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Περιμένουμε τους Ρώσους
τουριστικούς πράκτορες
Ο γενικός διευθυντής του Κυπριακού Συνδέσμου Ξενοδόχων Ζαχαρίας Ιωαννίδης
μιλάει στην 24 για την πορεία του τουρισμού κατά το 201 5
κλίμα γενικότερα της επίσκεψης του προέδρου της
στη Ρωσία
Οσον αφορά τα στοιχεία για τον Μάρτιο ο κ

Δημοκρατίας

Λακκοτρύπης

Η

κάτω από 25 η μείωση των τουριστικών
αφίξεων από τη Ρωοία τότε θα μπορέσουν να καλυφθούν

Ιωαννίδη από Ρώσους τουριστικούς πράκτορες είναι
ότι εμείς στηρίξαμε την τουριστική Κύπρο και αναμένουμε

σημειωθεί

από άλλες αγορές όπως αυτή της Αγγλίας για

Αρκετά
την οποία έχει ήδη σημειωθεί αύξηση 1,5
υγιής είναι η αύξηση και από Γερμανία Ισραήλ
και Αυστρία είπε σημειώνοντας ωστόσο ότι
Ολλανδία

Ζαχαρίας Ιωαννίδης

Ο πρόεδρος του KOT
Από την πλευρά του ο πρόεδρος του KOT Αγγελος
Λοΐζου ανέφερε ότι από περαιτέρω αναλύσεις που

λόγω του μεγέθους και της σημασίας της αγοράς αυτής
που τον περασμένο χρόνο είχε ως αποτέλεσμα
τη μεταφορά 640,000 τουριστών στο νησί

γίνονται από το υπουργείο Οικονομικών για την
πραγματική τουριστική οικονομία το τελευταίο τρίμηνο

σημασία γΓ αυτήν την αγορά είναι τεράστια λόγω
του μεγέθους της Ταυτόχρονα γίνονται προσπάθειες

στα έσοδα

Η

του 2014 σημειώθηκε αύξηση 4,5
τάση των εσόδων μας από τον τουρισμό φαίνεται
να είναι ενθαρρυντική είπε προσθέτοντας ότι για
πρώτη φορά βλέπουμε ότι σε σχέοη με τον μέσο όρο
Η

για προσέλκυση τουριστών από άλλες χώρες αλλά
η ρωσική αγορά δεν παύει να είναι σημαντική λόγω

του αριθμού των τουριστών που μεταφέρει στην
είπε ο κ Ιωαννίδης

Κύπρο

των τελευταίων 15 χρόνων έχει σταματήσει

αυτήν την ώρα υπό την εποπτεία της προεδρίας
της Δημοκρατίας και τη συμμετοχή των υπουργείων
Τουρισμού και Οικονομικών για τον τουρισμό ο κ
Ιωαννίδης είπε Βρίσκεται στα σκαριά μια μελέτη
για την εθνική στρατηγική του τουρισμού και εμείς

αναψυχής το οποίο αναμένεται να εξετάσει το ΔΣ
του KOT στα τέλη Μαρτίου Η νομοθεσία όπως είπε
αποσκοπεί στον εκσυγχρονισμό στην απλοποίηση

οημοαία γι αυτήν την αγορά Είναι τφάοτια Χόγυι
του μεγέθους της τόνιζα ο Ζαχαρίας Ιωαννίδης

W

Μιλώντας νωρίς αυτήν την εβδομάδα ενώπιον της

διαφωνία
να
τιμών λέγοντας ότι κατά την άποψή του πρέπει
επικεντρωθούμε στην ποιότητα και όχι στην τιμή

κοινοβουλευτικής επιτροπής εμπορίου ο υπουργός
Ενέργειας Εμπορίου Βιομηχανίας και Τουρισμού

ο
Διαβεβαίωσε επίσης ότι ο KOT θα συνεχίσει να είναι
και θα
σύμβουλος του κράτους για θέματα τουρισμού

Λακκοτρύπης ανέφερε ότι αν γίνει κατορθωτή
η συγκράτηση της μείωσης των τουριστικών αφίξεων
τότε θα καλυφτεί
από τη Ρωσία κάτω από το 25

έχει τις αρμοδιότητες του

να απαντήσουμε ποιες είναι οι νέες του αρμοδιότητες

από άλλες αγορές

Οσον αφορά την κατάσταση πραγμάτων ως έχει ο κ

Είπε ακόμη ότι θα αρχίσει να μπαίνει σταδιακά σε
εφαρμογή μελέτη για αναδιοργάνωση του KOT ότι

Λακκοτρύπης ανέφερε ότι έκλεισε το 2014 απορροφώντας
τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν τους

ετοιμάζεται μελέτη για την εθνική στρατηγική
που θα καταδείξει μεταξύ άλλων και θέματα

μήνες με τις αφίξεις από τη Ρωσία με 1,5
αύξηση στις αφίξεις και μείωση στα συνολικά έσοδα

του πώς οργανωνόμαστε σε ό,τι αφορά θέματα τουρισμού
τις αρμοδιότητες του KOT άλλων φορέων και

3

0 Λακκοτρύπης

Γιώργος

τουρισμού

την εικόνα της Κύπρου
Παράλληλα ανέφερε ότι σύντομα αρχές Απριλίου
του
προχωράει η διαδικασία για τον εκσυγχρονισμό

Οπως είπε

είναι θέμα rebranding

Κενεβέζου
Έκανε αναφορά σε έρευνα του ΣΤΕΚ σύμφωνα με την

οποία άλλες χώρες της περιοχής ανταγωνιστικές προς

την Κύπρο είδαν τα τελευταία 1 5 χρόνια τεράστιες
Κάτι κάνουν καλύτερο
από 30
μέχρι 250

αυξήσεις

από εμάς ή κάτι κάνουν που δεν κάνουμε εμείς είπε

τουλάχιστον

repositioning

Η

παρουσία του KOT είναι

Άσχημα μαντάτα από Hermes
Η

εκπρόσωπος της Hermes ανέφερε από την πλευρά

της ότι η ρωοική αγορά είναι αρκετά χαμηλά και ότι
τα μηνύματα που στέλνουν οι αεροπορικές εταιρείες

είναι ότι αν δεν καταφέρουν νο έχουν τους δείκτες
πληρότητας και τα έσοδα που επιθυμούν θα σταματήσουν

διασφαλισμένη σημείωσε προσθέτοντας πως μένει

τελευταίους

περίπου

Οι προσπάθειες πρέπει να συνεχιστούν

εντατικά

γιατί

ήδη υπάρχουν κάποια μηνύματα όοον αφορά τη
χειμερινή περίοδο είπε
Εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών ανέφερε

ότι δίνονται οδηγίες στα προξενεία και τις διπλωματικές
αποστολές να παρέχουν τις θεωρήσεις εισόδου
σε όσους ενδιαφέρονται αν είναι δυνατόν σε τρεις

Για

το 2015 είπε ότι αρχίσαμε τη χρονιά σχετικά καλά
και έκανε λόγο για ενθαρρυντικά στοιχεία

ημέρες προσθέτοντας ότι πολλές φορές αυτές
αυθημερόν Λόγο έκανε και για το καθεστώς

Για την αγορά της Ρωσίας εξέφρασε συγκρατημένη
αισιοδοξία ότι θα μπορέσουμε να συγκρατήσουμε την
θα μας συμπαρασταθούν
πτώση Φαίνεται ότι οι εταίροι μας

της npo-βίζας που ισχύει για Ουκρανούς και Ρώσους

είπε 0 μεγαλύτερος τουριστικός πράκτορας
πελατών τους
μας έχει πρώτους στην επιλογή των
το
πρόσθεσε αναγνωρίζοντας ότι σίγουρα βοήθησε

του Συνδέσμου Τουριστικών

Επιχειρήσεων Κύπρου ΣΤΕΚ Χρυσαίμιλη Ψηλογένη

και στην εξυπηρέτηση των εταίρων μας και στον
έλεγχο των καταλυμάτων

Απαντώντας σε ερωτήσεις βουλευτών εξέφρασε τη
του όσον αφορά στην ανάγκη μείωσης των

του τουριστικού προϊόντος της Κύπρου

η γενική διευθύντρια

νομοθετικού

για να κληθούμε να τη συζητήσουμε και να

εκφράσουμε τις απόψεις μας

κανονιστικού πλαισίου με στόχο να υπάρξει
25 μείωση στο διοικητικό κόστος

για τους μήνες Απρίλιο Μάιο και αν χρειαστεί και Ιούνιο
Υπενθύμισε ακόμη ότι το 2014 υπήρξαν περίπου

η κάθοδος

Αναφορά έκανε η αναπληρώτρια διευθύντρια του
KOT Αννίτα Δημητριάδου και στην προετοιμασία
πλαισίου για τα ξενοδοχεία και τα κέντρα

ακουστικό

σημαντικές εκπτώσεις εδώ

και μήνες Δεν είναι τόσο για την περίοδο αιχμής αλλά

και αρχίζει μια άνοδος

Οσον αφορά στην εθνική στρατηγική που ετοιμάζεται

σαν Σύνδεσμος Ξενοδόχων αναμένουμε στο

τώρα εσείς να μας στηρίξετε
Οι ξενοδόχοι είπε δίνουν

30 πτωχεύσεις τουριστικών γραφείων στη Ρωσία
Διαχρονικά είναι τα προβλήματα του τουρισμού
στην Κύπρου όπως ανέφερε από την πλευρά της

προς το παρόν οι αριθμοί είναι μικροί

Σε δηλώσεις του στην εφημερίδα μας αυτήν την
εβδομάδα ο κ Ιωαννίδης τόνισε ότι η ανεξαρτητοποίηση
από την ρωσική αγορά δεν είναι κάτι απλό

Σημαντικές εκπτώσεις
Το μήνυμα που λαμβάνει ο ΠΑΣΥΞΕ σύμφωνα με τον κ

οι απώλειες από την αύξηση που θα

προγράμματα των μεγάλων Ρώσων
τουριστικών πρακτόρων τον επόμενο
μήνα τόνισε στην 24 ο γενικός διευθυντής
του Κυπριακού Συνδέσμου Ξενοδόχων

διευκολύνει

ανέφερε ότι φαίνεται πως θα είναι αρκετά καλά
Σύμφωνα με τον ίδιο αν γίνει κατορθωτό να

συγκρατηθεί

κατάσταση μ£ την πορεία του τουρισμού
yia το 2015 είναι ακόμα ρευστή
μέχρι να οριστικοποιηθούν τα

για δύο ή περισσότερες εισόδους Αυτό ανέφερε
αρκετά τα πράγματα

Τόνισε ότι η

ανεξαρτητοποίηση

από τη ρωσική

αγορά δεν είναι
κάτι απλό λόγω

του μεγέθους και
της σημασίας της
αγοράς αυτής
που τον περασμένο

χρόνο είχε
ως αποτέλεσμα

δίνονται

τουρίστες
Πρόσθεσε ότι από τον Ιούνιο 2014 και εντεύθεν μετά
από θέοπιση ευρωπαϊκής νομοθεσίας μπορούν να
επισκεφθούν την Κύπρο και πολίτες τρίτων χωρών

κάτοχοι βίζας Σένγκεν που τους παρέχει το δικαίωμα

το σχέδιο
ΑΝΟΙΞΕ
νεανικής επιχειρηματικότητας

τη μεταφορά
640,000 τουριστών
στο νησί
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Να δούμε τι

Η γενική διευθύντρια του Συνδέσμου

Τουριστικών Επιχειρήσεων Κύπρου
ΣΤΕΚ Χρυσαίμιλη Ψηλογένη Κενεβέζου

κάνουν καλύτερα
από εμάς
Η

γενική διευθύντρια του Συνδέσμου Τουριστικών Επιχειρήσεων Κύπρου ΣΤΕΚ Χρυσαίμιλη
Ψηλογένη Κενεβέζου τονίζει πως πρέπει να αυξήσουμε την γκάμα των υπηρεσιών μας

Μ
g

I

ιλώντας στην 24 η γενική
του Συνδέσμου

διευθύντρια

Τουριστικών

Επιχειρήσεων Κύπρου
ΣΤΕΚ

Χρυσαίμιλη Ψηλογένη
Κενεβέζου είπε ότι προορισμοί

Το ερώτημα που θέτουμε είναι τι κάνουν αυτοί οι
προορισμοί καλύτερα από εμάς Τα τελευταία 15

στην Κύπρο ο Ήλιος και η θάλασσα και πρέπει
να δούμε εάν μπορούμε να το εμπλουτίσουμε

χρόνια ο παγκόσμιος τουρισμός έχει αυξηθεί ραγδαία
και η Κύπρος είναι η μοναδική χώρα που δεν

και να το αναβαθμίσουμε αλλά παράλληλα
πρέπει να αναπτύξουμε και νέες εναλλακτικές

σημειώνει αύξηση είπε και στη συνέχεια εξήγησε
Το 2000 είχαμε 2,6 εκ τουρίστες και σήμερα έχουμε

μορφές τουρισμού όπως ο αθλητικός ο συνεδριακός
ο πολιτιστικός και ο ιατρικός τουρισμός

2,4 εκ Το θέμα είναι ότι το πιο σημαντικό απ'όλα είναι
ότι χρειάζεται μια στρατηγική για να επαναπροσδιορίσουμε

Ερωτηθείσα για τις νέες αγορές που μπορεί

το προϊόν μας και να προσεγγίσουμε τις

όπως η Αίγυπτος η Τουρκία η Ελλάδα το
η Ισπανία η Κροατία η Τυνήσια και η
Μάλτα έχουν αυξητική τάση όσον αφορά τις

αγορές-στόχους

αφίξεις και έσοδα από το 2000

Και πρόσθεσε

Ισραήλ

Έχουμε επιτυχημένο μοντέλο

να γίνουν πιο εντατικές λόγω του ότι αναμένουμε
ότι το 201 5 θα είναι μια δύσκολη χρονιά για

τον τουρισμό της Κύπρου μας είπε η κ Ψηλογένη

Κενεβέζου
να προσελκύσει η Κύπρος τόνισε την ανάγκη
να δούμε πώς προσεγγίζουμε αγορές από τις

οποίες τα τελευταία χρόνια σημειώθηκε μείωση
όπως Αγγλία Γαλλία Γερμανία Αραβικές

Να το εμπλουτίσουμε

Δύσκολη χρονιά
Γίνονται προσπάθειες από μέρους της κυβέρνησης
και του KOT αλλά πρέπει να δούμε πώς μπορούν

χώρες

Πρόσθεσε ότι ο ΣΤΕΚ θα είναι αρωγός στην κάθε
προσπάθεια της κυβέρνησης και των αρμόδιων
φορέων όσο αφορά στην αύξηση του τουριστικού
ρεύματος αλλά την αναβάθμιση της ποιότητας

του τουρισμού θεωρώντας ότι ο τουρισμός είναι
υπόθεση όλων μας και αφορά όλους μας

Κάθοδος της Germania στα διεθνή

αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου

Η

Κύπρος συνδέεται για τα καλά με
πέντε κύριες πόλεις της Γερμανίας

•

Όπως ενημερωθήκαμε επίσημα με
δελτίο Τύπου που εξέδωσαν νωρίτερα

Η

εντός της εβδομάδας η Hermes
Airports ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού
και η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης Πάφου
αρχίζουν οι εργασίες της αεροπορικής εταιρείας

Μόναχο-Λάρνακα

1

πτήση εβδομαδιαίως Τρίτη
από τις 31 Μαρτίου 2015

έλευση της Germania στα διεθνή αεροδρόμια Λάρνακας
και Πάφου αποτελεί το επιστέγασμα συντονισμένων
και συλλογικών προσπαθειών που

καταβλήθηκαν

τους τελευταίους μήνες από τους φορείς της

τουριστικής βιομηχανίας της Κύπρου
Σε δηλώσεις του ο Ανώτερος Εκτελεστικός

Διευθυντής

Προαγειώνεται οτην Κόπρο η Germania Airlines

υψηλού επιπέδου ξενοδοχειακές μονάδες αλλά επίσης
με την εξαιρετική τουριστική υποδομή που διαθέτει η
Κύπρος το νησί αποτελεί τον ιδανικό τουριστικό προορισμό
Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι σημείωσε
επειδή είμαστε σε θέση να προσφέρουμε χωρίς διακοπή

σύνδεση με αυτό τον ελκυστικό προορισμό από
το Βερολίνο το Ντίσελντορφ το Έρφουρτ Βάιμάρης
το Αμβούργο και το Μόναχο

Germania στην Κύπρο
Συνολικά η Germania θα εκτελεί πέντε πτήσεις από
το Αεροδρόμιο Πάφου συνδέοντάς το με το Βερολίνο

Germania στην Κύπρο σημειώνοντας χαρακτηριστικά
ότι είμαστε ευτυχείς με αυτή την απόφαση που έλαβε

ο Πρόεδρος

το Αμβούργο το Ντίσελντορφ και το Έρφουρτ Πιο
συγκεκριμένα η αερογραμμή θα εκτελεί τα ακόλουθα

η αερογραμμή Προσβλέπουμε ανέφερε σε μια
αμοιβαία επωφελή συνεργασία η οποία θα καταστήσει

αγορές της τουριστικής βιομηχανίας της Κύπρου
ότι υπάρχουν τεράστιες
Πιστεύουμε συνέχισε

δρομολόγια κάθε εβδομάδα

επιτυχημένη τη δραστηριότητά της στην Κύπρο
σύνδεση με το Βερολίνο το Αμβούργο το Ντίσελντορφ
και το Έρφουρτ στηρίζει τις συλλογικές μας
προσπάθειες για ενίσχυση των τουριστικών αφίξεων

προοπτικές προσέλκυσης περισσότερων τουριστών
με ποικίλα ενδιαφέροντα από τη Γερμανία Αυτός ο
στόχος μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσα από τη στενή

•

Βερολίνο-Πάφος

1

πτήση εβδομαδιαίως Τετάρτη

από τις 25 Μαρτίου 2015
•

Αμβούργο-Πάφος 1 πτήση εβδομαδιαίως Ταάρτη
από τις 25 Μαρτίου 2015
•

•

2 πτήσεις

Ντίσελντορφ-Πάφος
εβδομαδιαίως
και Κυριακή από τις 29 Μαρτίου 201 5

Έρφουρτ-Πάφος

1

Τετάρτη

πτήση εβδομαδιαίως Τετάρτη

από την 1η Απριλίου 2015

Από το Αεροδρόμιο Λάρνακας η Germania θα συνδέει

την πόλη του Ζήνωνα με το Μόναχο μια φορά την
εβδομάδα

της Hermes Airports Wes Porter καλωσόρισε την

Η

από τη Γερμανία και την Κεντρική Ευρώπη

Εκ μέρους του Κυπριακού Οργανισμού
Τουρισμού

του KOT Αγγελος Λοΐζου επισήμανε ότι
η Γερμανική αγορά αποτελεί μια τις πιο σημαντικές

συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων μερών

Είμαστε

βέβαιοι κατέληξε ότι το επιβατικό κοινό θα εκτιμήσει
και θα αξιοποιήσει τις μοναδικές προσφορές της
Germania

Germania

συμπεριλαμβανομένης

φυσικά και της αεροπορικής εταιρείας
0 κύριος Λοΐζου ανέφερε επίσης ότι ο

Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού θα συνεχίσει να
στηρίζει την αερογραμμή στην προσπάθεια της να
μεταφέρει

Σε δηλώσεις του ο Ανώτατος Εκτελεστικός
Διευθυντής
της Germania Karsten Balke ανέφερε χαρακτηριστικά
ότι με τις εξαιρετικές θερμοκρασίες που επικρατούν

ολόχρονα στο νησί τις πολλαπλές επιλογές και τις

μεγαλύτερο αριθμό τουριστών στην Κύπρο
Σε δηλώσεις του ο Εκτελεστικός
Διευθυντής της

Εταιρείας

Τουριστικής Ανάπτυξης Πάφου Νάσος Χατζη

γεωργίου επεσήμανε ότι εκτός από τα οικονομικά
οφέλη που θα προκύψουν για την Πάφο και την Κύπρο
γενικότερα η δραστηριοποίηση της Germania
μια νέα προοπτική για τη γερμανική αγορά
και στο άμεσο μέλλον αναμένεται να συμβάλει επίσης

δημιουργεί

στη μείωση της ανεργίας να αμβλύνει την εποχικότητα
αλλά και να αναβαθμίσει τη θέση της Πάφου

διεθνώς Παράλληλα κατέληξε αναμένεται ότι θα
αυξηθούν οι αφίξεις τόσο των οργανωμένων όσο
και των μεμονωμένων επισκεπτών στην Πάφο και την
Κύπρο γενικότερα όπως επίσης και των επισκεπτών

εξειδικευμένων μορφών τουρισμού
Με την ευκαιρία της άφιξης της πρώτης πτήσης της
Germania στην Πάφο από το Αμβούργο η Hermes
KOT και η Εταιρεία Τουριστικής
Ανάπτυξης
Πάφου διοργάνωσαν από κοινού εκδήλωση υποδοχής
στο Αεροδρόμιο Πάφου η οποία μάλιστα περι
ελάβανε το σχηματισμό υδάτινης αψίδας μέσα από

Airports ο

την οποία διήλθε το αεροσκάφος της αερογραμμής
Επιπρόσθετα σε μια προσπάθεια δημιουργίας μιας
ζεστής και παραδοσιακής ατμόσφαιρας υποδοχής των

πρώτων τουριστών από τη Γερμανία με τα νέα δρομολόγια
της Germania διάφοροι καλλιτέχνες παρουσίασαν

παραδοσιακούς χορούς και τραγούδια στον χώρο
των αφίξεων του αεροδρομίου της Πάφου

