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ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ στη ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
 

Βουδαπέστη, 24 Νοεμβρίου 2014 
 

Παρουσίαση τουριστικού καταλόγου 2015 του πρακτορείου ταξιδείων  
“SUN & FUN Holidays” στην Ουγγαρία. 

 
  Την Τετάρτη, 19 Νοεμβρίου 2014, πραγματοποιήθηκε σε κεντρικό ξενοδοχείο 
της Βουδαπέστης (Budapest Marriott Hotel), η επίσημη παρουσίαση του νέου 

καταλόγου, έτους 2015, του τουριστικού πρακτορείου(tour operator) “SUN & FUN 
Holidays”, με παρουσία περίπου 200 καλεσμένων (τουριστικοί πράκτορες, 
εμπορικοί συνεργάτες, μεταπωλητές τουριστικών πακέτων, δημοσιογράφοι κ.ά.). 

 
  Το ανωτέρω ουγγρικό πρακτορείο είχε συμπεριλάβει για πρώτη φορά, στο 

τουριστικό του πρόγραμμα έτους 2014, και την Κρήτη, συνεργαζόμενο συνολικά με  
14 ξενοδοχειακές μονάδες. Το πρακτορείο “SUN & FUN Holidays” 
δραστηριοποιείται στην ουγγρική αγορά από την άνοιξη του 2010, με εγγεγραμμένο 

κεφάλαιο ύψους 150 εκατ. φιορινιών-HUF (περίπου € 500 χιλ.). 
 
  Η περίοδος των τουριστικών προγραμμάτων για την Κρήτη διήρκησε από 21 

Μαΐου 2014 έως και 24 Σεπτεμβρίου 2014 (συνολικά 18 εβδομάδες), μεταφέροντας 
περί τους 1.200 τουρίστες στην Κρήτη, με 98% πληρότητα των αεροπορικών θέσεων, 

που είχε στη διάθεσή του. 
 
  Το 2015 εμπλουτίζεται η τουριστική παρουσία του και συνεργασία στην 

Ελλάδα, τόσο με αύξηση του αριθμού των συνεργαζόμενων ξενοδοχειακών μονάδων 
στην Κρήτη (από 14 σε 18) όσο και με την προσθήκη της Ρόδου, ως νέου 

τουριστικού προορισμού, συνεργαζόμενο αντίστοιχα με 12 ξενοδοχειακές μονάδες 
του νησιού. 
 

  Σημειώνεται ότι για τους προορισμούς της Ρόδου και της Κρήτης, το 
πρακτορείο “SUN & FUN Holidays”, έχει ήδη συμφωνήσει, όπως και έκανε και το 
2014, με έτερο ουγγρικό τουριστικό πρακτορείο (“Unitravel”), στη δέσμευση θέσεων 

για λογαριασμό του («block seats»). Το πρόγραμμα για τους ελληνικούς 
προορισμούς θα περιλαμβάνει δύο εβδομαδιαίες αναχωρήσεις, από Βουδαπέστη με 

πτήσεις charters, κάθε Τρίτη για Ρόδο (με “Aegean Airlines”) και κάθε Τετάρτη για 
Κρήτη (με “Travel Service”-τσέχικη). 
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