
 

8 Αυγούστου 2017 

 

Emirates: Νέες, καταπληκτικές προσφορές για τους επιβάτες από Ελλάδα 
 

Πετάξτε στη Νέα Υόρκη με τη Μεγαλύτερη Διεθνή Αεροπορική Εταιρία του 
κόσμου από μόλις €399 

Ανακαλύψτε τους δημοφιλέστερους εξωτικούς προορισμούς του πλανήτη σε 
φανταστικές τιμές 

 
Οι προσφορές ισχύουν για αγορές εισιτηρίων από τις 8 έως τις 12 Αυγούστου. 

Κάντε κράτηση τώρα!  
 
 
Αθήνα, 8 Αυγούστου 2017 – Η Emirates, η μεγαλύτερη διεθνής αεροπορική εταιρία του κόσμου, 

ανακοίνωσε ειδικές προσφορές για την ελληνική αγορά από τις 8 έως τις 12 Αυγούστου, για τους 

επιβάτες από Ελλάδα με προορισμό τη Νέα Υόρκη, το Ντουμπάι, το Ανόι, το Κολόμπο, τη Μπανγκόκ, το 

Μαυρίκιο, τις Μαλδίβες, τη Χο Τσι Μινχ, το Πουκέτ και την Πνομ Πεν. Από τις 15 Αυγούστου 2017 

μέχρι τις 31 Μαρτίου 2018, οι επιβάτες που ταξιδεύουν από την Ελλάδα θα έχουν την ευκαιρία να 

ζήσουν τη μοναδική εμπειρία πτήσης με την Emirates, πετώντας για τον προορισμό των ονείρων τους 

σε εκπληκτική τιμή… Αρκεί να κάνουν κράτηση από τις 8 έως τις 12 Αυγούστου 2017!  

Στις 12 Μαρτίου 2017, η Emirates πραγματοποίησε για πρώτη φορά την καθημερινή, απευθείας πτήση 

Αθήνα – Νέα Υόρκη, η οποία αποτέλεσε κορυφαία στιγμή της φετινής χρονιάς μέχρι τώρα για την 

ελληνική αεροπορία και τον τουρισμό. Η πτήση που πραγματοποιεί η Emirates ενώνει απευθείας την 

Ελλάδα και τις ΗΠΑ 365 μέρες το χρόνο, σε καθημερινή βάση. Τώρα, περισσότεροι επιβάτες που 

ονειρεύονται να βρεθούν στο Μεγάλο Μήλο μπορούν να κάνουν το ταξίδι των ονείρων τους 

πραγματικότητα, αγοράζοντας τα εισιτήριά τους από τις 8 έως τις 12 Αυγούστου 2017, για να πετάξουν 

στη Νέα Υόρκη από τις 16 Αυγούστου 2017 έως τις 31 Μαρτίου 2018, από μόνο €399! 

Οι Έλληνες ταξιδιώτες που επιθυμούν να απολαύσουν τη μοναδική ηλιοφάνεια, τα πολυτελή 

καταστήματα και εστιατόρια, τις μαγευτικές παραλίες και τα εμβληματικά κτήρια του Ντουμπάι, 

μπορούν να έχουν ένα μοναδικό, άνετο ταξίδι, απολαμβάνοντας τις εξαιρετικές υπηρεσίες της 

Emirates από τις 15 Αυγούστου 2017 έως τις 31 Μαρτίου 2018, από μόλις €419. 



 

Όσοι επιθυμούν να ανακαλύψουν μακρινούς, εξωτικούς προορισμούς, από τις 4 Σεπτεμβρίου 2017 

έως τις 31 Μαρτίου 2018, μπορούν να επωφεληθούν από τις εκπληκτικές προσφορές της Emirates, 

κλείνοντας τα εισιτήρια τους για Ανόι, Κολόμπο, Μπανγκόκ, Μαυρίκιο, Μαλδίβες, Χο Τσι Μινχ, Πουκέτ 

και Πνομ Πεν από τις 8 έως τις 

12 Αυγούστου 2017.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 

Λειτουργώντας έναν εντυπωσιακό στόλο που αποτελείται αποκλειστικά από αεροσκάφη Boeing 777 

και Airbus A380, η Emirates εξακολουθεί να ενθουσιάζει τους επιβάτες όλων των θέσεων με τις άνετες 

παροχές και τις υψηλής ποιότητας υπηρεσίες της, που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, 2.500 κανάλια 

στο βραβευμένο, 100% video on demand σύστημα ψυχαγωγίας ice. Παραμένοντας αφοσιωμένη στην 

ελληνική αγορά και στις διαρκώς αναπτυσσόμενες ανάγκες και προσδοκίες των επιβατών, η Emirates 

συνεχίζει να προσφέρει μοναδικές εμπειρίες σε όλο και περισσότερους ταξιδιώτες.  

Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις, επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα μας: 

www.emirates.gr 

Νέα Υόρκη             € 399 
16 Αυγούστου 2017 

έως 31 Μαρτίου 2018 

Ντουμπάι                  € 419 
15 Αυγούστου 2017 

έως 31 Μαρτίου 2018 

Ανόι € 729 
4 Σεπτεμβρίου 2017 

έως 31 Μαρτίου 2018 

Πουκέτ € 689 
4 Σεπτεμβρίου 2017 

έως 31 Μαρτίου 2018 

Κολόμπο € 679 
4 Σεπτεμβρίου 2017 

έως 31 Μαρτίου 2018 

Μπανγκόκ  € 559 
4 Σεπτεμβρίου 2017 

έως 31 Μαρτίου 2018 

Μαυρίκιος € 1.139 
4 Σεπτεμβρίου 2017 

έως 31 Μαρτίου 2018 

Μαλδιβές € 1.009 
4 Σεπτεμβρίου 2017 

έως 31 Μαρτίου 2018 

Χο Τσι Μινχ € 729 
4 Σεπτεμβρίου 2017 

έως 31 Μαρτίου 2018 

Πνομ Πεν € 849 
4 Σεπτεμβρίου 2017 

έως 31 Μαρτίου 2018 

http://www.emirates.com/gr/greek/index.aspx

