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18/3/2020 

Ανακοίνωση για την αναβληθείσα εκδρομή στην Ρώμη 

 

Σήμερα 18/3/2020, με ειδοποίησε το Πρακτορείο που ανέλαβε την εκδρομή ότι έλαβε το ακόλουθο 

μήνυμα από τη Ryanair.  

 

Ακριβές κείμενο στα Αγγλικά Μετάφραση με επιφύλαξη 

Dear Customer, 

 

Over the past week, the spread of the Covid-19 

Virus and associated Government travel 

restrictions, many of which have been imposed 

without notice, have had a significant and 

negative impact on the schedules of all Ryanair 

Group Airlines. 

 

Ryanair expects the result of these restrictions 

will be the grounding of most of its aircraft 

fleet across Europe over the next 7 to 10 days. 

Because of this we want to offer our customers 

as much flexibility as possible in relation to 

their scheduled travel plans. We are now 

offering you the following options in relation to 

your booked flight. 

 

 You can now move your flight free of 

charge to a date in the future. 

 The flight change fee will be waived in full. 

 You will only have to pay the difference in 

fare. 

 This flight date change will only apply to 

the route you have already booked. 

 Please do not try to change to another date 

in April. 

 

We apologise for any inconvenience caused by 

this unprecedented crisis. The safety and well-

being of our people and customers is our main 

priority, and we are working closely with the 

state authorities and we will follow any travel 

restrictions that are imposed and will continue 

to comply with all WHO and EASA guidelines 

to combat the Covid-19 Virus. 

 

To change your travel date, click on My 

Bookings below. 

 

Best regards, 

Customer Service 

Αγαπητέ πελάτη, 

 

Την περασμένη εβδομάδα, η εξάπλωση του ιού 

Covid-19 και οι σχετικοί κυβερνητικοί 

ταξιδιωτικοί περιορισμοί, πολλοί από τους 

οποίους έχουν επιβληθεί χωρίς προειδοποίηση, 

είχαν σημαντικό και αρνητικό αντίκτυπο στα 

δρομολόγια όλων των πτήσεων της Ryanair. 

 

Η Ryanair αναμένει ότι το αποτέλεσμα αυτών 

των περιορισμών θα είναι η καθήλωση του 

μεγαλύτερου μέρους του στόλου των 

αεροσκαφών της σε όλη την Ευρώπη τις 

επόμενες 7 έως 10 ημέρες. Εξαιτίας αυτού 

θέλουμε να προσφέρουμε στους πελάτες μας 

όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ευελιξία σε σχέση 

με τα προγραμματισμένα ταξιδιωτικά τους 

σχέδια. Σας προσφέρουμε τώρα τις ακόλουθες 

επιλογές σε σχέση με την κράτηση που έχετε 

κάνει. 

 

 Μπορείτε πλέον να μεταφέρετε τη πτήση 

σας δωρεάν σε μια ημερομηνία στο μέλλον. 

 Δεν θα χρεωθεί τέλος αλλαγής πτήσης. 

 Θα χρειαστεί να πληρώσετε μόνο τη 

διαφορά στο ναύλο. 

 Η αλλαγή ημερομηνίας πτήσης ισχύει μόνο 

για τη διαδρομή που έχετε ήδη κάνει 

κράτηση. 

 Μην προσπαθήσετε να αλλάξετε σε άλλη 

ημερομηνία τον Απρίλιο. 

 

Ζητούμε συγγνώμη για την ταλαιπωρία που 

προκάλεσε αυτή η πρωτοφανής κρίση. Η 

ασφάλεια και η ευημερία των ανθρώπων και 

των πελατών μας είναι η κύρια προτεραιότητά 

μας και συνεργαζόμαστε στενά με τις κρατικές 

αρχές και θα ακολουθήσουμε τους 

περιορισμούς που επιβάλλονται και θα 

συνεχίσουμε να συμμορφωνόμαστε με όλες τις 

οδηγίες της WHO και της EASA για την 

καταπολέμηση του ιού Covid -19. 
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Για να αλλάξετε την ημερομηνία του ταξιδιού 

σας, κάντε κλικ στο My Bookings παρακάτω. 

 

Τις καλύτερες ευχές, 

Εξυπηρέτηση πελατών 

  

 

Όπως με ενημέρωσε ο κ. Μιχαήλ γίνεται προσπάθεια να επιστραφούν τα χρήματα. Επίσης τους 

ενημέρωσε (και περιμένει απάντηση) ότι είμαστε group σχολείου και ως εκ τούτου δεν είναι δυνατόν 

να οργανώσουμε αυτή την εκδρομή σε άλλο χρόνο με τα ίδια δεδομένα δηλαδή ίδιες τιμές 

αεροπορικών εισιτηρίων και ξενοδοχείων. 

 

Όσο αφορά το ξενοδοχείο στη Ρώμη δυστυχώς δεν έχει καμία απάντηση ακόμα. 

 

Παρακαλώ όπως μου αποστείλετε το email σας στο δικό μου yianniss@cablenet.com.cy για να έχω 

άμεση επικοινωνία μαζί σας. 

 

 

Γιάννης Γεωργίου 

Δ/ντης 
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