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Η Περιφέρεια Αττικής ετοιμάζεται και φέτος για τη διεθνή Έκθεση Τουρισμού
World Travel Market στο Λονδίνο, εστιάζοντας στα θεματικά τουριστικά προϊόντα
και υπηρεσίες.
Δυναμική συμμετοχή του πρώτου θεματικού συνεργατικού δικτύου τουρισμού
(product club) “Attica Wine and Food Experience”
Η Περιφέρεια Αττικής, στο πλαίσιο υλοποίησης του Στρατηγικού Σχεδίου
Δράσης για την τουριστική προβολή της, συμμετέχει στη World Travel Market 2018, μία
από τις μεγαλύτερες και σημαντικότερες εκθέσεις τουρισμού διεθνώς, η οποία θα
πραγματοποιηθεί από τις 5 έως τις 7 Νοεμβρίου στο Λονδίνο, ως συνεκθέτης στο
περίπτερο EU1000 του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ), στο North Hall του
εκθεσιακού κέντρου ExCel.
Τρεις ημέρες γεμάτες δράσεις προβολής και επαφές προώθησης της Αττικής ως
πολυδιάστατου συνόλου ελκυστικών και μοναδικών προορισμών για κάθε εποχή του
χρόνου σε επαγγελματίες του τουρισμού από ολόκληρο τον κόσμο (αγοραστές ταξιδιών
και επαγγελματίες, στελέχη της τουριστικής βιομηχανίας, εξειδικευμένους
δημοσιογράφους, bloggers, κ.λπ.).
Φέτος, ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη δυναμική που παρουσιάζουν οι
παρακάτω διαδρομές σε όλη την Αττική:






Πολιτιστικές διαδρομές που έχουν ενδιαφέρον για όλη την οικογένεια,
είτε αφορούν σε κλασσικά μνημεία, είτε στη νυχτερινή ξενάγηση κάτω
από τον έναστρο αττικό ουρανό, είτε με άρωμα γιορτής από τις δεκάδες
συναυλίες, θεατρικές σκηνές, γιορτές και φεστιβάλ σε όλη την Αττική,
στην Αθήνα, τον Πειραιά, την Ελευσίνα, την Αττική Ριβιέρα, και όλα τα
νησιά του Σαρωνικού.
Γαστρονομικές και οινικές διαδρομές στην Αττική, για μέρα και νύχτα,
από food tour στην κεντρική αγορά προϊόντων της Αθήνας, μέχρι
μαθήματα γευσιγνωσίας του παρθένου ελαιόλαδου, συμβόλου της θεάς
Αθηνάς. Το γευστικό ταξίδι συνεχίζεται στα γύρω κοντινά οινοποιεία, με
γεύσεις αρχέγονων ποικιλιών της αττικής γης, και ολοκληρώνεται με κέφι
στα πολλά wine bars στο κέντρο της Αθήνας.
Νησιωτικές διαδρομές (island hopping) στα βραβευμένα ως κορυφαίος
νησιωτικός προορισμός στην Ελλάδα από τα “World Tourism Awards
2018” νησιά του Σαρωνικού, για τους Βρετανούς λάτρεις της θάλασσας.
Προτάσεις για ξεχωριστές αποδράσεις στα μοναδικά νησιά, που

βρίσκονται μία ανάσα από την Αθήνα, για κοσμοπολίτικες, χαλαρές,
καλλιτεχνικές, μποέμ και ξένοιαστες εμπειρίες. Νησιωτικές διαδρομές,
που γίνονται ακόμα πιο συναρπαστικές, σε συνδυασμό με διακοπές
πάνω σε σκάφος (sailing and yachting).
Στο περίπτερο της Περιφέρειας Αττικής θα φιλοξενηθεί φέτος για πρώτη φορά το
νεοσύστατο συνεργατικό δίκτυο τουρισμού (tourism product club) "Attica Wine & Food
Experience", και θα προβάλλει τις οινικές και γαστρονομικές εμπειρίες και διαδρομές
της Αττικής σε εξειδικευμένους επαγγελματίες.
Η Περιφέρεια Αττικής δείχνει έτσι έμπρακτα τη μέριμνά της προς τους
βραβευμένους οινοποιούς και τους επαγγελματίες του τουρισμού και της γαστρονομίας,
όπως έχει επανειλημμένα προτείνει μέσω των δράσεών της.
Με την εξειδικευμένη συμμετοχή του product club, και σε συνεργασία με το
Γραφείο του ΕΟΤ Ηνωμένου Βασιλείου και Ιρλανδίας, θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 6
Νοεμβρίου, παράλληλα με την Έκθεση, στοχευμένη παρουσίαση για τη γαστρονομία
της Αττικής σε επιλεγμένους τουριστικούς επαγγελματίες και δημοσιογράφους, που θα
δοκιμάσουν προϊόντα Π.Ο.Π. και βραβευμένα κρασιά από τη φημισμένη αττική ποικιλία
κρασιού "Σαββατιανό".
Τα τελευταία χρόνια, η Περιφέρεια Αττικής διαπιστώνει τη σταθερή αγάπη των
Βρετανών επισκεπτών προς την Αθήνα και ολόκληρη την Αττική, γεγονός που αποτελεί
για τη Διεύθυνση Τουρισμού έναυσμα για πολύ στοχευμένη και δυναμική προβολή
συγκεκριμένων τουριστικών προϊόντων, που κεντρίζουν περαιτέρω το ενδιαφέρον της
βρετανικής αγοράς, επιτυγχάνοντας νέες, σημαντικές συνεργασίες.

