
 

Αθήνα, 5 Νοεμβρίου 2018 

Δελτίο Τύπου  

Eνα ταξίδι εξοικείωσης με φιλοξενούμενους της Περιφέρειας Αττικής κορυφαίους 
δημοσιογράφους από όλη την Ευρώπη 

 
Οι δράσεις τουριστικής προβολής της Περιφέρειας Αττικής συνεχίζονται, με άλλο ένα 
επιτυχημένο ταξίδι εξοικείωσης (press trip) κορυφαίων δημοσιογράφων από σημαντικές 
διεθνείς τουριστικές αγορές στην Αττική Ριβιέρα. 
  
Την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τη μαγευτική ακτογραμμή της Αττικής Ριβιέρας, τη 
γαστρονομία και τον αρχαίο, αλλά και σύγχρονο πολιτισμό της Αττικής, είχαν οι ξένοι τουριστικοί 
συντάκτες που φιλοξενήθηκαν από την Περιφέρεια Αττικής, στο διάστημα από 29 Οκτωβρίου έως 
1 Νοεμβρίου 2018. 
 

 
(από την παρουσίαση των δράσεων της Π.Α., η Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος Τουρισμού της 

Περιφέρειας Αττικής, κα Ελένη Δημοπούλου, ο κ. Jorge De Abreu Castilho, από την Πορτογαλία, και η κυρία 
Μαρία Παντελούς, αν. Προϊσταμένη Τμ. Τουριστικής Προβολής της Δ/νσης Τουρισμού της Περιφέρειας Αττικής) 

 
Οι έντεκα εκπρόσωποι μεγάλων τουριστικών δημοσιογραφικών μέσων από Ιταλία, Αυστρία, 
Ολλανδία, Ρωσία, Πορτογαλία και Κύπρο, γνώρισαν τα θεματικά προϊόντα και τις υπηρεσίες που 
προσφέρει η Αττική, μέσα από διαδρομές και εμπειρίες που τους ενθουσίασαν, και τα οποία θα 
προτείνουν με τη σειρά τους στο κοινό των χωρών τους, προβάλλοντας την Αττική ως ένα 



πολυδιάστατο σύνολο προορισμών για όλες τις προτιμήσεις, όλες τις ηλικίες, όλες τις εποχές του 
χρόνου. 
 
Οι συμμετέχοντες στο press trip της Περιφέρειας Αττικής περιηγήθηκαν κατά μήκος της 
ακτογραμμής, από τον Πειραιά έως και το Σούνιο, και έμειναν ενθουσιασμένοι από την 
απαράμιλλης ομορφιά διαφορετικότητα και βιοποικιλότητα του αττικού τοπίου, καθώς και από τις 
νέες και αναβαθμισμένες τουριστικές υποδομές που προσφέρονται. Επισκέφτηκαν και 
ξεναγήθηκαν στο Ναό του Ποσειδώνα στο Σούνιο, γνώρισαν από κοντά τις πολυτελείς 
εγκαταστάσεις και τις πολλών αστέρων υπηρεσίες των ξενοδοχειακών μονάδων, και απόλαυσαν 
μια μοναδική εμπειρία οινογνωσίας και γευσιγνωσίας στον αττικό αμπελώνα, σε γνωστό 
επισκέψιμο οινοποιείο στην Ανάβυσσο.  
 

 
 
Το πρόγραμμα συνεχίστηκε με επίσκεψη και ξενάγηση στο "στολίδι" του σύγχρονου πολιτισμού 
της Αττικής, Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος», όπου θαύμασαν από κοντά τους 
υπέροχους χώρους της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και της Εθνικής Βιβλιοθήκης. Σειρά είχε η Λίμνη 
Βουλιαγμένης, με ξενάγηση στις υποδομές για διοργάνωση events, ενώ δεν ήταν λίγοι οι 
συμμετέχοντες που αποφάσισαν να βουτήξουν στα ιαματικά νερά για ένα αναζωογονητικό μπάνιο.  
Στη συνέχεια, περιηγήθηκαν στη Μαρίνα Φλοίσβου, την Πειραϊκή και το Μικρολίμανο, όπου 
πραγματοποιήθηκε παρουσίαση του ελληνικού yachting από τον Πρόεδρο και το μέλος του Δ.Σ. 
της ΕΠΕΣΤ, κ. Αντώνη Στελλιάτο και κ. Θρασύβουλο Κανάρη, αντίστοιχα.  
 

 
 
Μία επίσκεψη με ξενάγηση στον ιερό βράχο και το 
Μουσείο της Ακρόπολης δεν θα μπορούσε να λείψει από 
το πρόγραμμα του press trip. 



Συνολικά, το press trip που διοργάνωσε η Περιφέρεια Αττικής, απέσπασε τις θετικότερες 
εντυπώσεις από τους συμμετέχοντες, οι οποίοι έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις δυνατότητες 
της Αττικής ως προορισμού ολιγοήμερων διακοπών (short break) καθ' όλη τη διάρκεια του 
χρόνου, με ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα το εξαιρετικό της κλίμα, τη μοναδική γαστρονομία, τον 
πλούσιο πολιτισμό, τις άρτιες υποδομές και τον συναρπαστικό συνδυασμό αστικού τοπίου, 
βουνού, θάλασσας και νησιών. Αναμένονται τα δημοσιεύματά τους που, σε σύντομο χρονικό 
διάστημα, θα διοχετεύσουν στα ΜΜΕ των χωρών τους, καθώς και η συνεχής, πλέον, συνεργασία 
με τα στελέχη της Περιφέρειας Αττικής, που θα τους τροφοδοτούν με άρθρα και newsletters 
τουριστικού ενδιαφέροντος. 
  

 
 
Στην εξαιρετική εικοσάλεπτη παρουσίαση της Αττικής, που έγινε από τα στελέχη της Διεύθυνσης 
Τουρισμού της Περιφέρειας Αττικής, παρευρέθη η Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος 
Τουρισμού της Π.Α., κυρία Ελένη Δημοπούλου, η οποία τόνισε ότι συντελείται ένα σημαντικό έργο 
στην ανάδειξη, όχι μόνο των γνωστών τουριστικών σημείων της Αττικής, αλλά και της ευρύτερης 
περιφέρειας, όλων των νησιών, και των σημείων με ιδιαίτερη γαστρονομική ή ειδικού θεματικού 
τύπου τουριστικού ενδιαφέροντος αξία.  
 
Η φιλοξενία αυτή χρηματοδοτήθηκε εξ ολοκλήρου από την Περιφέρεια Αττικής, ενώ ευχαριστίες 
εκφράζονται προς τους Προϊσταμένους των αντίστοιχων Γραφείων ΕΟΤ Εξωτερικού, για την 
άριστη συνεργασία τους.  
 

  



 

 

 

Πληροφορίες: 

Διεύθυνση Τουρισμού Περιφέρειας Αττικής 

Κα Μαρία Παντελούς, αναπλ. Πρ/νη Τμ. Τουριστικής Προβολής 
Τηλ: +30 213 2065 103,  tourismos@patt.gov.gr , www.athensattica.com 

 

 


