
 

H RYANAIR ΑΝΑΚΟΙΝΩΔ ΣΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΠΣΗΔΩΝ ΑΠΟ ΣΑ ΥΑΝΙΑ 
 

1 ΑΔΡΟΚΑΦΟ, 29 ΓΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ 3 ΝΔΑ ΓΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΑΘΗΝΑ,  

ΜΠΟΡΝΜΟΤΘ & ΓΟΤΒΛΙΝΟ  
 

730.000 ΔΠΙΒΑΣΔ ΔΣΗΙΩ, 730 ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΥΑΝΙΑ  
 

Η Ryanair, ε αγαπεκέλε αεξνπνξηθή εηαηξεία ρακεινύ θόζηνπο ηεο Επξώπεο , αλαθνίλωζε ζηηο 20 

Φεβξνπαξίνπ 2014 ην θαινθαηξηλό πξόγξακκα πηήζεωλ από ηα Χαληά κε 29 δηαδξνκέο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλωλ ηωλ 3 λέωλ δξνκνινγίωλ πξνο Αζήλα, Μπόξλκνπζ θαη Δνπβιίλν ην νπνίν ζα 

κεηαθέξεη έωο θαη 730.000 επηβάηεο εηεζίωο θαη ζα δεκηνπξγεζνύλ κέρξη θαη 730 ζέζεηο εξγαζίαο ζηα 

Χαληά κε έωο θαη 160 εβδνκαδηαίεο πηήζεηο. 

 

Από ηνλ Απξίιην ην Καινθαηξηλό πξόγξακκα ηεο Ryanair από ηα Χαληά ζα δηαζέηεη: 
 

  29 δξνκνιόγηα 

  3 λέα δξνκνιόγηα γηα Αζήλα,  Μπόξλκνπζ θαη Δνπβιίλν 

  1 αεξνζθάθνο ζηελ βάζε ηωλ Χαλίωλ 

  Πάλω από 730.000 επηβάηεο (αθίμεωλ, αλαρωξήζεωλ) εηεζίωο ζηα Χαληά 

  Πάλω από 730 ζέζεηο εξγαζίαο ζα δεκηνπξγεζνύλ ζηα Χαληά 
 

Η Ryanair γηνξηάδεη ην θαινθαηξηλό πξόγξακκα ηεο από ηα Χαληά θαη πξνζθέξεη εηζηηήξηα από € 19.99 

γηα ηαμίδηα ηνλ Απξίιην θαη Μάην, ηα νπνία είλαη δηαζέζηκα γηα θξαηήζεηο κέρξη ηα κεζάλπρηα ηεο 

Παξαζθεπήο (27 Φεβξνπαξίνπ). Τα 3 λέα δξνκνιόγηα ηεο Ryanair Χαληά ζα μεθηλήζνπλ από ηνλ 

Απξίιην θαη είλαη ήδε πξνο πώιεζε ζην www.ryanair.com. 

 

Ο John Alborante, Γιεςθςνηήρ Πωλήζεων και Μάπκεηινγκ για ηην Δλλάδα, Ιηαλία και Κποαηία, 

δήλωζε καηά ηην διάπκεια ζςνένηεςξη ηύπος ζηα Υανιά: 
  

“Η Ryanair είναι ζηην εςσάπιζηη θέζη να ανακοινώζει ηο καλοκαιπινό ππόγπαμμα ηυν 

Χανίυν με 1 αεποζκάθορ βάζηρ και 29 δπομολόγια μεηαξύ ηυν οποίυν 3 νέα δπομολόγια 

ππορ Αθήνα, Μπόπνμοςθ και Δοςβλίνο ηο οποίο θα μεηαθέπει μέσπι 730.000 επιβάηερ εηηζίυρ 

και θα δημιοςπγήζει μέσπι και 730 θέζειρ επγαζίαρ* ζηα Χανιά, με έυρ και 160 εβδομαδιαίερ 

πηήζειρ. 

 

Τα 29 δπομολόγια ηυν Χανίυν και οι νέερ εγσώπιερ διαδπομή μαρ από Χανιά ππορ Αθήνα θα 

επιηπέτοςν ζηοςρ Έλληνερ καηαναλυηέρ και ηοςρ επιζκέπηερ να ξεθύγοςν από ηοςρ ςτηλούρ 

ναύλοςρ ηηρ Aegean / Olympic 's και ανη'αςηού να απολαύζοςν ηοςρ σαμηλόηεποςρ ναύλοςρ, ηην 

κοπςθαία εξςπηπέηηζη ηυν πελαηών και ηην ακπίβεια ηηρ Ryanair. Μόνο η Ryanair, με ηο νέο ηηρ 

ζηόλο ηυν 175 αεποζκαθών, μποπεί να πποζθέπει ηη δςναηόηηηα, νέυν αγοπών με σαμηλό κόζηορ 

πος απαιηούνηαι από ζηοςρ Έλληνερ καηαναλυηέρ και ηοςρ επιζκέπηερ. 
 

Για να γιοπηάζει ηο καλοκαιπινό ηηρ ππόγπαμμα και ηα 3 νέα ηηρ δπομολόγια, από ηη βάζη ηυν 

Χανίυν η Ryanair πποζθέπει ειζιηήπια για ηαξίδια ζε όλη ηην Εςπώπη ηον Αππίλιο και Μάιο, ηα 

οποία είναι διαθέζιμα για κπαηήζειρ μέσπι ηα μεζάνςσηα ηηρ Παπαζκεςήρ (27 Φεβποςαπίος). 

Επειδή οι θέζειρ ζε αςηέρ ηιρ ηπελά σαμηλέρ ηιμέρ μποπεί να εξανηληθούν γπήγοπα, καλούμε ηοςρ 

επιβάηερ για να κάνοςν κπάηηζη αμέζυρ ζηο www.ryanair.com.” 

 

               3 ΝΔΑ ΓΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΥΑΝΙΑ 

AΘΗΝΑ  2 πηήζειρ καθημεπινά 

ΜΠΟΡΝΜΟΤΘ   1 πηήζη ηην εβδομάδα 

ΓΟΤΒΛΙΝΟ  2 πηήζειρ ηην εβδομάδα 

 

http://www.ryanair.com/
http://www.ryanair.com/

