
O Κόσμος THURSDAY 29 NOVEMBER 2012ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 9

Σε προσφορές για πτήσεις από 
την Αθήνα προς τις µεγάλες 
πρωτεύουσες της Ασίας και 

της Ωκεανίας προχωρά η Emirates, 
σε συνέχεια της πρόσφατης ανα-
κοίνωσης κερδών ύψους 575 εκατ. 
δολαρίων. 

Η προσφορά ελκυστικών ναύ-
λων για το δίκτυο προορισµών της 
Emirates ξεκίνησε και ισχύει έως τις 
2 ∆εκεµβρίου 2012 και αφορά ταξί-
δια που θα πραγµατοποιηθούν:
- Από 22 Νοεµβρίου 
έως 14 ∆εκεµβρίου 2012,
- από 15 Ιανουαρίου 
έως 20 Μαρτίου 2013 και,
- από 10 Απριλίου 
έως 20 Ιουνίου 2013. 

Όπως αναφέρει η εταιρία, οι επι-
βάτες που αναχωρούν από Αθήνα 
θα έχουν τη δυνατότητα να ταξιδέ-
ψουν σε προορισµούς του δικτύου 
της Emirates, µε τιµές που ξεκινούν 
από $830, των φόρων συµπεριλαµ-
βανοµένων.  

Σύµφωνα µε την Emirates, οι 
καλύτερες διαθέσιµες προσφορές 
έχουν ως εξής:

- Περθ από $1,275,
- Αδελαΐδα από $1,280,
- Μελβούρνη από $1,395,
- Σίδνεϊ από $1,410.

Σύµφωνα µε τον εκτελεστικό αντι-
πρόεδρο της εταιρίας, κ. Τιερί Αντι-
νόρι, «η συγκεκριµένη πρωτοβουλία 
που έχει εφαρµογή σε όλο το δίκτυο 
της Emirates, ανεβάζει τον πήχη 
υψηλότερα, καθιστώντας ακόµα πιο 
ελκυστικό το ταξίδι των ονείρων 
σας, η επίσκεψη σε ένα συγγενή ή 
φίλο, ή ακόµα και η εξερεύνηση µιας 
νέας αγοράς για επιχειρηµατικούς 
σκοπούς». 

«Γνωρίζουµε ότι ορισµένες χώρες 
παραδοσιακά δεν προβαίνουν σε 
κρατήσεις έγκαιρα. Ωστόσο, µε τη 
συγκεκριµένη προσφορά του προ-
γράµµατος «Early Bird», οι έγκαιρες 

κρατήσεις θα αποφέρουν µερίσµατα, 
τα οποία θα µας επιτρέψουν να προ-
σφέρουµε πρωτοφανείς τιµές στους 
τακτικούς µας πελάτες» πρόσθεσε.

«Καµία άλλη αεροπορική εταιρεία 
δεν προσφέρει τόσα προϊόντα και 
υπηρεσίες µε την αγορά ενός και 
µόνο εισιτηρίου, καθώς η εταιρική 
στρατηγική καθορίζεται µε βάση το 
προϊόν και την τιµή. Αυτές είναι οι 
κατευθυντήριες αρχές µας για ό,τι 
κάνουµε, επιβραβεύοντας µε τις κα-
λύτερες εκπτώσεις τους επιβάτες που 
θα κάνουν κράτηση έγκαιρα µέσω 
αυτής της συναρπαστικής προσφο-
ράς» κατέληξε ο κ. Αντινόρι.

Εξονυχιστικές έρευνες για την διαλεύκανση της δο-
λοφονίας ενός άντρα  σε σπίτι νοτιοδυτικού προ-
αστίου του Σίδνεϊ, διενεργεί η αστυνοµία.

Εκπρόσωπος της αστυνοµίας είπε ότι το πτώµα ενός 
άντρα, που είχε πυροβοληθεί, βρέθηκε στην αυλή σπι-
τιού επί της Lumeah Avenue στο Punchbowl.

Άλλος ένας άντρας βρέθηκε στο ίδιο σπίτι, σοβα-
ρά τραυµατισµένος και µεταφέρθηκε στο νοσοκοµείο 
όπου και νοσηλεύεται.
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Kαθημερινά φρέσκα φρούτα 
και λαχανικά στις καλύτερες τιμές
από τον μανάβη σας 
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Οι τιµές ξεκινούν από τα $830, 
των φόρων συµπεριλαµβανοµένων, αναλόγως του προορισµού.

Το σπίτι στο Punchbowl όπου έγινε η δολοφονία.


