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Η δραστηριοποίηση της νέας εταιρίας Easyjet Holidays σε ευρωπαϊκούς 

προορισμούς, περιλαμβανομένων Ισπανίας και Ελλάδας 

 

 

Σε συνέχεια της πτώχευσης του ταξιδιωτικού ομίλου Thomas Cook, πολλές εταιρίες προσπαθούν 

να καλύψουν το κενό και να αντισταθμίσουν τις αρνητικές επιπτώσεις. Το νέο διαδικτυακό 

ταξιδιωτικό πρακτορείο Easyjet Holidays, που ιδρύθηκε από την αεροπορική Easyjet με έδρα το 

Ηνωμένο Βασίλειο, αναμένεται να προσφέρει πολλές ευκαιρίες προώθησης του τουρισμού, τόσο 

στην Ισπανία όσο και σε χώρες, όπως η Ελλάδα, η Ιταλία και η Τουρκία. 

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον εδώ οικονομικό τύπο, στον διαδικτυακό τόπο του ανωτέρω 

πρακτορείου παρέχεται η δυνατότητα κράτησης ενός ολοκληρωμένου πακέτου διακοπών 

(αεροπορικά εισιτήρια, ξενοδοχεία, ενδιάμεσες μεταφορές) στους κυριότερους τουριστικούς 

προορισμούς της Ευρώπης, με τη συνεργασία περίπου 50 αεροπορικών εταιριών. Ήδη στη 

σελίδα περιλαμβάνονται 850 αποτελέσματα ξενοδοχείων 3 ή 4 αστέρων στην Ισπανία, 416 στην 

Ελλάδα, 281 στην Ιταλία, 270 στην Πορτογαλία, 158 στην Τουρκία, 57 στη Γαλλία και 54 στην 

Κροατία, για τους ταξιδιώτες με αναχώρηση από το Λονδίνο. 

Οι μεγάλες ισπανικές ξενοδοχειακές αλυσίδες κατέχουν σημαντική θέση στον ανωτέρω ιστότοπο, 

συμπεριλαμβάνοντας, μεταξύ άλλων, γνωστές μονάδες, όπως Meliá, Barceló, Iberostar, Be Live 

(Globalia) και Eurostars, ορισμένες από τις οποίες έχουν επηρεαστεί σοβαρά από την 

κατάρρευση της Thomas Cook για την επερχόμενη χειμερινή περίοδο. Ως εκ τούτου, μέσω του 

Easyjet Holidays πληθαίνουν οι πιθανότητες προσέλκυσης Βρετανών τουριστών, καθώς ο 

μεγαλύτερος αριθμός ταξιδιωτών στην Ισπανία προέρχεται από το Ηνωμένο Βασίλειο, φθάνοντας 

το 2018 τους 18,5 εκ. τουρίστες. 

Η Easyjet προσπαθεί με αυτόν τον τρόπο να ανταγωνιστεί αποτελεσματικά την British Airways 

και τις τιμές της, προωθώντας τις προσφορές «χαμηλού κόστους» σε συνεργασία με τις 

ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Εκτιμάται ότι, έως το τέλος του έτους θα έχει μεταφέρει 96 εκ. 

επιβάτες, 20 εκατομμύρια εκ των οποίων ταξιδεύουν για διακοπές. Από αυτούς, μόνο 500.000 

ενοικίασαν καταλύματα με την προσφορά της Easyjet, ενώ με την Easyjet Holidays η εταιρία 

προβλέπει την απόκτηση επιπλέον εισοδήματος από το 97% των επιβατών της.  

Τέλος, στόχο, τόσο για την Ισπανία όσο και για τη χώρα μας, σύμφωνα με πρόσφατα 

δημοσιεύματα του ισπανικού κλαδικού τύπου, φαίνεται να αποτελεί η προσέλκυση Βρετανών 

επισκεπτών, παρά την αστάθεια από το Brexit και την πτώχευση της Thomas Cook, στην 

προσπάθεια αντιστάθμισης του ανταγωνισμού μεταξύ των τουριστικών αγορών.  
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