ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ στη ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
25 Φεβρουαρίου 2014
Προγραμματισμός ναυλωμένων πτήσεων (charters) για την καλοκαιρινή
τουριστική περίοδο, έτους 2014, στην ουγγρική αγορά
Σε έρευνα που πραγματοποίησε το εξειδικευμένο περιοδικό, έντυπης και
ηλεκτρονικής μορφής, TURIZMUS (www.turizmus.com) και αφορά στον
προγραμματισμό ναυλωμένων πτήσεων (charters) των κυριοτέρων τουριστικών
πρακτορείων της Ουγγαρίας, για την τρέχουσα τουριστική περίοδο (2014), οι
τουριστικοί προορισμοί στην Ελλάδα αναμένεται να σημειώσουν μεγάλη ζήτηση
όπως άλλωστε μαρτυρούν οι φετινές ναυλώσεις πτήσεων charter.
Ειδικότερα έχουν προγραμματισθεί οι απ’ ευθείας αεροπορικές συνδέσεις
με 8 προορισμούς στην Ελλάδα: Ζάκυνθο, Κάρπαθο, Κέρκυρα, Κεφαλονιά,
Κρήτη, Κω, Ρόδο και Χαλκιδική (μέσω Θεσ/νίκης). Από τους προαναφερθέντες
προορισμούς, η Κρήτη προσελκύει τον μεγαλύτερο αριθμό τουριστικών
πρακτορείων (συνολικά 12 τουριστικά πρακτορεία) τα οποία προσφέρουν
ολοκληρωμένα προγράμματα θερινών διακοπών (πτήση+διαμονή), ακολουθούν
η Ζάκυνθος και η Ρόδος (με 8 πρακτορεία η κάθε μία), ενώ φέτος εντάχθηκε
και η Κάρπαθος ως νέος προορισμός (με 4 πρακτορεία).
Πιο συγκεκριμένα, οι ισχύοντες προγραμματισμοί, για πτήσεις charters,
των κυριοτέρων πρακτορείων της Ουγγαρίας, για τη φετινή τουριστική περίοδο,
έχουν ως ακολούθως:
“ΝUR Neckermann” (www.neckermann.hu)
Η εταιρεία έχει επιλέξει και προσφέρει τους ακόλουθους ελληνικούς
προορισμούς: Ρόδο, Κρήτη, Κως, Ζάκυνθος και Κέρκυρα. Ο μεγαλύτερος
αριθμός των πτήσεων έχει προγραμματισθεί να πραγματοποιηθεί από τα μέσα
Ιουνίου και θα διαρκέσει έως τα τέλη Σεπτεμβρίου.
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι έχουν προγραμματισθεί 2 πτήσεις
εβδομαδιαίως με προορισμό τη Ρόδο, ενώ η πτήση για Ζάκυνθο θα αναχωρεί
από το αεροδρόμιο του Debrecen. Επίσης σε Κρήτη και Ρόδο θα υπάρχουν και
προγράμματα εκτός της θερινής περιόδου αιχμής.
“IBUSZ” (www.ibusz.hu)
Έχουν προγραμματισθεί 2 πτήσεις, εβδομαδιαίως, για Κέρκυρα, Κρήτη
και Ζάκυνθο και 1 πτήση, εβδομαδιαίως, για Ρόδο, Κεφαλονιά και Κάρπαθο.
Η διεύρυνση των προγραμμάτων περιλαμβάνει την Ζάκυνθο με
αναχώρηση πτήσεων από το αεροδρόμιο της ουγγρικής πόλης Debrecen, καθώς
και νέο προορισμό την Κάρπαθο, ενώ διπλασιάζονται οι πτήσεις για Κέρκυρα.
Οι πτήσεις θα αρχίσουν από τα μέσα Ιουνίου και θα διαρκέσουν για 15
εβδομάδες περίπου, δηλαδή έως τα τέλη Σεπτεμβρίου.
“Unitravel” (www.unitravel.hu)
Τη φετινή χρονιά προσφέρονται προορισμοί για Κέρκυρα, Ζάκυνθο και
Κρήτη. H ναυλωμένη πτήση για Ζάκυνθο θα αναχωρεί από την πόλη Debrecen
με την αεροπορική εταιρεία “Travel Service”, ενώ η Κρήτη συγκαταλέγεται για
πρώτη φορά στα προγράμματα του πρακτορείου, αποτελώντας ένα νέο
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ελπιδοφόρο προορισμό τους, με ναύλωση πτήσης της αεροπορικής εταιρείας
“Aegean Airlines”.
Τα προγράμματα για Κεφαλονιά και Ρόδο καλύπτονται με κράτηση
θέσεων. Η Χαλκιδική αποτελεί ένας από τους παραδοσιακούς προορισμούς του
πρακτορείου, με αεροπορική σύνδεση μέσω Θεσσαλονίκης (προγραμματισμένες
πτήσεις της “Wizz Air”).
“Aeolus Travel” (www.aeolus.hu)
Συνεργασία με το πρακτορείο “IBUSZ” στις πτήσεις για Κάρπαθο και
Κρήτη.
“Apollon Travel” (www.apollon.hu)
Συνεργασία με το πρακτορείο “IBUSZ” στην πτήση για Κάρπαθο και με
το πρακτορείο “NUR Neckermann” στις πτήσεις για Κρήτη, Ρόδο και Κω.
“Anubis Travel” (www.anubis.hu)
Για τα προγράμματα Κρήτης και Ρόδου θα συνεργασθεί με το πρακτορείο
“IBUSZ” ναυλώνοντας σημαντικό αριθμό θέσεων.
“Budavár Tours” (www.budavartours.hu)
Το πρακτορείο προχώρησε σε κρατήσεις θέσεων στις πτήσεις που διαθέτει
το πρακτορείο “Unitravel” για Κέρκυρα, Κρήτη και Ζάκυνθο.
“Green Travel” (www.greentravel.hu)
Νέοι προορισμοί του πρακτορείου είναι η Ζάκυνθος (με αναχωρήσεις από
Βουδαπέστη και Debrecen) και η Κως (με αναχωρήσεις από Βουδαπέστη). Για
την Κω θα ναυλωθούν θέσεις στο αεροσκάφος της “ΝUR Neckermann”
(“Samair”), ενώ για Κρήτη, Κέρκυρα, Ρόδο και Ζάκυνθο θα ναυλωθούν θέσεις
στις πτήσεις του πρακτορείου “IBUSZ” (“Travel Service”).
“Kartago Tours” (www.kartagotours.hu)
Για τα αεροπορικά προγράμματα του “Kartago Tours” που αφορούν την
Ελλάδα (Κως, Ρόδος και Κάρπαθος), η μετακίνηση των τουριστών προς αυτούς
τους προορισμούς, θα καλυφθεί με μίσθωση αρκετών θέσεων στις πτήσεις του
“ΝUR Neckermann”, ενώ για τα προγράμματα της Κρήτης θα ναυλωθούν, από
κοινού με το πρακτορείο “IBUSZ”, δύο πτήσεις σε εβδομαδιαία βάση με την
αεροπορική εταιρεία “Travel Service”.
“Personal Tours” (www.personaltours.hu)
Συνεργασία με το πρακτορείο “IBUSZ” στις πτήσεις για Κέρκυρα, Κρήτη,
Ζάκυνθο και Ρόδο. Στις πτήσεις για Κεφαλονιά και Κάρπαθο θα διαθέτει
ναυλωμένες θέσεις.
“Sun & Fun” (www.sunfun.hu)
Τη φετινή περίοδο περιλαμβάνεται ένα νέο πρόγραμμα με προορισμό την
Κρήτη και έχει γίνει κράτηση θέσεων σε αεροσκάφη της “Aegean Airlines”.
“Taurus Reisen”
Το πρακτορείο εξήγγειλε νέα προγράμματα με προορισμούς στην
Ελλάδα, κάνοντας κρατήσεις θέσεων σε συνεργασία με άλλα τουριστικά
πρακτορεία της Ουγγαρίας.
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Σχεδιασμός/προγραμματισμός των ταξιδιωτικών πρακτορείων της
Ουγγαρίας, για την θερινή τουριστική περίοδο 2014,
που αφορά σε ελληνικούς προορισμούς,
(αναχώρηση από Ουγγαρία), με αεροπορικές πτήσεις charter
Προορισμός

Ζάκυνθος

Κάρπαθος

Κέρκυρα

Κεφαλονιά

Κρήτη

Κως

Ρόδος
Χαλκιδική
Σημείωση:

Ταξιδιωτικό Πρακτορείο
-Neckermann (NUR)
-IBUSZ
-Kartago
-Green Travel
-Unitravel
-Taurus
-Budavár Tours
-Personal Tours
-IBUSZ
-Apollon Travel
-Personal Tours
-Aeolus
-Neckermann (NUR)
-IBUSZ
-Green Travel
-Unitravel
-Budavár Tours
-Personal Tours
-IBUSZ
-Unitravel
-Personal Tours
-Neckermann (NUR)
-IBUSZ
-Kartago
-Green Travel
-Unitravel,
-Anubis
-Sun & Fun
-Taurus
-Budavár Tours
-Apollon Travel -Personal Tours
-Aeolus
Neckermann (NUR)
-Kartago
-Green Travel
-Apollon Travel
-Neckermann (NUR)
-IBUSZ
-Kartago
-Green Travel
-Unitravel
-Anubis
-Apollon Travel
-Personal Tours
-Unitravel

Αριθμός
Πρακτορείων

Αεροπορική εταιρεία

8

-Aegean Airlines
-Samair
-Travel Service

4

-Travel Service

6

-Aegean Airlines
-Samair
-Travel Service

3

-Travel Service

12

-Aegean Airlines
-Samair
-Travel Service

4

-Samair

8

-Aegean Airlines
-Samair
-Travel Service

1

-Wizz air

Για πρώτη φορά φέτος η Aegean Airlines θα πραγματοποιήσει πτήσεις charter, από
Ουγγαρία, προς 4 τουριστικούς προορισμούς στην Ελλάδα (Ζάκυνθο, Κέρκυρα,
Κρήτη, Ρόδο). Samair(σλοβακική), Travel Service(τσεχική), Wizz air.

Πέρα από τις προαναφερθείσες σχεδιαζόμενες ναυλωμένες πτήσεις
(charters), υπάρχουν και τα προγραμματισμένα τουριστικά πακέτα οδικής
μετάβασης προς τουριστικούς προορισμούς στην Ελλάδα (είτε με τουριστικά
λεωφορεία είτε με ιδιωτικής χρήσεως αυτοκίνητα), τα οποία προσφέρουν,
μεταξύ άλλων, και τουριστικά πρακτορεία ομογενών επιχειρηματιών στην
Ουγγαρία, όπως: ANDROMEDA TOURS (www.andromeda.hu), ANETT TOURS
(www.anetttours.hu), APOLLON TRAVEL (www.apollon.hu), DIAS-ZEUS
TRAVEL (www.diaszeustravel.hu).
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