ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Σημαντική προβολή της Αττικής και των δυνατοτήτων της για εναλλακτικό τουρισμό,
σε ακόμα ένα ταξίδι εξοικείωσης από την Περιφέρεια Αττικής

Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης: Ο Τουρισμός αποτελεί βασικό πυλώνα για την
αναπτυξιακή επανεκκίνηση της Αττικής.
Η Περιφέρεια Αττικής, στο πλαίσιο των συντονισμένων δράσεών της, συνεχίζει δυναμικά την
τουριστική της προβολή. Με την συνδρομή του ΕΟΤ, διοργάνωσε ταξίδι εξοικείωσης ομάδας ξένων
δημοσιογράφων από 19 έως 22 Σεπτεμβρίου 2019, με τίτλο «Υπαίθριες Δραστηριότητες στην
Αττική: Ανακαλύψτε το Μυθικό Νησί των Κυθήρων».
Στο συγκεκριμένο ταξίδι, οκτώ (8) δημοσιογράφοι από σημαντικά ΜΜΕ της Ευρώπης
φιλοξενήθηκαν στην Αττική και ταξίδεψαν μέχρι τα Κύθηρα, όπου γνώρισαν από κοντά τους
φυσικούς

θησαυρούς

του

τόπου

μας,

τις

δυνατότητες

που

προσφέρει

για

υπαίθριες

δραστηριότητες, αλλά και τα ώριμα τουριστικά προϊόντα της Αττικής, όπως τον πλούσιο πολιτισμό
και τη γαστρονομία.
Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης, με αφορμή την επίσκεψη των δημοσιογράφων,
επισημαίνει ότι για την Περιφέρεια Αττικής ο τουρισμός είναι ένας τομέας στον οποίο δίνει ιδιαίτερη
βαρύτητα.
«Η Αττική διαθέτει σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα τα οποία οφείλουμε να αναδείξουμε, καθώς
θα αποτελέσουν βασικούς πυλώνες της αναπτυξιακής επανεκκίνησής της.
Στο πλαίσιο αυτό, διαμορφώνουμε συγκεκριμένο στρατηγικό σχέδιο με κεντρικό στόχο να καταστεί η
Αττική μητροπολιτικό κέντρο υγείας και ευεξίας. Η ιστορία, ο πολιτισμός, η γαστρονομία, τα νησιά της
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και οι κλιματολογικές συνθήκες μπορούν να συμβάλλουν στο να καταστεί δωδεκάμηνος τουριστικός
προορισμός. Με συντονισμένες κινήσεις και όραμα θα εργαστούμε προς αυτή την κατεύθυνση».
Να σημειωθεί ότι στην ομάδα των δημοσιογράφων συμμετείχαν εκπρόσωποι από την τουριστική
ιστοσελίδα «HORS FRONTIERES» της Γαλλίας, από την εβδομαδιαία εφημερίδα «NÖN» της
Αυστρίας, από το περιοδικό «KALA» και την ιστοσελίδα «Griekendland.net» της Ολλανδίας, από τη
γαλλική ιστοσελίδα με ταξιδιωτική και lifestyle θεματολογία «LE BEAU & LA BÊTE», από την
εφημερίδα «THE IRISH SUN» της Ιρλανδίας, από το τουριστικό περιοδικό «TOURISTIK AKTUELL»
της Γερμανίας, από τη γαλλική τουριστική ιστοσελίδα «716lavie.com» και από το blog για τον
βιώσιμο τουρισμό «travelrebel.be» του Βελγίου.
Οργανωμένες

επισκέψεις
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Αττικής

πραγματοποιήθηκαν στην Ακρόπολη και στο Μουσείο της Ακρόπολης, στο λόφο Λυκαβηττού απ’
όπου απόλαυσαν τη μαγευτική θέα, αλλά και στην Αττική Ριβιέρα, αποδεικνύοντας έτσι τον
πολυδιάστατο χαρακτήρα της Αττικής, σε ό,τι αφορά τις δραστηριότητες που μπορεί να απολαύσει
ο επισκέπτης.
Κεντρικό σημείο του ταξιδιού εξοικείωσης ήταν η επίσκεψη των ξένων δημοσιογράφων και bloggers
τουρισμού στο μαγευτικό νησί των Κυθήρων, όπου έφτασαν αεροπορικώς και διανυκτέρευσαν την
Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου.
Η πανέμορφη φύση, τα παραδοσιακά χωριά και η γαστρονομία των Κυθήρων ενθουσίασαν τους
εκπροσώπους των ξένων ΜΜΕ, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν τις δυνατότητες που
προσφέρει το νησί για δραστηριότητες στο βουνό και στη θάλασσα. Η πεζοπορία στο μονοπάτι Μ1
μήκους 3 χιλιομέτρων, το οποίο ενώνει τη Χώρα των Κυθήρων με το επίνειό της, το Καψάλι, ήταν
από τις καλύτερες στιγμές του ταξιδιού, ενώ η επίσκεψή τους στο γραφικό χωριό Μυλοπόταμος και
στην ειδυλλιακή τοποθεσία του καταρράκτη της “Νεράιδας” πραγματικά μάγεψε τους ξένους
επισκέπτες.
Η ατμοσφαιρική Χώρα των Κυθήρων με την αιγαιοπελαγίτικη αρχιτεκτονική και τα γραφικά σοκάκια
εντυπωσίασε τους Ευρωπαίους δημοσιογράφους, ενώ ενθουσιασμένοι έμειναν και από τις τοπικές
γεύσεις και τα προϊόντα του νησιού.
Σε ειδική παρουσίαση που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης, 19 Σεπτεμβρίου σε
κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας, τα στελέχη της Διεύθυνσης Τουρισμού της Περιφέρειας Αττικής
ανέπτυξαν τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της Αττικής και των επιμέρους προορισμών της, με
έμφαση στις δυνατότητες που προσφέρουν για υπαίθριες δραστηριότητες ολόκληρο τον χρόνο.
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Το press trip «Υπαίθριες Δραστηριότητες στην Αττική: Ανακαλύψτε το Μυθικό Νησί των Κυθήρων»,
που διοργάνωσε και χρηματοδότησε η Περιφέρεια Αττικής, με την πολύτιμη συνδρομή της
Τουριστικής Επιτροπής Δήμου Κυθήρων και των Υπηρεσιών Εξωτερικού του ΕΟΤ Γαλλίας, Κάτω
Χωρών, Μεγάλης Βρετανίας & Ιρλανδίας, Γερμανίας και Αυστρίας, απέσπασε τις θετικότερες
εντυπώσεις από τους συμμετέχοντες και έθεσε τις βάσεις για μελλοντικά έντυπα και ηλεκτρονικά
δημοσιεύματα τουριστικής προβολής της Περιφέρειας Αττικής στις αντίστοιχες ταξιδιωτικές αγορές
της Ευρώπης.
Ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος για τον Τουρισμό της Περιφέρειας Αττικής κ. Θ.
Κουτσογιαννόπουλος δήλωσε: «Η Περιφέρεια Αττικής, με μια σειρά από δράσεις και σε
συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΟΤ και με τους Δήμους της χωρικής αρμοδιότητάς της,
συμβάλλει στην ανάδειξη του πλούσιου γεωγραφικού και θεματικού χαρτοφυλακίου τουριστικών
προορισμών της Αττικής.
Ταξίδια όπως το συγκεκριμένο δίνουν την ευκαιρία σε δημοσιογράφους από όλο το κόσμο να
ανακαλύψουν τις ομορφιές της αττικής γης. Στο εν λόγω ταξίδι δόθηκε η δυνατότητα στους
συμμετέχοντες να ανακαλύψουν έναν νησιωτικό προορισμό της Αττικής, στον οποίο μπορεί να
βρεθεί κάποιος σε διάστημα μικρότερο των πενήντα λεπτών αεροπορικής πτήσης από την
πρωτεύουσα. Τα Κύθηρα, πλούσια σε ιστορία, παραδόσεις, φιλοξενία και φυσικό κάλλος, με
θεματικές μορφές τουρισμού και δραστηριοτήτων όπως η πεζοπορία και οι καταδύσεις σε καθάρια
νερά, δίνουν την ευκαιρία στον επισκέπτη να ανακαλύψει το Μυθικό Νησί».
Πληροφορίες:
Διεύθυνση Τουρισμού Περιφέρειας Αττικής
Τηλ: +30 213 2065 103
tourismos@patt.gov.gr
www.athensattica.com
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