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ZELA JET

Ιδιωτικές πτήσεις
δίχως όρια
Σε συνεργασία με μεγάλες αεροπορικές εταιρείες σε όλο τον κόσμο και
με μια γκάμα πολυτελών αεροσκαφών και σύγχρονων ελικοπτέρων, η
Zela Jet χαράζει νέα εποχή στον χάρτη της αεροπλοΐας στο νησί, καθώς
ανταποκρίνεται όλο το 24ωρο, 365 ημέρες τον χρόνο, στις απαιτήσεις
κάθε πελάτη για ιδιωτικές και ναυλωμένες πτήσεις, σύμφωνα με τον πρόεδρό της Ανδρέα Χριστοδουλίδη.
ΚΕΙΜΕΝΟ ΜΑΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ

ώς πήρατε την απόφαση
να επεκταθείτε στην Κύπρο και ποιες προοπτικές
διαβλέπετε στην κυπριακή
αγορά;
Αν και µένω στο Λονδίνο, σχεδόν σε
όλη µου τη ζωή, πήρα την απόφαση
να ιδρύσω τη µητρική Zela Aviation,
στη Λεµεσό, απ’ όπου κατάγοµαι.
Η εταιρεία δραστηριοποιείται
στον τοµέα των ενοικιάσεων
εµπορικών αεροσκαφών από
Ο ΑΝΔΡΕΑΣ
το 2006. Είναι
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
απόλυτα φυσιολογικό η Κύπρος
να είναι η προτεραιότητά µου σε κάθε
επιχειρηµατική µου
δραστηριότητα. Θέλω
να στηρίξω την πατρίδα µου µε όποιον
τρόπο µπορώ και να
προσφέρω ακόµα
περισσότερες λύσεις
στους Κύπριους ταξι-
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διώτες. Η Κύπρος θεωρείται κοµβικό
σηµείο για τις αεροµεταφορές, αφού
ουσιαστικά αποτελεί γέφυρα ανάµεσα
σε τρεις ηπείρους. Έφτασε, λοιπόν, η
ώρα να αξιοποιήσουµε τη γεωγραφική
της θέση, µετατρέποντας το νησί σε
ένα σηµαντικό σταυροδρόµι για τους
ταξιδιώτες που πετούν µε ιδιωτικά
µέσα.

ΝΕΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Πώς επηρεάζει τους σχεδιασµούς σας η πανδηµία στον
τοµέα των αεροµεταφορών;
Η πανδηµία σαφώς
και έχει επιφέρει µεγάλες αλλαγές στις
αεροµεταφορές.
Από τη µία, έχει
αυξηθεί ποσοστιαία
η ζήτηση για ιδιωτικές πτήσεις, από
την άλλη, έχει µειωθεί ποσοτικά. Γνω-
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Το κόστος εξαρτάται, κυρίως, από
τρεις παράγοντες: Το δρομολόγιο, τον αριθμό των επιβατών και
τον τύπο του αεροπλάνου ή του
ελικοπτέρου. Με ελικόπτερο,
μία πτήση μπορεί να κυμανθεί
από €1.500 μέχρι €6.000. Το
κόστος, μάλιστα, μπορεί να είναι
μεγαλύτερο από €.6.000, καθώς
ένα ελικόπτερο δεν μπορεί να
πετάξει για περισσότερο από
2.5 ώρες χωρίς ανεφοδιασμό.
Με το αεροπλάνο τα πράγματα
είναι διαφορετικά, καθώς κάποιος
μπορεί να πετάξει ιδιωτικά οπουδήποτε στον κόσμο. Οπότε, για
να μιλήσουμε πιο συγκεκριμένα,
μία ιδιωτική πτήση με αεροπλάνο
εντός Ελλάδος κυμαίνεται από
€3.000 μέχρι €10.000. Στον ευρωπαϊκό χώρο το κόστος ανέρχεται από €10.000 μέχρι €40.000,
ενώ σε περίπτωση μεγαλύτερων
πτήσεων, το κόστος μπορεί να
ανέλθει σε εξαψήφιο αριθμό.

ρίζοντας τις συνθήκες που επικρατούν
αυτή τη στιγµή - αφού εξαρτόµαστε από
τις εξελίξεις λόγω πανδηµίας - δηµιουργήσαµε τη θυγατρική Zela Jet. Το 2021
είναι µία χρονιά κατά την οποία θέλουµε
να µας γνωρίσει ο κόσµος, να δει τις
υπηρεσίες που προσφέρουµε και να
εκµεταλλευτεί τις λύσεις των ιδιωτικών
πτήσεων, ώστε να ταξιδεύει εν µέσω
πανδηµίας µε περισσότερη ασφάλεια.
Από το 2022, ευελπιστώντας ότι η κατάσταση θα είναι πολύ καλύτερη, φιλοδοξούµε να επεκταθούµε, φέρνοντας
στην Κύπρο και στην Ελλάδα δικά µας
αεροσκάφη.
Ποιες τάσεις παρατηρείτε στον
τοµέα των ιδιωτικών και ναυλωµένων
πτήσεων;
Τα τελευταία χρόνια υπάρχει όλο
και µεγαλύτερη ζήτηση για ιδιωτικές
πτήσεις. Μεγάλο ποσοστό ταξιδιωτών
θέλει να αποφεύγει τον συνωστισµό
στα αεροδρόµια και τις διαδικασίες
επιβίβασης/αποβίβασης, µε αποτέλεσµα να επιλέγει να πετάξει ιδιωτικά.
Επιπλέον, τα πτητικά µέσα ολοένα και
αυξάνονται, κάτι που σηµαίνει ότι κάθε
χρόνο υπάρχουν περισσότερες επιλογές
για τον καθένα, µε µεγαλύτερο φάσµα
κόστους. Όλο και περισσότεροι τουρίστες επιλέγουν, πλέον, να ταξιδεύουν
ιδιωτικά, ώστε να έχουν περισσότερο
χρόνο να απολαύσουν τις διακοπές
τους, καθώς και επιχειρηµατίες, οι
οποίοι απαιτούν να µετακινούνται πιο
εύκολα και γρήγορα για τις επαγγελµατικές τους δραστηριότητες. Παρατηρούµε τις αλλαγές αυτές και την αύξηση της

ζήτησης, οπότε βασικός
µας στόχος είναι ως
µία κυπριακή εταιρεία να φέρουµε σε
Κύπρο και Ελλάδα
δικά µας αεροσκάφη, προσφέροντας
υπηρεσίες χαµηλού
κόστους.

επιβαινόντων σε
µία πτήση charter,
αυτός µπορεί να
κυµανθεί από
ένα µέχρι 150
άτοµα. Και όταν
λέω 150, εννοώ
σε πτήση εµπορικού αεροπλάνου,
την οποία κάποιος
έχει κλείσει ιδιωτικά.
Ο αριθµός αυτός διαφοροποιείται, βέβαια, εάν
µιλάµε για ιδιωτικές πτήσεις µε VIP
αεροπλάνα, ενώ σηµαντικό ρόλο παίζει
και η διαρρύθµιση κάθε αεροπλάνου.
Για να καταλάβετε, µπορείτε να πετάξετε
ακόµα και µε ένα Airbus που έχει µόλις
20 θέσεις, αλλά διαθέτει υπνοδωµάτια,
µπαρ και τραπεζαρία. Αυτό, όµως, αφορά
στα αεροπλάνα. Τα ελικόπτερα έχουν πιο
περιορισµένο χώρο και µπορούν να πετάξουν µε αυτά από ένα µέχρι οκτώ µε εννέα
άτοµα. Αξίζει να σηµειωθεί ότι υπάρχουν
και ελικόπτερα µε τα οποία µπορούν να
ταξιδέψουν µέχρι και 15 επιβάτες, αλλά
είναι ελάχιστα ανά τον κόσµο.

ΑΠΟ ΤΟ 2022,
ΕΥΕΛΠΙΣΤΩΝΤΑΣ
ΟΤΙ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΑ
ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΚΑΛΥΤΕΡΗ,
ΦΙΛΟ∆ΟΞΟΥΜΕ ΝΑ
ΕΠΕΚΤΑΘΟΥΜΕ, ΦΕΡΝΟΝΤΑΣ
ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ
ΕΛΛΑ∆Α ∆ΙΚΑ ΜΑΣ
ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ

ΧΩΡΙΣ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ
Σε ποιους προορισµούς θα πετάτε; Υπάρχουν πλάνα για σταδιακό
εµπλουτισµό του πτητικού προγράµµατος;
Θα πρέπει να επισηµάνουµε ότι όποιος
πετάει ιδιωτικά, µπορεί να πάει οποτεδήποτε σε οποιοδήποτε µέρος του
κόσµου. ∆εν υπάρχει κάποιο όριο, από
τη στιγµή που θα γίνει η σωστή επιλογή
αεροσκάφους. Η Zela Jet µπορεί να
προσφέρει πτήσεις σε ολόκληρο τον
κόσµο, µέσα από ένα µεγάλο δίκτυο συνεργατών. Ενδεικτικό είναι το γεγονός
ότι κάνουµε πτήσεις από Λάρνακα προς
Νέα Υόρκη. Σαφώς, προτεραιότητά
µας είναι η σύνδεση της Κύπρου µε τις
κοντινότερες χώρες. Όλα εξαρτώνται
από τις απαιτήσεις των πελατών. Προσφέρουµε από µικρά αεροπλάνα µέχρι
µεγάλα, 150 θέσεων, καθώς και όλους
τους τύπους ελικοπτέρων, από µικρά
µονοκινητήρια µέχρι µεγάλα VIP δικινητήρια.
Υπάρχει ελάχιστος ή µέγιστος αριθµός ατόµων ανά πτήση;
Καταρχάς, όσον αφορά τον αριθµό των
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