Απευθείας δρομολόγια από και προς τη Μυτιλήνη και το Ηράκλειο, στη περίοδο των γιορτινών
διακοπών το Δεκέμβριο και Ιανουάριο.
Άλλη μια ενέργεια υποστήριξης του εσωτερικού Τουρισμού από τη Sky Express.
H Sky Express, με σκοπό την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού καθώς και για
τη στήριξη του εσωτερικού Τουρισμού, αποφάσισε να προγραμματίσει δύο (2) εβδομαδιαία
απευθείας δρομολόγια από και προς Μυτιλήνη και Ηράκλειο για τη περίοδο Δεκέμβριος 2015 –
Ιανουάριος 2016.
Οι ναύλοι οι οποίοι είναι άμεσα διαθέσιμοι ξεκινούν από 69€ . Ο ναύλος αυτός συμπεριλαμβάνει
μια αποσκευή έως 25 κιλά και μια χειραποσκευή ως 6 κιλά. Αφορά περιορισμένο αριθμό θέσεων
και δεν συμπεριλαμβάνει φόρους αεροδρομίων.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν άμεσα, από το website της Sky Express να πραγματοποιήσουν τις
εκδόσεις των εισιτηρίων τους.
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορούν επίσης να καλούν στα τηλέφωνα 801 11 28 288 και 2810223800 ή να στέλνουν email στο sales@skyexpress.gr.
Η Sky Express με άνω των 11 ετών παρουσία στον αεροπορικό χώρο και με πάνω από 65 χιλιάδες
πραγματοποιημένες πτήσεις , βρίσκεται συνεχώς δίπλα στο επιβατικό της κοινό, το οποίο την
προτιμά και τη στηρίζει.

Απευθείας δρομολόγια από και προς τη Χίο και το Ηράκλειο, στη περίοδο των γιορτινών
διακοπών το Δεκέμβριο και Ιανουάριο.
Άλλη μια ενέργεια υποστήριξης του εσωτερικού Τουρισμού από τη Sky Express.
H Sky Express, με σκοπό την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού καθώς και για
τη στήριξη του εσωτερικού Τουρισμού, αποφάσισε να προγραμματίσει δύο (2) εβδομαδιαία
απευθείας δρομολόγια από και προς Χίο και Ηράκλειο για τη περίοδο Δεκέμβριος 2015 –
Ιανουάριος 2016.
Οι ναύλοι οι οποίοι είναι άμεσα διαθέσιμοι ξεκινούν από 70€ . Ο ναύλος αυτός συμπεριλαμβάνει
μια αποσκευή έως 15 κιλά και μια χειραποσκευή ως 6 κιλά. Αφορά περιορισμένο αριθμό θέσεων
και δεν συμπεριλαμβάνει φόρους αεροδρομίων.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν άμεσα, από το website της Sky Express να πραγματοποιήσουν τις
εκδόσεις των εισιτηρίων τους.
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορούν επίσης να καλούν στα τηλέφωνα 801 11 28 288 και 2810223800 ή να στέλνουν email στο sales@skyexpress.gr.
Η Sky Express με άνω των 11 ετών παρουσία στον αεροπορικό χώρο και με πάνω από 65 χιλιάδες
πραγματοποιημένες πτήσεις , βρίσκεται συνεχώς δίπλα στο επιβατικό της κοινό, το οποίο την
προτιμά και τη στηρίζει.

