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ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ στη ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
 

 
Βουδαπέστη, 12 Μαρτίου 2015 

 

 

Πραγματοποίηση εκδήλωσης προώθησης ελληνικού τουρισμού. 
 
  Πραγματοποιήθηκε, στις 3 Μαρτίου, σε ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα, του 

ξενοδοχείου “SOFITEL”, στο κέντρο της Βουδαπέστης, εκδήλωση με σκοπό την 
προβολή του ελληνικού τουριστικού προϊόντος σε στοχευμένο κοινό.  

 
  Η εκδήλωση διοργανώθηκε από κοινού από το Γραφείο ΕΟΤ Βιέννης και 
την εταιρεία “TENSI Aviation” (αντιπρόσωπο της “Aegean Airlines” στην ουγγρική 

αγορά), ενώ το Γραφείο ΟΕΥ Βουδαπέστης συνέδραμε στην οργανωτική 
διαδικασία της όλης εκδήλωσης. 

 
  Στην εκδήλωση συμμετείχαν συνολικά 22 διευθυντικά στελέχη και 
υπεύθυνοι τουριστικών προγραμμάτων των μεγαλύτερων τουριστικών 

πρακτορείων (tour operators) της Ουγγαρίας: π.χ. “Neckermann”, “OTP travel”, 
“IBUSZ” κ.ά. 
 

  Την εκδήλωση άνοιξε με ομιλία του ο Πρέσβυς της Ελλάδος στην Ουγγαρία 
κ. Δημ. Γιαννακάκης, απευθύνοντας χαιρετισμό προς τους προσκεκλημένους ενώ 

στη συνέχεια η κα. Andrea Buzas, Δ/ντρια πωλήσεων της “TENSI Aviation”, 
παρουσίασε το νέο θερινό τακτικό πρόγραμμα πτήσεων της “Aegean Airlines”, το 
οποίο περιλαμβάνει, για το δρομολόγιο Αθήνα-Βουδαπέστη, 4 πτήσεις ανά 

εβδομάδα (Δευτέρα-Τρίτη-Πέμπτη-Σάββατο), ενώ παρείχε πληροφορίες και για 
τους δυνητικούς συνδυασμούς, μέσω ανταποκρίσεων, τουριστικών προορισμών 

στην Ελλάδα. Η “Aegean Airlines”, πέραν των προαναφερθέντων τακτικών 
πτήσεων, έχει προγραμματίσει, σε συνεργασία με ουγγρικά τουριστικά 
πρακτορεία, την απ’ ευθείας αεροπορική σύνδεση της Βουδαπέστης, με πτήσεις 

charter, για τη θερινή μόνο περίοδο, τριών νησιωτικών προορισμών (Ηράκλειο, 
Κέρκυρα και Ρόδο). 
 

  Η Δ/ντρια του Γραφείο ΕΟΤ Βιέννης, με αρμοδιότητα και για Ουγγαρία, 
κα. Α. Μπαμπάκου, ενημέρωσε για τις υπάρχουσες τουριστικές υποδομές, τις 

προσφερόμενες υπηρεσίες και τους ανεξάντλητους προορισμούς που βρίσκονται 
στη διάθεση των ούγγρων τουριστών.  
 

  Ο υπογράφων έκανε μια σύντομη παρουσίαση του προγράμματος 
“Ελληνικό πρωινό” το οποίο προωθείται σε συνεργασία με ξενοδοχειακές μονάδες 
και που αποσκοπεί στη διασύνδεση και αξιοποίηση του γαστρονομικού πλούτου 

κάθε περιοχής της Ελλάδος με τις κατά τόπου παρεχόμενες τουριστικές  
υπηρεσίες. 
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  Στο τέλος της εκδήλωσης οι προσκαλεσμένοι είχαν την ευκαιρία να 

δοκιμάσουν ορισμένα ελληνικά προϊόντα και εδέσματα που περιλαμβάνονται στο 
“Ελληνικό πρωινό” (όπως στραγγιστό γιαούρτι, μέλι, τσάι του βουνού, διάφορα 
είδη μαρμελάδας, τυρόπιτα, μπουγάτσα, κομπόστα, κ.ά.). 

 
   Προς ολοκλήρωση της συνολικής εικόνας, και επιπλέον των 

προγραμματισμένων ναυλωμένων πτήσεων charter, όσον αφορά στην αεροπορική 
σύνδεση Ελλάδος-Ουγγαρίας, φέτος για πρώτη φορά και η αεροπορική εταιρεία 
χαμηλού κόστους “Ryanair”, εκτός της “Aegean Airlines”, έχει προγραμματίσει 

την έναρξη δρομολογίων, από 1 Απριλίου τρ.έ., στη γραμμή Αθήνα-Βουδαπέστη 
με 4 πτήσεις εβδομαδιαίως (Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή-Κυριακή). 
 

  Η επίσης χαμηλού κόστους αεροπορική εταιρεία “Wizzair”, συνεχίζει τις 2 
εβδομαδιαίες τακτικές της πτήσεις προς Θεσσαλονίκη (Τρίτη-Σάββατο), ενώ από 

16 Ιουνίου τρ.έ. θα προσθέσει μια επιπλέον πτήση (κάθε Πέμπτη). Σε συνέχεια 
επίσης της περσινής θετικής ανταπόκρισης, από πλευράς ούγγρων τουριστών και  
πρακτορείων, για την ερχόμενη θερινή περίοδο, η “Wizzair”, έχει προγραμματίσει 

την αεροπορική σύνδεση της Βουδαπέστης, με πτήσεις charter, τεσσάρων 
νησιωτικών προορισμών στην Ελλάδα: Ζάκυνθο, Ηράκλειο, Κέρκυρα και Ρόδο. 

   
 
 

Απόστολος Μιχαλόπουλος 
Σύμβουλος ΟΕΥ Α΄ 

Προϊστάμενος του Γραφείου ΟΕΥ 

 


