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Η Αττική μεταξύ των κορυφαίων προορισμών για θαλάσσιο τουρισμό 

στην Ελλάδα 

Με την αιγίδα και τη συμμετοχή της Περιφέρειας Αττικής το 17ο Ναυτικό 

Σαλόνι Πειραιά «East Med Yacht Show» στη Μαρίνα Ζέας 

 

3 – 6 Μαΐου 2018 

 

Στην καθιέρωση της θέσης της Αττικής ως θαλάσσιου τουριστικού 

προορισμού διεθνούς εμβέλειας και απήχησης στοχεύει και φέτος η ενεργή 

συμμετοχή της Περιφέρειας Αττικής στο 17ο Ναυτικό Σαλόνι Πειραιά «East Med 

Yacht Show», το οποίο διοργανώνεται, υπό την αιγίδα της, στη Μαρίνα Ζέας, από 

τις 3 έως τις 6 Μαΐου 2018.  

Έχοντας ως «εφόδια» την εξαιρετική ακτογραμμή της Αττικής και των νησιών 

του Αργοσαρωνικού, η οποία υποστηρίζεται από ένα αξιόλογο δίκτυο 

επαγγελματιών, αλλά και μαρινών και καταφυγίων για την ασφαλή πρόσδεση, τον 

ελλιμενισμό και εφοδιασμό των σκαφών όλων των τύπων, η Περιφέρεια Αττικής θα 

προβάλλει τις σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης της αγοράς του θαλάσσιου 

τουρισμού. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην προώθηση του συγκριτικού 

πλεονεκτήματος, που παρέχει ο μοναδικός συνδυασμός του εξειδικευμένου αυτού 

τουριστικού προϊόντος, με επισκέψεις στους κορυφαίους αρχαιολογικούς χώρους, τα 

μουσεία και μνημεία, τα οποία βρίσκονται στην Αθήνα, τον Πειραιά, αλλά και 

διάσπαρτα σε όλη την Αττική και τα νησιά του Αργοσαρωνικού, σε απόσταση 

αναπνοής από τους χώρους ελλιμενισμού των σκαφών.  

Στη θεματική αυτή τουριστική έκθεση, η οποία προσελκύει πλήθος 

σημαντικών επαγγελματιών του κλάδου, ανταποκριτών ΜΜΕ από όλον τον κόσμο 

και επισκεπτών, η Περιφέρεια Αττικής επιδιώκει, τόσο την προβολή της περιοχής στο 

ευρύ κοινό, όσο και την ενημέρωση των yacht brokers και τουριστικών πρακτόρων, 

προς την κατεύθυνση της πιθανής ανάπτυξης κοινών δράσεων και συνεργασιών. 

 



 

 

 

Η Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος για τον Τουρισμό της Περιφέρειας 

Αττικής, κυρία Ελένη Δημοπούλου, τονίζει σχετικά τα εξής: «Η ναυτική παράδοση και 

η δυναμική της Αττικής στα θαλάσσια ταξίδια είναι διαχρονική και αδιαμφισβήτητη. 

Όλο και περισσότεροι επισκέπτες της ανακαλύπτουν τις θαλάσσιες εκδρομές και τις 

υπηρεσίες υψηλού επιπέδου, που παρέχονται από εξειδικευμένους επαγγελματίες, 

δίπλα στα μεγαλύτερα ιστορικά μνημεία της παγκόσμιας κληρονομιάς. Η Αθήνα και 

το μεγάλο λιμάνι της, ο Πειραιάς μπορούν να προσφέρουν ποικίλες θαλάσσιες 

δραστηριότητες, σχεδόν μέσα στο αστικό περιβάλλον. Κολύμπι σε καθαρές 

παραλίες, καταδύσεις, yachting-sailing, water-skiing, ψάρεμα, snorkeling, κλπ. Ήδη 

οι στοχευμένες κινήσεις προβολής στο εξωτερικό, από πλευράς της Περιφέρειας 

Αττικής για τον τουρισμό μας, αποδίδουν συνεχώς καρπούς, μέσω του 

υλοποιούμενου ‘’Στρατηγικού Σχεδίου Τουριστικής Προβολής 2016-2020’’, παρά τις 

μεγάλες δυσχέρειες και καθυστερήσεις. Ο προγραμματισμός μας για την επόμενη 

τριετία αφορά, μεταξύ άλλων, θεματικά ταξίδια εξοικείωσης, road shows, συμμετοχή 

σε εκθέσεις και workshops, με έμφαση στις θαλάσσιες δραστηριότητες, καθώς και 

στο island hopping.»  

Σημειώνεται ότι τα στελέχη της Διεύθυνσης Τουρισμού της Περιφέρειας 

Αττικής θα βρίσκονται στο αντίστοιχο περίπτερο καθ’ όλη τη διάρκεια της έκθεσης, 

παρέχοντας ενημερωτικό υλικό στο κοινό και τους επιχειρηματίες. 

 

Πληροφορίες :  
Διεύθυνση Τουρισμού Περιφέρειας Αττικής 
 
tourismos@patt.gov.gr 
 
 


