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Οι ισπανικές αεροπορικές εταιρίες καταφεύγουν σε προσφορές για να καλύψουν την 

μειωμένη ζήτηση 

  

 

Η πτώση του τουρισμού σε παγκόσμιο επίπεδο έχει καθηλώσει τις αεροπορικές εταιρίες, οι 

οποίες παρά τις κρατικές βοήθειες που έχουν λάβει, αναγκάζονται να μεταβάλλουν την πολιτική 

τους προκειμένου να μειώσουν τις απώλειες εσόδων τους.  

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι προσφορές της ισπανικής αεροπορικής Iberia, μέλος 

της IAG. Η εταιρία κατά τη διάρκεια του Ιουλίου και του Αυγούστου χρησιμοποίησε μόλις το 18% 

και 27% της χωρητικότητάς της αντίστοιχα, εξαιτίας της μειωμένης ζήτησης. Προκειμένου να 

ενδυναμώσει τη ζήτηση για τους επόμενους μήνες, προέβη σε μία επιθετική στρατηγική, 

προσφέροντας εισιτήρια σε χαμηλές τιμές και συγκεκριμένα από 22 ευρώ για πτήσεις 

εσωτερικού, από 30 ευρώ για πτήσεις στην Ευρώπη και από 128 ευρώ για υπερατλαντικές 

πτήσεις. Οι προσφορές αυτές αφορούν μόνο τη μεταβίβαση ενώ οι τιμές επιστροφής κυμαίνονται 

στα ίδια επίπεδα.  

Με την ανακοίνωση της ισπανικής αεροπορικής, η Ryanair, η οποία είναι και αυτή που 

πραγματοποιεί τις περισσότερες πτήσεις στην Ισπανία, απάντησε αμέσως στην πολιτική της 

Iberia, ανακοινώνοντας με την σειρά της, προσφορές για ταξίδια σε όλη την Ευρώπη. 

Συγκεκριμένα, για δύο ημέρες προσέφερε πτήσεις στην τιμή των 5 ευρώ για 240 προορισμούς 

για την περίοδο Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου. Πέραν τούτου, προσφέρονται εκπτώσεις σε 

περίπου 250.000 θέσεις με τιμές που ξεκινούν από 30 ευρώ.  

Αντίστοιχα, η ισπανική Vueling, η οποία είναι επίσης μέλος του ομίλου IAG, δημοσίευσε τις δικές 

της προσφορές για όσες κρατήσεις πραγματοποιηθούν έως και τις 8 Σεπτεμβρίου με προσφορές 

που ξεκινάνε από 8,99 ευρώ. Η συγκεκριμένη τιμή αφορά ένδεκα πτήσεις εσωτερικού από τα 

αεροδρόμια του Μπιλμπάο, της Μαγιόρκα και της Ίμπιζα. Παράλληλα, πτήσεις από 11,99 ευρώ 

δίνονται και για διεθνείς προορισμούς όπως το Λονδίνο ενώ από 21,99 ευρώ μπορεί κανείς να 

ταξιδέψει από την Βαρκελώνη προς Όσλο, Πράγα, Κοπεγχάγη, Γενεύη και Μασσαλία.   
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