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Θερινό πρόγραμμα δρομολογίων της ELLINAIR 
 

Αγαπητοί συνεργάτες,        

 

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσουμε για το καλοκαιρινό πρόγραμμα δρομολογίων 

εσωτερικού- εξωτερικού της εταιρείας μας , το οποίο αποτελεί σημαντικό βήμα στην εξέλιξη και 

ανάπτυξη της ELLINAIR. 

 

Ο στόλος  μας για την καλοκαιρινή περίοδο θα αποτελείται από πέντε αεροσκάφη, αναλυτικά: 

 

2 αεροσκάφη RJ85  96 θέσεων  ιδιόκτητα 

1 AB319 144 θέσεων μακροχρόνιας μίσθωσης(dry lease) 

2 Boeing 737/300  148 θέσεων εξάμηνης μίσθωσης (wet lease) 

 

Το πρόγραμμα δρομολογίων εσωτερικού θα πραγματοποιείται  με RJ85 96 θέσεων και  

περιλαμβάνει τα εξής δρομολόγια:  

 
Routing Weekly 

Frequencies 

Thessaloniki-Santorini and v.v 5  

Thessaloniki-Mykonos and v.v 4 

Thessaloniki-Heraklion and v.v 4 

Athens-Santorini and v.v 5 

Athens-Mykonos and v.v 4 

Athens-Heraklion and v.v 3 

 

Η ELLINAIR για πρώτη φορά προσφέρει τις υπηρεσίες της στο Ελληνικό και διεθνές κοινό για  

εσωτερικές μετακινήσεις συνεισφέροντας έτσι στην ανάπτυξη του τουρισμού μας και της εθνικής 

οικονομίας. 

 

Ιδιαίτερα το κοινό της Β.Ελλάδος θα αποκτήσει αρκετές επιλογές σε εβδομαδιαία βάση προς τρείς 

δημοφιλείς προορισμούς Σαντορίνη, Μύκονο και Ηράκλειο ταξιδεύοντας  με τα άνετα και ασφαλή 

αεροσκάφη μας. Προσφέρουμε ιδιαίτερα  λογικές τιμές καθώς και την δυνατότητα εξυπηρέτησης 

αιτημάτων ομαδικών μετακινήσεων. 

 

 Θα θέλαμε να τονίσουμε ότι σε αυτή μας την προσπάθεια στηριζόμαστε στην αρωγή των 

ταξιδιωτικών γραφείων Ελλάδος και ευελπιστούμε στην άριστη συνεργασία που είχαμε πάντα. 
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Το θερινό πρόγραμμα δρομολογίων εξωτερικού θα πραγματοποιείται με αεροσκάφη τύπου 

Airbus319, RJ85 και Boeing 737/300 και περιλαμβάνει τα εξής δρομολόγια: 

 
Routing Weekly 

Frequencies 

Thessaloniki-Rostov and v.v 2 

Thessaloniki-Lviv and v.v 1 every 10 days 

Thessaloniki-Kharkov and v.v 1 

Thessaloniki-Voronez and v.v 1 every 10 days 

Thessaloniki-Mineralnye Vody and v.v 2 

Thessaloniki-Riga and v.v 2 

Thessaloniki-Dnepropetrovsk and v.v 1 

Thessaloniki-Odessa and v.v 1 

Thessaloniki-Kiev and v.v 4 

Thessaloniki-Domodedovo and v.v 7 

Thessaloniki-St.Petersburg and v.v 2 

Thessaloniki-Tbilisi and v.v 1 

 Thessaloniki-Kalinigrand and v.v 1 every 10 days 

Thessaloniki-Ekaterinburg and v.v 2 

Thessaloniki-Samara and v.v 1 every 10 days 

Thessaloniki-Perm and v.v 1 every 10 days 

Thessaloniki-Astrakhan and v.v 1 every 10 days 

Thessaloniki-Ufa and v.v 1 every 10 days 

Thessaloniki-Volgograd and v.v 1 every 10 days 

Thessaloniki-Nizhniy Novgorod and v.v 1 every 10 days 

Thessaloniki-Kazan and v.v 1 every 10 days 

Thessaloniki-Almaty and v.v 1 every 10 days 

Thessaloniki-Astana and v.v 1 every 10 days 

Thessaloniki-Novosibirsk and v.v 1 every 10 days 

Athens-Kiev and v.v 1 

Athens-Domodedovo and v.v 3 

Corfu-Riga and v.v 1 every 10 days 

Corfu-Kiev and v.v 1 every 10 days 

Corfu-St.Petersburg and v.v 1 every 10 days 

Zakinthos-St.Petersburg and v.v 1 every 10 days 

 

Οι  νέοι προορισμοί μας για το πρόγραμμα εξωτερικού είναι  Thessaloniki-Tbilisi , Thessaloniki-

Almaty , Athens-Domodedovo και Athens- Kiev. 

 

Τα δρομολόγια από Thessaloniki για St.Petersburg, Tbilisi, Kalinigrand, Ekaterinburg, 

Samara, Perm, Astrakhan, Ufa, Volgograd, Nizhniy Novgorod, Kazan, Almaty, Astana και 

Novosibirsk θα πραγματοποιούνται για πρώτη φορά με αεροσκάφος της ELLINAIR. 

 

Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι για όλα μας τα δρομολόγια ισχύει η προμήθεια  3% . Σε 

περίπτωση ζήτησης ομαδικών μετακινήσεων κατόπιν συμφωνίας θα δίδονται ειδικές τιμές.   

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο  groups@ellinair.com για ζητήσεις ομαδικών 

μετακινήσεων και στο sales@ellinair.com για τα υπόλοιπα θέματα πωλήσεων. 

 

 

Με εκτίμηση  

 

Εμπορική Διεύθυνση ΕLLINAIR  
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