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Τα ταχύπλοα πλοία της SEAJETS επιστρέφουν στο Αιγαίο, ανοίγοντας ξανά
τους ταχύτατους θαλάσσιους δρόμους για να μας ταξιδέψουν στα ελληνικά νησιά
και να απολαύσουμε με ασφάλεια το ελληνικό καλοκαίρι, που φέτος αξίζουμε όλοι
περισσότερο από ποτέ. Ανεβάζοντας ξανά τον τουρισμό και την ελληνική ταχύπλοη
ακτοπλοΐα εκεί που της αξίζει.
Από την Παρασκευή 03 Ιουλίου, η SEAJETS
ξεκινά τα δρομολόγια των ταχύπλοων πλοίων της, συνδέοντας το λιμάνι του Πειραιά, του
Λαυρίου και του Ηράκλειου Κρήτης με 30 νησιά-προορισμούς του Αιγαίου και πάνω 300
διασυνδέσεις μεταξύ των νησιών του Αιγαίου.

O πρωταθλητής κόσμου WorldChampion Jet που κατέχει το ρεκόρ Guinness για την
ταχύτητά του επιστρέφει στο λιμάνι του Πειραιά από όπου θα εκτελεί καθημερινά
δρομολόγια προς Σύρο, Μύκονο, Πάρο, Νάξο, Ίο και Σαντορίνη σε χρόνους ρεκόρ που
ανταγωνίζονται αυτούς των αεροπλάνων. To WorldChampion Jet βραβεύτηκε ως το «Πλοίο
της Χρονιάς» από τα διεθνούς κύρους βραβεία «Lloyd’s List Greek Shipping Awards 2019».
Το συγκεκριμένο βραβείο δόθηκε για πρώτη φορά στην ιστορία της διοργάνωσης σε
ταχύπλοο επιβατηγό πλοίο, αναγνωρίζοντας εκτός από την ταχύτητά του, το μοναδικό
σχεδιασμό, τη μοναδική συμπεριφορά και άνεση ταξιδιού που προσφέρει, την καινοτομία,
την συνέπεια αλλά και τη μεγάλη προσφορά του πλοίου στην Ελληνική ναυτιλία.

Από το ίδιο λιμάνι, τον Πειραιά, τo ταχύπλοo Champion Jet 2 θα εκτελεί καθημερινό
δρομολόγιο προς Σέριφο, Σίφνο και Μήλο ενώ τα Sifnos Jet και Super Jet, καθημερινά από
Πειραιά προς Σέριφο, Σίφνο, Μήλο, Φολέγανδρο, Αμοργό και Κουφονήσια.

Το Naxos Jet με αφετηρία το λιμάνι του Ηρακλείου θα συνδέει την Κρήτη με τις Κυκλάδες.

Η SEAJETS προσαρμοζόμενη στη συνεχώς μεταβαλλόμενη περίοδο και με υψηλό αίσθημα
ευθύνης απέναντι στο επιβατικό κοινό, υιοθετεί νέα ευέλικτη πολιτική ακυρώσεων και
εφαρμόζει αυστηρά υγειονομικά πρωτόκολλα στο σύνολο του στόλου της, σε συνεργασία με
τον ΕΟΔΥ και όλες τις αρμόδιες Αρχές. Με κύριο μέλημα τη διαφύλαξη της δημόσιας
υγείας, εφαρμόζει όλα τα απαραίτητα μέτρα πριν και κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, με
στόχο την προστασία των επιβατών και του πληρώματος των πλοίων της, διαθέτοντας
εξοπλισμό κλιματισμού με ειδική εξελιγμένη τεχνολογία που προσφέρει ενισχυμένη
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απορροφητική ικανότητα και αποτελεσματικότητα ανάλογο των αεροπλάνων.

Οι επιβάτες θα έχουν τη δυνατότητα να απολαύσουν το ταξίδι τους με άνεση, ταχύτητα
και ασφάλεια, επιλέγοντας να ταξιδέψουν με τον μεγαλύτερο στόλο ταχυπλόων
παγκοσμίως.

Στη δύσκολη περίοδο που διανύουμε σε παγκόσμιο επίπεδο, η SEAJETS συνεχίζει να
συνδέει τα ελληνικά νησιά με την ενδοχώρα στηρίζοντας την οικονομία των νησιών και των
κατοίκων τους, καθώς και τον ελληνικό τουρισμό που αποτελεί βασικό πυλώνα της εθνικής
οικονομίας.

Tα νέα δρομολόγια θα βρίσκονται διαθέσιμα για το επιβατικό κοινό στην ιστοσελίδα της
SEAJETS: www.seajets.gr από τις 30 Ιουνίου 2020.
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