συχνότητες:
Βουκουρέστι – Αθήνα: 7 πτήσεις / εβδομαδιαίως

Μπακάου – Αθήνα: 2 πτήσεις / εβδομαδιαίως
Βουκουρέστι – Ηράκλειο: 2 πτήσεις / εβδομαδιαίως
Βουκουρέστι – Ρόδος: 2 πτήσεις / εβδομαδιαίως
Βουκουρέστι – Μύκονος: 2 πτήσεις / εβδομαδιαίως
Βουκουρέστι – Ζάκυνθος: 2 πτήσεις / εβδομαδιαίως
Η εταιρεία συνδέει την Ελλάδα με όλες τις περιοχές της Ρουμανίας με 5 συνδέσεις
μεταξύ της Αθήνας και 5 βασικών ρουμανικών πόλεων, μέσω του Βουκουρεστίου /
αεροδρομίου Otopeni: Cluj Napoca, Iasi, Oradea, Suceava, Timisoara.

Από την προχθεσινή παρουσίαση, ο Krassimir Tanev,
Chief Commercial Officer της Blue Air.
Ο Krassimir Tanev, Γενικός Εμπορικός Διευθυντής της Blue Air, δήλωσε: «Είμαστε

ιδιαίτερα ευχαριστημένοι για το άνοιγμα του ελληνικού δικτύου μας φέτος, καθώς
πρόκειται για μια αγορά με μεγάλη ζήτηση από τους πελάτες μας.
Ξεκινώντας από τη Θερινή Περίοδο 2021, η Blue Air δεν εγκαινίασε μόνο την πρώτη
απευθείας σύνδεσή της στην Ελλάδα, αλλά γίνεται η μεγαλύτερη αεροπορική
εταιρεία μεταξύ των δύο αγορών προς όφελος των πελατών μας, που μπορούν τώρα
να απολαύσουν περισσότερες ταξιδιωτικές επιλογές σε προσιτές τιμές από 19,99
ευρώ».

Από την προχθεσινή παρουσίαση, οι Αντώνης
Ορθοδόξου, Managing Director Orthodoxou Group,
Ιωάννα Παπαδοπούλου, ΔΑΑ, Διευθύντρια Επικοινωνίας
& Μάρκετινγκ, και Krassimir Tanev, Chief Commercial
Officer, Blue Air.

Η Διευθύντρια Επικοινωνίας & Μάρκετινγκ του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, Ιωάννα
Παπαδοπούλου, δήλωσε: «Είμαστε πραγματικά ενθουσιασμένοι που βλέπουμε τον
μακροχρόνιο συνεργάτη μας, τη Blue Air, να δραστηριοποιείται δυναμικά στην αγορά
της Αθήνας αυτό το καλοκαίρι, με ένα ενισχυμένο δίκτυο από / προς την Αθήνα,
προσφέροντας έτσι ένα ευρύ φάσμα επιλογών στους ταξιδιώτες.
Από την πλευρά μας, δεσμευόμαστε απόλυτα να είμαστε δίπλα στον αεροπορικό
συνεργάτη μας και να υποστηρίζουμε ουσιαστικά τις επιτυχημένες δραστηριότητες
της Blue Air στην αγορά μας».

