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Το καλοκαίρι είναι εδώ! 
Το καλοκαίρι έφτασε, ο ήλιος άρχισε να καίει και όλοι αναζητούν μία ανάσα 

δροσιάς. Το ένθετο «Καλοκαίρι 2019» σας μεταφέρει τη μέχρι στιγμής 
εικόνα του τουρισμού για φέτος, σας προτείνει τους κορυφαίους προορι-
σμούς για τις διακοπές σας και σας δίνει συμβουλές για το πώς μπορείτε 

να μετατρέψετε το σπίτι σας σε όαση δροσιάς. 
Όσον αφορά την εικόνα του τουρισμού, η τουριστική βιομηχανία εδώ και 

καιρό προετοιμαζόταν για μία σεζόν γεμάτη προκλήσεις, καθώς οι προκρα-
τήσεις έδιναν την εντύπωση ότι οι φετινές αφίξεις δεν θα αγγίξουν τα επί-
πεδα ρεκόρ των προηγούμενων χρόνων. Τα τελευταία στοιχεία, ωστόσο, 

αναπτέρωσαν τις ελπίδες για μία καλή χρονιά, αφού ο Απρίλιος έφερε ήδη 
το πρώτο ρεκόρ στις αφίξεις. 

Την ίδια ώρα εκτός από τους τουρίστες και οι Κύπριοι ανυπομονούν να 
ξεφύγουν από την καθημερινότητα και να περάσουν μερικές ημέρες ξεκού-
ρασης και χαλάρωσης. Το ένθετο «Καλοκαίρι 2019» σας παρουσιάζει τους 

κορυφαίους προορισμούς για φέτος και τις καλύτερες επιλογές για δια-
μονή σε ξενοδοχεία και εστιατόρια εντός Κύπρου. 

Τέλος, δεν θα μπορούσαμε να μην σκεφτούμε και τις ώρες που δεν βρίσκε-
στε σε διακοπές και θέλετε να χαλαρώσετε στο σπίτι με την οικογένεια και 
με φίλους. Στο ένθετο θα πάρετε ιδέες για το πώς μπορείτε να διαμορφώ-
σετε κατάλληλα τον εξωτερικό σας χώρο, ώστε να περάσετε τις καλύτερες 

διακοπές της ζωής σας στο ίδιο σας το σπίτι. 

Καλό καλοκαίρι! 
Θεοδώρα Νικολάου 
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Αύξηση 
4,8% 
στισ αφιξεισ 
τουριστών 
ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – 
ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019 ΟΙ ΑΦΙΞΕΙΣ 
ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΞΕΠΕΡΑΣΑΝ ΤΙΣ 
ΑΦΙΞΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ-
ΚΑΝ ΠΟΤΕ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΑΤΑ 
ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΥΣ ΤΕΣΣΕΡΙΣ 
ΜΗΝΕΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Αύξηση της τάξης του 4,8%, σημείωσαν 
οι αφίξεις τουριστών τον φετινό Απρί-
λιο, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο 
πέρσι, παρά τη μέχρι πρότινος αρνητική 
εικόνα και τις χαμηλές προσδοκίες που 
υπήρχαν για τη φετινή τουριστική περίοδο. 
Με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας 
Ταξιδιωτών της Στατιστικής Υπηρεσίας 
Κύπρου, οι αφίξεις τουριστών τον Απρίλιο 
2019 ανήλθαν σε 329.308 σε σύγκριση 
με 314.143 τον Απρίλιο του 2018. 
Σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία, οι 
αφίξεις Απριλίου 2019 ήταν οι ψηλότε-
ρες που είχαμε στην Κύπρο μέχρι σήμερα 

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
2019

ΘεΜα

κατά τον υπό αναφορά μήνα. 
Για την περίοδο Ιανουαρίου – Απριλίου 
2019 οι αφίξεις τουριστών ανήλθαν σε 
686.783 σε σύγκριση με 683.581 την 
αντίστοιχη περίοδο του 2018, σημειώνο-
ντας αύξηση 0.5% αλλά και ξεπερνώντας 
τις αφίξεις που καταγράφηκαν ποτέ στην 
Κύπρο κατά τους πρώτους τέσσερις μήνες 
του έτους. 

Η πρώτη μείωση έπειτα 
από 45 μήνες ανόδου 
Κάνοντας μία σύγκριση με το προη-
γούμενο έτος, φαίνεται ότι οι αφίξεις 

τουριστών φέτος κατά τον Ιανουάριο, 
Φεβρουάριο και Απρίλιο ήταν περισσό-
τερες από τους αντίστοιχους περσινούς 
μήνες. Ο μόνος μήνας μέχρι στιγμής κατά 
τον οποίο καταγράφηκε μείωση στις 
αφίξεις ήταν ο Μάρτιος. 
Συγκεκριμένα, τον περασμένο Μάρτιο 
παρατηρήθηκε για πρώτη φορά μείωση 
στις αφίξεις μετά από 45 μήνες συνεχούς 
ανόδου. Η μείωση αποδόθηκε κυρίως 
στην πτώχευση της αεροπορικής εται-
ρείας Germania, η οποία ακύρωσε τις 
πτήσεις του Μαρτίου, αλλά και στους 
εορτασμούς του Πάσχα, που πέρσι ήταν 
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μίων Λάρνακας και Πάφου, καθώς και από 
τις μηνιαίες αφίξεις στα λιμάνια. 

Ελαφριά αύξηση 
στα έσοδα 
Όσον αφορά τα έσοδα από τον τουρισμό, 
σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της 
Στατιστικής Υπηρεσίας, τα οποία αφορούν 
τον Φεβρουάριο του 2019, ανήλθαν 
σε €52,4 εκ. σε σύγκριση με €52,7 εκ. 
τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου 
χρόνου, σημειώνοντας μείωση της τάξης 
του 0,6%. Για την περίοδο Ιανουαρίου 
– Φεβρουαρίου 2019 τα έσοδα από 
τον τουρισμό υπολογίζονται σε €92,0 
εκ. σε σύγκριση με €91,1 εκ. την αντί-
στοιχη περίοδο του 2018, σημειώνοντας 
αύξηση 1,0%. 
Η κατά κεφαλή δαπάνη τουριστών για τον 
Φεβρουάριο 2019 ανήλθε σε €496,81 
σε σύγκριση με €519,43 τον αντίστοιχο 
μήνα του προηγούμενου χρόνου, σημει-
ώνοντας μείωση 4,4%. Η κατά κεφαλή/
κατά ημέρα δαπάνη τουριστών για τον 
Φεβρουάριο 2019 σε σύγκριση με τον 
Φεβρουάριο 2018 σημείωσε αύξηση 
4,9% (από €57,08 σε €59,86). Μείωση 
της τάξης του 8,8% σημειώθηκε στη μέση 
διάρκεια παραμονής από 9,1 μέρες τον 
Φεβρουάριο 2018 σε 8,3 μέρες τον 
Φεβρουάριο 2019. 
Η κατά κεφαλή δαπάνη τουριστών για 
την περίοδο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 
2019 ανήλθε σε €490,89 σε σύγκριση 
με €513,89 την αντίστοιχη περίοδο 
του προηγούμενου χρόνου, σημειώνο-
ντας μείωση 4,5%. Η κατά κεφαλή/κατά 
ημέρα δαπάνη τουριστών για την περίοδο 
Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2019 σε 
σύγκριση με την περίοδο Ιανουαρίου – 
Φεβρουαρίου 2018 σημείωσε αύξηση 
1,1% (από €56,47 σε €57,08). 

πιο νωρίς. Συγκεκριμένα, με βάση τα 
αποτελέσματα της Έρευνας Ταξιδιωτών, 
οι αφίξεις τουριστών τον Μάρτιο 2019 
ανήλθαν σε 169.934 σε σύγκριση με 
192.090 τον Μάρτιο 2018, σημειώνο-
ντας μείωση 11,5%. 

Οι κυριότερες αγορές 
Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία 
της Στατιστικής Υπηρεσίας, οι αφίξεις 
τουριστών από το Ηνωμένο Βασίλειο 
αυξήθηκαν κατά 5,4% τον Απρίλιο του 
2019 σε σχέση με τον Απρίλιο του 2018, 
ενώ παρατηρήθηκε 2,3% αύξηση από τη 
Ρωσία και 37,0% από το Ισραήλ. Οι αφί-
ξεις από την Ελλάδα κυμάνθηκαν στα ίδια 
επίπεδα με πέρσι. Την ίδια ώρα, μείωση 
της τάξης του 16,4% σημειώθηκε στις 
αφίξεις τουριστών από τη Γερμανία και 
4,5% από τη Σουηδία. 
Τα στοιχεία καταδεικνύουν πως το Ηνω-
μένο Βασίλειο αποτελεί την κύρια πηγή 
τουρισμού για την Κύπρο και για τον 
Απρίλιο 2019, με ποσοστό 35,4% και 
ακολουθούν η Ρωσία με 15,2%, το 
Ισραήλ με 7,1% και η Ελλάδα με ποσο-
στό 6,2%. 
Όσον αφορά τον σκοπό του ταξιδιού των 
τουριστών για τον υπό αναφορά μήνα, 
σύμφωνα με τα στοιχεία της Στατιστικής 
Υπηρεσίας, ήταν με ποσοστό της τάξης 
του 78,4% οι διακοπές, με 14,3% η 
επίσκεψη σε φίλους ή συγγενείς και με 
7,3% για επαγγελματικούς λόγους. 
Σημειώνεται ότι τα στοιχεία προκύπτουν 
από την έρευνα η οποία διεξάγεται στις 
αφίξεις και αναχωρήσεις των αεροδρο-

Οι αφιξεις απριλιΟυ 2019
ήταν Οι ψήλΟτερες πΟυ 
ειχαμε ςτήν ΚυπρΟ 
μεχρι ςήμερα Κατα 
τΟν υπΟ αναφΟρα μήνα



CELESTYAL CRUISES

«Κάθε στιγμή 
Κάι ενάσ 

προορισμοσ»

Ειδυλλιακές κρουαζιέρες με Celestyal 
Cruises - Μέλος του Louis Group. 

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
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Από τη Μύκονο μέχρι τη Σαντορίνη και από 
την Πάτμο μέχρι την Κρήτη, τα ελληνικά 
νησιά και τα βαθυγάλαζα νερά του Αιγαίου 
ήταν πάντα πόλος έλξης για τους Κύπριους 
παραθεριστές. 
Μια κρουαζιέρα της Celestyal Cruises είναι 
ο καλύτερος τρόπος για να βιώσετε την 
εμπειρία των ελληνικών νησιών με έναν 
ξεχωριστό τρόπο διακοπών. Κάντε στον 
εαυτό σας λοιπόν το καλύτερο δώρο και 
ξεφύγετε από τη ρουτίνα της καθημερι-
νότητας για να ζήσετε τη ζωή όπως σας 
αξίζει: ξέγνοιαστα, με καλό φαγητό και 
φόντο τη θάλασσα και τον ήλιο του Αιγαίου, 
με αυθεντικές εμπειρίες τόσο κατά την 
περιήγησή σας στους προορισμούς, όσο 

δημοφιλείς προορισμούς της Μυκόνου 
και της Σαντορίνης, αλλά και για ολοή-
μερη παραμονή στο νησί της Μήλου. Έτσι, 
η πασίγνωστη νυκτερινή ζωή των δύο 
κοσμοπολίτικων νησιών και οι ανεξερεύ-
νητες ομορφιές της Μήλου γίνονται πλέον 
προσιτές με την άνεση και την ευκολία της 
διανυκτέρευσης στο πλοίο. 

ΟΙ ΚΑΛύτεΡες δΙΑΚΟπες, 
ΚΑΙ με τη βΟύΛΑ!
Η παγκόσμια ταξιδιωτική πλατφόρμα Cruise 
Critic απένειμε στη Celestyal Cruises το 
βραβείο «Category Best Service», ενώ οι 
υπηρεσίες της έχουν τιμηθεί και με βραβεία 
στο «Service and Entertainment και Best 
of Shore Excursions & Value». Η εμπειρία 
και η επιτυχία της Celestyal Cruises σφρα-
γίστηκε το 2018, καθώς την προτίμησε 
ένας εξαιρετικά μεγάλος αριθμός επιβατών 
(100.008).
Τι περιμένετε λοιπόν; Κάντε τις διακοπές 
σας την εμπειρία που σας αξίζει. Celestyal 
Cruises all inclusive εμπειρία!

και κατά τη διάρκεια που βρίσκεστε εν πλω 
και απολαμβάνετε τη ζεστή φιλοξενία της 
Celestyal Cruises. 
Η Celestyal Cruises προσφέρει κρουαζιέ-
ρες 3 διανυκτερεύσεων (Παρασκευή πρωί 
με Δευτέρα πρωί) και 4 διανυκτερεύσεων 
(Δευτέρα πρωί με Παρασκευή πρωί) σε 
διάσημους προορισμούς του Αιγαίου, με 
πλήθος δραστηριοτήτων για όλα τα γούστα, 
από επισκέψεις και ξεναγήσεις σε ιστορικά 
μνημεία, μέχρι βουτιές σε ειδυλλιακές 
παραλίες. Επιπρόσθετα, αφουγκραζόμενη 
τις ανάγκες του επιβατικού κοινού, το 2018 
εγκαινίασε την κρουαζιέρα 7 διανυκτε-
ρεύσεων «Ειδυλλιακό Αιγαίο», δίνοντας 
την ευκαιρία για διανυκτέρευση στους 

«ALL INCLUSIVE ΕΜΠΕΙΡΙΑ»
Η εκτεταμένη «all inclusive εμπειρία» 
η οποία προσφέρειι αποκλειστικά από 
την Celestyal Cruises και περιλαμβάνει 
για κάθε επιβάτη: 
• Άνετη διαμονή • Πλήρη διατροφή 
• Απεριόριστη κατανάλωση επώνυμων 
ποτών • Τουλάχιστον 2 εκδρομές σε 
μαγευτικά σημεία του Αιγαίου • Δια-
σκέδαση εν πλω • Λιμενικά τέλη & 
φιλοδωρήματα. 
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«ΕΙΔΥΛΛΙΑΚΟ ΑΙΓΑΙΟ» - 7 ΝΥΧΤΕΣ
Οι προορισμοί του «Ειδυλλιακού Αιγαίου» περιλαμβάνουν 
συναρπαστικά θέρετρα, αλλά και κρυμμένα στολίδια του 
Αιγαίου. Για ένα ολόκληρο 24ωρο θα ζήσετε την εμπειρία 
της Μυκόνου, του πιο κοσμοπολίτικου νησιού της Ελλάδας, 
που προσελκύει διάσημους αστέρες και έχει να προσφέρει 
εξαιρετικές παραλίες, γραφικά στενά και βραβευμένα εστι-
ατόρια. Βολτάρετε, κάντε τα ψώνια σας και εκμεταλλευτείτε 
τη διανυκτέρευση που σας δίνει η Celestyal Cruises για να 
χαλαρώσετε με ένα δροσερό κοκτέιλ σ’ ένα από τα αμέτρητα 
σικάτα μπαράκια ή να πάρετε μια γερή 
δόση από τη θρυλική νυχτερινή ζωή 
της Μυκόνου.
Το ταξίδι συνεχίζεται στην υπέροχη, 
μαγευτική Μήλο, όπου θα έχετε στη 
διάθεσή σας μια ολόκληρη μέρα για να 
απολαύσετε τις ομορφότερες παραλίες 
των Κυκλάδων, όπου λευκά πετρώματα 
συνδυάζονται με τιρκουάζ νερά για να 
δώσουν μια εικόνα που θα έχετε πάντα 
τη μνήμη σας σαν μια πανέμορφη ανά-
μνηση! Στη Μήλο μπορείτε επίσης να 
δείτε τα ορμητήρια των πειρατών του 
Μεσαίωνα, με μια επίσκεψη στις σπηλιές 
στο Κλέφτικο και στο Σαρακίνικο.

ΝΕΑ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ
«3 ΗΠΕΙΡΟΙ» - 7 ΝΥΧΤΕΣ
Με αφετηρία την Λεμεσό και 
προσεγγίσεις στην Αλεξάνδρεια 
(Αίγυπτος), το Πορτ Σάιντ (Αίγυπτος), 
το Ασντόντ (Ισραήλ), τη Ρόδο 
και το Κουσάντασι (Τουρκία), 
πραγματοποιούνται 4 δρομολόγια από 
τις 6 ∆εκεμβρίου έως τις 3 Ιανουαρίου 
2020. 
Περισσότερες πληροφορίες για τις 
κρουαζιέρες της Celestyal Cruises 
στο τηλέφωνο 22413505, στο 
celestyalcruises.com και στον 
ταξιδιωτικό σας πράκτορα. 

Επόμενος προορισμός είναι η γοητευτική 
Σαντορίνη, το «νησί των ηφαιστείων» που 
είναι από τα δημοφιλέστερα στην Ελλάδα! 
Περιπλανηθείτε στα γραφικά δρομάκια του 
νησιού και κατά το απογευματάκι κατευθυν-
θείτε στην Οία, όπου μπορείτε να δείτε το 
ωραιότερο ηλιοβασίλεμα της Ευρώπης. Η 
Celestyal Cruises σας προφέρει κι εδώ 
διανυκτέρευση για να απολαύσετε την 
έντονη νυχτερινή ζωή και να χορτάσετε 
τις ασύγκριτες ομορφιές του νησιού.

Μετά από δύο γεμάτες μέρες στη Σαντορίνη, ο επόμενος 
σταθμός είναι το Ηράκλειο της Κρήτης. Εκεί μπορείτε να 
επισκεφθείτε - ανάμεσα σε πολλά άλλα- τα Ενετικά τείχη, το 
φρούριο Κούλε στο παλιό λιμάνι του Ηρακλείου αλλά και τον 
αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού. Μη ξεχάσετε να σταματήσετε 
σε μια παραδοσιακή ταβέρνα για να γευτείτε την πλούσια 
κρητική κουζίνα και φυσικά να πιείτε ένα ποτηράκι ρακή! 
Η εμπειρία όμως που προσφέρει η Celestyal Cruises δεν 
εξαντλείται στα κοσμοπολίτικα νησιά και τα μαγικά ηλιο-
βασιλέματα. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 6ωρη στάση στο 
πανέμορφο Κουσάντασι, με τις αψεγάδιαστες παραλίες και 
το τεράστιο σκεπαστό του παζάρι.  Μέσα στην τιμή του εισι-
τηρίου περιλαμβάνεται και… ταξίδι στο χρόνο, με μονοήμερη 
εκδρομή στην Αρχαία Έφεσο, ένα από τα Μνημεία Παγκόσμιας 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO. 
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«κλειδωνει» πλανο
ωσ το 2030

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΘΕΩΡΕΙ ΔΕΔΟΜΕΝΗ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ
ΚΑΙ ΠΙΑΝΕΙ ΔΟΥΛΕΙΑ 

«STREET LEVEL ACTION», Η ΠΡΩΤΗ ΤΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΙΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ 

της θεοδωρας νικολαου 
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«κλειδωνει» πλανο
ωσ το 2030

Με συγκεκριμένους στόχους και σχεδια-
σμό ανέλαβε καθήκοντα σε μία δύσκολη 
αντικειμενικά περίοδο για τον τουρισμό, ο 
Υφυπουργός Τουρισμού, Σάββας Πέρδιος. 
Σε συνέντευξή του στο περιοδικό «Economy 
Today», ο κ. Περδίος, μίλησε για την προ-
σπάθεια που γίνεται για αναβάθμιση του 
τουριστικού μας προϊόντος και για προσέλ-
κυση τουριστών από νέες αγορές. Κάνει 
επίσης μία πρώτη εκτίμηση για τις αφίξεις 
τουριστών το επερχόμενο καλοκαίρι, ανα-
φέροντας πως αναμένεται μείωση τόσο 
στις αφίξεις όσο και στα έσοδα. 

Το βασικό του μέλημα 
Ερωτηθείς για τους άμεσους στόχους που 
έθεσε αναλαμβάνοντας τα καθήκοντα του 
Υφυπουργού Τουρισμού, εξήγησε πως 
«μετά από βαθιά μελέτη της Εθνικής Στρα-
τηγικής για τον Τουρισμό, θεώρησα πως 
ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα που 
είχα να κάνω ήταν η διαβούλευση με τους 
τουριστικούς φορείς ώστε να συζητήσουμε 
μεταξύ μας και να καταλήξουμε στην επιχει-
ρηματική στόχευση και στο επιχειρησιακό 
πλάνο της επόμενης δεκαετίας. Πιστεύω ότι 
είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε όλοι 
προς τα πού στοχεύουμε και να μη γίνονται 
απλά σπασμωδικές κινήσεις. Ο δεύτερός 
μου στόχος –το σημείο στο οποίο βρίσκομαι 
σήμερα– είναι η ετοιμασία συγκεκριμένου 
και λεπτομερούς επιχειρησιακού πλάνου. 
Το ονομάζω “street level action”, γιατί 
πρόκειται για δράσεις που θα πρέπει να 
γίνουν μέσα στην επόμενη δεκαετία ώστε 
μέχρι το τέλος του 2030 να φτάσουμε 
στο σημείο που θέλουμε. Αυτές οι δράσεις 
χωρίζονται σε τρεις περιόδους, που είναι 
βραχυπρόθεσμα (2019-2021), μεσοπρό-
θεσμα (2022-2024) και μακροπρόθεσμα 
(2025-2030). Όταν το επιχειρησιακό 
πλάνο ετοιμαστεί, θα το διαθέσουμε σε 
όλους τους επαγγελματίες του χώρου 
ώστε να είμαστε βέβαιοι ότι συμφωνούμε 
με τη στόχευση αυτή. Θα πρέπει να πω πως 
οποιαδήποτε ενέργεια αφορά branding, 
μάρκετινγκ, εκθέσεις κλπ., εντάσσεται 
στους βραχυπρόθεσμους στόχους, ενώ 
άλλες δράσεις, όπως η τοπιοτέχνηση, οι 
πεζοδρομήσεις, η αλλαγή πολεοδομικών 
κινήτρων, η πολεοδομική ανάπτυξη κ.ά., 
εντάσσονται στους μεσοπρόθεσμους και 
μακροπρόθεσμους στόχους, οι οποίοι 
εντάσσονται στην περιβαλλοντική μελέτη 
που θέλουμε να κάνουμε». 
«Συνοψίζοντας, θα έλεγα ότι βασικό μέλημα 
για το πρώτο εξάμηνο είναι ο καθορισμός 
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«λαμβανοντας υποψη τις
τριμερεις ςυνεργαςιες της
κυβερνηςης με χώρες της

ανατολικης μεςογειου, προ
ςπαθουμε να “παντρεψουμε”

τους ενεργειακους με τους
τουριςτικους ςτοχους»

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
2019
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του επιχειρησιακού μας πλάνου, γιατί 
αυτό είναι που θα καθορίσει τις ενέρ-
γειές μας αλλά και τις απαιτήσεις του 
ευρύτερου τομέα. Γι’ αυτό, επιδιώξαμε 
να ενημερώσουμε όλους τους φορείς. 
Επειδή δεν θέλουμε να δουλεύουμε ad 
hoc. Για εμάς είναι σημαντικό να έχουμε 
όλοι μια κοινή πορεία. Με βάση όλα όσα 
θέλουμε να πετύχουμε τα επόμενα δέκα 
χρόνια, προχωράμε και σε τροποποίηση 
της δομής του Υφυπουργείου, γιατί άλλες 
είναι τώρα οι απαιτήσεις σε σχέση με τον 
ΚΟΤ. Όσον αφορά τους εταίρους μας στο 
εξωτερικό, θα πρέπει να πω ότι αντιμε-
τωπίζουν πολύ θετικά τη δημιουργία του 
Υφυπουργείου και ως Υφυπουργός έχω 
δεχθεί πολλές προσκλήσεις από Υπουρ-
γούς άλλων χωρών. Το πιο σημαντικό 
τώρα είναι να βάλουμε τις βάσεις, γιατί 
έχουμε μπροστά μας μια τεράστια πρό-
κληση, και εσωτερικά και δομικά αλλά και 
εξωτερικά, για το πώς προχωρούμε όλοι 
μαζί», δήλωσε ο κ. Πέρδιος. 

Δεδομένη η μείωση 
των εσόδων 
Κληθείς να σχολιάσει τις ανησυχίες που 
διατυπώνονται για τη φετινή χρονιά, ο 
κ. Περδίος απάντησε ευθέως πως «οι 
ανησυχίες είναι βάσιμες» και εξήγησε: 
«Αναμένουμε, αν και δεν μπορούμε να 
αναφερθούμε σε συγκεκριμένα ποσοστά, 
ότι θα έχουμε μείωση στις φετινές αφίξεις. 
Ήδη έχουν “χαθεί” τέσσερις μήνες προ-
κρατήσεων για το καλοκαίρι και παρόλο 
που ο Γενάρης και ο Φλεβάρης έκλεισαν 
με αύξηση στις αφίξεις, εντούτοις αυτό 
δεν σημαίνει τίποτα, γιατί η ουσία για 
εμάς είναι η καλοκαιρινή περίοδος. Όμως 
το χειρότερο για εμάς δεν είναι ο αριθ-
μός των αφίξεων, γιατί μπορεί τελικά να 
καταφέρουμε να πλησιάσουμε τον περσινό 
αριθμό. Αυτό που είναι δεδομένο είναι ότι 
τα έσοδα θα είναι μειωμένα, γιατί και να 
γίνει κατορθωτό να έρθουν όσοι επισκέ-
πτες ήρθαν και πέρσι, ο ιδιωτικός τομέας 
αναγκάστηκε να προχωρήσει σε σοβαρές 
εκπτώσεις, της τάξης του 10%-15%, 
στα τουριστικά πακέτα. Σε ό,τι αφορά τις 
παραδοσιακές μας αγορές, αναμένουμε 
πτώση στον αριθμό των αφίξεων τόσο 
από τη γερμανική όσο και από τη βρετα-
νική αγορά, αλλά σε ό,τι αφορά τη Ρωσία 
είμαστε ικανοποιημένοι ότι θα κινηθούμε 
στα ίδια επίπεδα με τα περσινά, αν και 
αυτό δεν θα καλύψει τις απώλειες των 
άλλων αγορών». 

Προτεραιότητα 
οι νέες αγορές 
Πέραν της προσπάθειας για ανάπτυξη 
ειδικών μορφών τουρισμού, ψηλά στις 
προτεραιότητες του Υφυπουργού είναι 
και η προσέλκυση τουριστών από νέες 
αγορές. Μιλώντας για την προσπάθεια 
αυτή, ανέφερε πως «λαμβάνοντας υπόψη 
τις τριμερείς συνεργασίες της κυβέρνησης 
με χώρες της ανατολικής Μεσογείου, προ-
σπαθούμε να “παντρέψουμε” τους ενερ-
γειακούς με τους τουριστικούς στόχους. 
Υπάρχουν 400 εκατομμύρια άνθρωποι 
σε απόσταση δύο ωρών πτήσης από την 
Κύπρο, οι οποίοι μπορούν να μας επισκε-
φθούν με λιγότερες μέρες διαμονής (short 
break) καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου». 
Ερωτηθείς αν οι μεγάλες αναπτύξεις που 
πραγματοποιούνται στη χώρα βοηθούν 
στην προσπάθεια αυτή, τόνισε ότι «βοηθούν 
πάρα πολύ και ειδικότερα στις προσπάθειες 
για προσέλκυση τουριστών από χώρες της 
ανατολικής Μεσογείου. Είναι μια αγορά της 
οποίας οι επισκέπτες χρησιμοποιούν γιοτ, 
τους αρέσει να παίζουν καζίνο κ.ά. Πρόκει-
ται για έργα στα οποία σωστά στόχευσε η 
κυβέρνηση για να τα αναπτύξει και εμείς 
τα προβάλλουμε γιατί είναι αναπόσπαστο 
μέρος του τουρισμού. Όμως τα καλύτερα 
έπονται. Η συμβολή τους στον τουρισμό 
θα είναι τεράστια και είμαστε τυχεροί που 
τα έργα αυτά είναι εκεί, γιατί πρόκειται 
ουσιαστικά για ένα έτοιμο προϊόν». 

Μεταφορά του 40% 
των τουριστών 
Σε παρατήρηση ότι διαχρονικά τονίζεται 
η ανάγκη η Κύπρος να απαλλαγεί από το 
«ήλιος και θάλασσα» και να δοθεί, όπως 
είπε και ο ίδιος, έμφαση στις εναλλακτικές 
μορφές τουρισμού, αφού ανέφερε ότι «το 
75% των αφίξεων είναι στην περίοδο 
Μαΐου-Οκτωβρίου», εξέφρασε την ελπίδα 
ότι «μέχρι το 2030 η χώρα θα καταφέρει 
να μεταφέρει το 40% του συνολικού 
αριθμού αφίξεων στους άλλους έξι μήνες 
(Νοέμβριος-Απρίλιος). «Ένας παράγοντας 
που οδήγησε σε αυτή την τεράστια εξάρ-
τηση από τις παραδοσιακές αγορές και το 
ήλιος και θάλασσα είναι γιατί ανέκαθεν το 
επιχειρησιακό πλάνο της Κύπρου στόχευε 
τις οικογένειες τις οποίες εκπροσωπούν οι 
τουριστικοί πράκτορες. Όμως, αν θέλουμε 
να μεταφέρουμε μέχρι το 2030 το 40% 
των επισκεπτών στη χειμερινή περίοδο, 
τότε είναι πολύπλευρη η κατεύθυνση 
στην οποία πρέπει να πορευθούμε και θα 
πρέπει να δούμε και άλλα δημογραφικά. 
Το 50% του παγκόσμιου τουρισμού, και 
ιδιαίτερα της Ευρώπης, που παρουσιάζει 
υψηλή δαπάνη, είναι από άτομα άνω των 
50 ετών και είναι μια ομάδα η οποία έχει 
διάθεση και χρήματα για να ταξιδέψει. Το 
θετικό για την Κύπρο είναι πως η ομάδα 
αυτή δεν επιδιώκει διακοπές το καλοκαίρι 
αλλά κάτι πιο ήσυχο, κάτι που μας δίνει 
τη δυνατότητα για ανάπτυξη των ειδικών 
μορφών τουρισμού», δήλωσε. 
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Αντιμέτωπη με μία καλοκαιρινή περίοδο 
γεμάτη προκλήσεις, βρίσκεται η τουρι-
στική βιομηχανία. Αποτιμώντας τη μέχρι 
στιγμής εικόνα των προκρατήσεων ο 
Πρόεδρος του ΠΑΣΥΞΕ, Χάρης Λοϊζίδης, 
διαπιστώνει μείωση απ’ όλες σχεδόν τις 
κύριες αγορές μας όπως για παράδειγμα 
του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ρωσίας, της 
Γερμανίας, ακόμη και του Ισραήλ. 
Σε συνέντευξή του στο ένθετο «Καλοκαίρι 
2019», ο κ. Λοϊζίδης μιλά για την κατά-
σταση της ξενοδοχειακής βιομηχανίας 
εν έτη 2019 και κάνει μία εκτίμηση για 
το φετινό καλοκαίρι, ενώ ταυτόχρονα 
αναλύει τις προκλήσεις και τα προβλή-
ματα που έχουν να αντιμετωπίσουν οι 
ξενοδόχοι. 

Ποιο είναι το φετινό στοίχημα 
για τους ξενοδόχους; Ποιο στόχο 
θέσατε;  
Επιγραμματικά τόσο για φέτος, όσο και 
για το 2020, έχει τεθεί ο στόχος για 
διατήρηση των κεκτημένων στα υψηλά 
επίπεδα ρεκόρ των τουριστικών μας αφί-
ξεων που οδήγησε η θεαματική αύξηση 
τους κατά τα τελευταία χρόνια. 
Θα μπορούμε να εκφράσουμε συνε-
πώς ικανοποίηση αν κατορθώσουμε να 

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
2019

συνεντευξη

Μειώση ΜεΧΡι 
ΚΑι 15% στισ 
ΚΡΑτησεισ  
ΑΠΟ ΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
ΚΑΙ ΤΗ ΡΩΣΙΑ ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Χ. Λοϊζίδης: Μερική αναπλήρωση της «χασούρας» θα επιδιωχθεί από άλλες αγορές
με μεγαλύτερες προοπτικές

της θεοδωρας νικολαου 

πετύχουμε τους περσινούς αριθμούς 
τουριστικών αφίξεων παρά την αναμε-
νόμενη μείωση των πληροτήτων και των 
εσόδων. Ταυτόχρονα και παράλληλα θα 
επικεντρωθεί η προσπάθεια μας στον 
περαιτέρω εμπλουτισμό του τουριστικού 
μας προϊόντος και στην αναβάθμιση της 
ποιότητας, προσδίδοντας τους την πρό-
σθετη εκείνη αξία που θα διασφαλίσει την 
πλήρη ικανοποίηση των τουριστών μας 
ότι έχουν αποκομίσει από τις διακοπές 
τους στην Κύπρο, το λεγόμενο «value 
for money». 
Επιπρόσθετα, πετυχαίνοντας αυτό το 
στόχο θα επιτρέψει και στις ξενοδοχει-

ακές επιχειρήσεις να έχουν μια πιο υγιή 
επιχειρηματική απόδοση αλλά και στο 
σύνολο της οικονομίας μεγιστοποιώ-
ντας τα έσοδα από τον τουρισμό και τη 
συνεισφορά του τομέα στο Ακαθάριστο 
Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ). 

τι εικόνα έχετε από τις μέχρι στιγμής 
κρατήσεις για το καλοκαίρι; 
Η μέχρι στιγμής εικόνα των προκρατή-
σεων για την επικείμενη καλοκαιρινή 
περίοδο παρουσιάζει μείωση απ’ όλες 
σχεδόν τις κύριες αγορές μας όπως του 
Ηνωμένου Βασιλείου, της Ρωσίας, της 
Γερμανίας, των Σκανδιναυικών χωρών, 
ακόμη και αυτού του Ισραήλ, που σημει-
ωτέον είχε ακολουθήσει τα τελευταία 
χρόνια μια θεαματική ανοδική πορεία. 
Εκτιμάται ότι θα υπάρξει μείωση από 
αφίξεις η οποία θα κυμαίνεται μεταξύ 5% 
και 15% ανάλογα με την αγορά. Αυτή η 
μείωση στις κρατήσεις, προσδοκούμε να 
ελαχιστοποιηθεί από κάποιες τουλάχιστον 
κύριες αγορές μας, όπως του Ηνωμένου 
Βασιλείου, με τον προσωρινό τερματισμό 
της αβεβαιότητας που το χαρακτήριζε 
ένεκα του Βrexit και επιβράδυνε τη ροή 
των προκρατήσεων, της Ρωσίας υπο-
στηρίζοντας τους προγραμματισμούς 
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Πως θα καλύψουμε «τη χασούρα» 
από τους Βρετανούς; Ποιες άλλες 
αγορές μπορούν να αναπληρώσουν 
το εν λόγω κενό; 
Μερική αναπλήρωση της «χασούρας» θα 
επιδιωχθεί από άλλες αγορές που παρου-
σιάζουν δυναμική όπως της Ουκρανίας 
και των άλλων δημοκρατιών της Κοινο-
πολιτείας Ανεξάρτητων Κρατών, καθώς 
επίσης και από τις γειτονικές μας χώρες 
της Μέσης Ανατολής προς τις οποίες 
τώρα γίνεται μια ιδιαίτερη προσπάθεια 
μια και προσφέρουν σημαντικές προ-
οπτικές για τουριστικό ρεύμα πάνω σε 
ολόχρονη βάση.
Οι τελευταίες αυτές αγορές έχουν και 
την ιδιαίτερη προοπτική να βλέπουν την 
Κύπρο με πολύ πιο ανταγωνιστική θέση, 
λόγω και της εγκύτητάς τους, με την 
πατρίδα μας να τους προσφέρεται ως ο 
πλησιέστερος ευρωπαϊκός προορισμός 
τόσο για τις σύντομης διάρκειας απο-
δράσεις τους, όσο και ως προορισμός 
για τις μεγαλύτερης διάρκειας διακοπές 
τους στη Μεσόγειο. 
Κτίζοντας τη σταθερή και σταδιακή ανά-

των αεροπορικών εταιρειών και τα προ-
γράμματα των διοργανωτών ταξιδίων 
που στοχεύουν στην επίτευξη περίπου 
των ίδιων αριθμών Ρώσων τουριστών 
για την Κύπρο όπως και πέρσι, καθώς και 
με ανάλογους τρόπους τους συνεργάτες 
μας των σκανδιναβικών χωρών και του 
Ισραήλ. 
Εξαίρεση αποτελεί η γερμανική αγορά 
από την οποία η μείωση της ροής των 
Γερμανών τουριστών προς την Κύπρο 
είναι αναπόφευκτη λόγω και των πρό-
σφατων πτωχεύσεων αεροπορικών εται-
ρειών όπως της Germania και νωρίτερα 
της Air Berlin και της Cobalt. Παρά τις 
αντιξοότητες αυτές, οι προσπάθειες μας 
θα στοχεύουν στην ελαχιστοποίηση της 
προδιαγραφόμενης μείωσης αξιοποι-
ώντας και την πρόσφατη απόφαση του 
Υπουργικού Συμβουλίου για διάθεση 
πρόσθετων κονδυλίων για προωθητικές 
ενέργειες στη γερμανική αγορά. 
Στον αντίποδα βλέπουμε συγκριτικά νέες 
αναπτυσσόμενες αγορές όπως της Ουκρα-
νίας και άλλων χωρών της Κοινοπολιτείας 
Ανεξάρτητων Κρατών να συνεχίζουν και 
για φέτος την ανοδική τους πορεία, χωρίς 
όμως να μπορούν να αντισταθμίσουν 
αριθμητικά, λόγω του μικρού τους ακόμη 
μεγέθους, τις προδιαγραφόμενες απώ-
λειες από τις κύριες αγορές τροφοδότες 
του Κυπριακού τουρισμού. 

Θεωρείτε, δηλαδή, ότι η κατάσταση 
που επικρατεί στην ΕΕ λόγω του 
Brexit, θα επηρεάσει αρνητικά τις 
κρατήσεις των Βρετανών στην Κύπρο; 
Πως προετοιμάζονται οι ξενοδόχοι 
γι’ αυτό το ενδεχόμενο; 
Ήδη έχουν επηρεαστεί οι κρατήσεις από 
το Ηνωμένο Βασίλειο που παρουσιάζο-
νται αρκετά μειωμένες. Ήδη παρατηρεί-
ται, λόγω και της αβεβαιότητας που είχε 
κυριαρχήσει στην αγορά ένεκα του Brexit, 
μια σημαντική αύξηση στην επιλογή των 
Βρετανών να κάνουν τις διακοπές τους 
στη χώρα τους, αποκλείοντας τον κίνδυνο 
να εκτεθούν οικονομικά στην περίπτωση 
σημαντικών διακυμάνσεων με την εξα-
σθένηση της συναλλαγματικής ισοτιμίας 
της στερλίνας έναντι του ευρώ, αλλά 
και προσβλέποντας στις ανάλογα ψηλές 
θερμοκρασίες να επαναληφθούν και 
φέτος όπως συνέβη και κατά την περσινή 
καλοκαιρινή περίοδο. 
Η αντιμετώπιση αυτής της αρνητικής 
κατάστασης γίνεται με τη συνεχή παρα-
κολούθηση των εξελίξεων, αλλά και των 

κινήσεων κύριων ανταγωνιστικών μας 
προορισμών και πάντοτε σε στενή επαφή 
με τους συνεργάτες μας διοργανωτές 
ταξιδίων, συμμετέχοντας δυναμικά στην 
αγορά της τελευταίας στιγμής (last minute 
market) ώστε να διασφαλίζεται η ανταγω-
νιστικότητα του τουριστικού μας πακέτου 
και με απώτερο στόχο τη διατήρηση των 
προγραμμάτων τους για την Κύπρο. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΣΥΞΕ 
ΘΕΩΡΕΙ ΟΤΙ ΤΟ ΣΤΟΙχημΑ 
ΤΟΣΟ γΙΑ φΕΤΟΣ, ΟΣΟ κΑΙ 

γΙΑ ΤΟ 2020,
ΕΙνΑΙ η ΔΙΑΤηΡηΣη ΤΩν

 κΕκΤημΕνΩν ΣΤΑ ΥψηλΑ
 ΕΠΙΠΕΔΑ ΡΕκΟΡ ΤΩν 

ΤΟΥΡΙΣΤΙκΩν μΑΣ 
ΑφΙΞΕΩν ΠΟΥ ΟΔηγηΣΕ 
η ΘΕΑμΑΤΙκη ΑΥΞηΣη

ΤΟΥΣ  κΑΤΑ ΤΑ ΤΕλΕΥΤΑΙΑ 
χΡΟνΙΑ



πτυξη τους κατά την επόμενη διετία, θα 
μπορούν να τεθούν τα θεμέλια για τη 
μετέπειτα θεαματική τους ανάπτυξη πάνω 
σε ολόχρονη βάση των τουριστικών τους 
αφίξεων προς την Κύπρο, αξιοποιώντας 
και τη νέα δυναμική που θα προσφέρει από 
το 2021 η λειτουργία του νέου καζίνου 
θερέτρου. 
Προς αυτή την κατεύθυνση θα συμβάλει 
καταλυτικά και η σταδιακή και σταθερή 
αύξηση της προσβασιμότητας προς και από 
την Κύπρο με την καθιέρωση πυκνότερων 
απευθείας πτήσεων με αυτές τις γειτονικές 
μας αγορές. 

Εκτός του Brexit, ποιες είναι οι μεγα-
λύτερες προκλήσεις για τα ξενοδοχεία 
μας το φετινό καλοκαίρι; 
Από τ ις  μεγαλύτερες  προκλήσεις 
φέτος είναι η όξυνση του ανταγωνι-
σμού με τη δυναμική επάνοδο κύριων-
πρωταγωνιστικών ανταγωνιστικών μας 
προορισμών του Μεσογειακού τουρισμού 
όπως είναι η Τουρκία, η Αίγυπτος και η 
Τυνησία, οι οποίες ήδη σημειώνουν σημα-
ντικό προβάδισμα με διψήφιου βαθμού 
αυξήσεις στις προκρατήσεις τους για την 
επικείμενη καλοκαιρινή περίοδο.
Λόγω ακριβώς αυτής της όξυνσης του 
ανταγωνισμού επιβάλλεται παράλληλα 
η συγκράτηση των κόστων μας και προς 
αυτή την κατεύθυνση καλούμε και τους 
κοινωνικούς μας εταίρους να επιδείξουν 
την απαιτούμενη σύνεση και εγκράτεια 
στις διεκδικήσεις τους στα πλαίσια των 
εν εξελίξει διαπραγματεύσεων για την 
ανανέωση της Συλλογικής Σύμβασης 
του Κλάδου μας. Και οπωσδήποτε μέσα 
σε πνεύμα εποικοδομητικού διαλόγου 
για την επίτευξη της νέας συμφωνίας 
χωρίς να διακυβεύεται η διασφάλιση της 
εργατικής ειρήνης σε ένα τόσο ευαίσθητο 
τομέα όπως είναι ο τουρισμός.
Επιπρόσθετα, σημαντικότατη πρόκληση 
αποτελεί η σοβαρή έλλειψη καταρτισμένου 
και μη προσωπικού για τις αυξανόμενες 
ανάγκες της ξενοδοχειακής μας βιομηχα-
νίας, την οποία προσπαθούμε να αντιμε-
τωπίσουμε σε συνεννόηση με το αρμόδιο 
Υπουργείο Εργασίας. 

Ισχύει ότι ο μεγαλύτερος ανταγω-
νιστής των ξενοδοχείων είναι το 
Airbnb; Και αν ναι, τι πρέπει να γίνει 
για να αντιμετωπιστούν οι όποιες 
συνέπειες προκύπτουν από αυτό το 
νέο φαινόμενο; 
H λειτουργία όλων των πλατφορμών 
όπως είναι και η Airbnb, η Booking.com 
και πολλές άλλες με τις οποίες ενδεχόμενα 
έχουμε και εμείς σαν νόμιμη ξενοδοχειακή 
βιομηχανία συνεργασία, είναι μια νέα 
τάση με την οποία πρέπει να μάθουμε να 
ζούμε. Αυτό είναι εμφανές από το γεγονός 
ότι 30% των τουριστικών μας αφίξεων 
δεν καταλήγουν στα αδειούχα τουριστικά 
καταλύματα. 
Θα πρέπει όμως να λειτουργούν στα πλαί-
σια του ανταγωνισμού επί ίσοις όροις. Θα 
πρέπει να τηρούν ελάχιστες προδιαγραφές 
ασφάλειας και υγείας και να καταβάλλουν 
όλες τις φορολογίες προς το κράτος αλλά 
και στις τοπικές αρχές. 
Είναι γι’ αυτό το λόγο που επιδιώκεται η 
επίσπευση της ρύθμισης της λειτουργίας 
τους δια νομοθεσίας, που εκκρεμεί ενώ-
πιον της Βουλής, όπως ακριβώς το έχουν 
πράξει όλοι σχεδόν οι προορισμοί ανά την 
υφήλιο, θέτοντας όρους και προδιαγραφές 
για τη λειτουργία τους. 
Μέσα σε αυτά τα πλαίσια θεωρούμε ότι 
είναι ακόμα ένα κομμάτι που συμπληρώνει 
το τουριστικό μας προϊόν που κάτω από τις 
προϋποθέσεις που περιέγραψα εντάσσεται 
στον υγιή και θεμιτό ανταγωνισμό.

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
2019

συνεντευξη

«Η μέχρι στιγμΗσ έικόνα
 των πρόκρατΗσέων 
για τΗν έπικέιμένΗ

καλόκαιρινΗ πέριόδό 
παρόυσιαζέι μέιωσΗ 

απ’ όλέσ σχέδόν 
τισ κυριέσ αγόρέσ μασ»
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Η Ιταλία στο κατώφλι σας! Βρίσ κεται 
απέναντι από το ξενοδοχείο Grecian 
Park και προσφέρει μια μοναδική κου-
ζίνα βασισμένη σε παραδοσιακό ιταλικό 
φαγητό συνδυασμένη με τη σύγχρονη 
έμπνευση των σεφ μας. Σερβίρουμε 

πίτσες φτιαγμένες σε ξυλόφουρνο και 
φρέσκο-μαγειρεμένα ζυμαρικά συνο-
δευόμενα από απολαυστικά ορεκτικά. 
Οι αφοσιωμένοι μας σεφ συνδυάζουν 
εντυπωσιακές ιταλικές γεύσεις δίνοντας 
μια μοναδική προσέγγιση σε κάθε πιάτο. 
Φιλοσοφία μας είναι η απλότητα, το πάθος 
και η αντίληψη μιας μοναδικής εμπειρίας 
για τα φαγητά που σερβίρουμε. Μόλις 
εισέλθετε στον ιταλικό θησαυρό μας, 
όπως το ονομάζουμε, δεν μπορείτε να 
μην αισθανθείτε ότι θα δοκιμάσετε τις 
γεύσεις της Ιταλίας.

DINE &
DRINK

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
2019

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Ανοιχτό από Απρίλιο – Νοέμβριο 
Ώρες λειτουργίας: 17:00 - 23:00
Κράτηση Απαραίτητη 
Στοιχεία επικοινωνίας: 
Grecian Park Hotel, 
81 Konnos Street, Protaras
+357 23 844092
+357 23 844000
www.raviolisrestaurant.com

Ravioli’s italian RestauRant

GRECIAN PARK

Το 5 αστέρων GRECIAN PARK 
HOTEL βρίσκεται δίπλα από το 
Εθνικό Πάρκο του Ακρωτηρίου 
Γκρέκο με εκπληκτική θέα στη 
Μεσόγειο. Όλα τα δωμάτια και 

οι σουίτες είναι επιπλωμένα για 
τον σημερινό ταξιδιώτη. Το ξε-
νοδοχείο διαθέτει 3 εστιατόρια, 

καφετέρια και 4 μπαρ, όπως 
το UMI Japanese & Sushi Bar 

Restaurant, το Ιταλικό εστιατό-
ριο Ravioli’s Italian Restaurant 
και το εξωτικό Cliff bar. Διαθέ-
τει το Grecian Spa House για 
τα χαλαρωτικά σας μασάζ που 

θα σας αφήσει ανανεωμένο και 
αναζωογονημένο όπως διαθέτει 
και γυμναστήριο για τη σωμα-
τική σας άσκηση. Στην παραλία 
βρίσκεται το Konnos Kiosk το 

οποίο είναι ανοιχτό καθημερινά, 
προσφέροντας αναψυκτικά και 
σνακ. Το ξενοδοχείο Grecian 
Park είναι ένα πολυτελές συ-

γκρότημα που προσφέρει πλη-
θώρα ανέσεων και υπηρεσιών. 

Είτε κάνετε κράτηση εκ των 
προτέρων, είτε για διακοπές 

τελευταίας στιγμής, το Grecian 
Park είναι σίγουρα το μέρος 

που πρέπει να κάνετε. 



Δειπνήστε με θέα στη Μεσόγειο σε μια 
ζεστή και χαλαρή ατμόσφαιρα. Οι ειδικοί 
σεφ μας θα σας ταξιδέψουν σε ένα ταξίδι 
ιαπωνικής απόλαυσης. Το UMI Japanese 
& Sushi Bar Restaurant προσφέρει σύγ-
χρονες ιαπωνικές γαστρονομικές γεύσεις 
και βρίσκεται στο τέταρτο όροφο του 
ξενοδοχείου Grecian Park, με θέα το 
Κάβο Γκρέκο και τον πολιτιστικό κόλπο 
του Κόννου. Η ιδέα πίσω από το ιαπωνικό 
μας εστιατόριο είναι να προσφέρει αυθε-
ντική γεύση της Ανατολής σε σχέση με τις 
μαγειρικές παραδόσεις του παρελθόντος. 

UMI Japanese & sUshI Bar

GRECIAN PARK

Το UMI Japanese & Sushi Bar Restaurant 
με την εξαιρετική του κουζίνα και εξυ-
πηρέτηση σε ένα χαλαρωτικό αισθητικό 
περιβάλλον, τις εκπληκτικές του απόψεις 
και τον πρωτοποριακό σχεδιασμό του 
θα αποδειχθεί μια αξέχαστη εμπειρία. 
Η ανοιχτή κουζίνα με πλήρη θέα των 
επισκεπτών είναι η καρδιά του Umi, από 
αυτή ρέει ένα μοναδικό πνεύμα και προ-
σφέρει ζεστασιά και ευχαρίστηση, ενώ οι 
επισκέπτες θαυμάζουν τον σεβασμό που 
δίνεται στο φαγητό, καθώς ετοιμάζεται 
το κάθε πιάτο.

Ανοικτό από Απρίλιο – Νοέμβριο 
Καθημερινά: 18: 30-23: 30
Κράτηση Απαραίτητη 
Στοιχεία επικοινωνίας:
Grecian Park Hotel, 
81 Konnos Street, Protaras
+357 99214800 
+357 23 844000
 umi@grecianpark.com
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Μια απλή φινετσάτη προσέγγιση για φαγητό 
και ποτό με φανταστικές γεύσεις που θα 
εκπλήξουν τον ουρανίσκο είναι το κρυμμένο 
στολίδι μας που ονομάζεται ‘Fisherman’s 
Hut’ και υπάρχει από το 1993, δίνοντάς σας 
την απόλυτη αίσθηση του νησιού που θα σας 
ταξιδέψει με γεύσεις της θάλασσας. Η ψαροτα-
βέρνα μας Fisherman’s Hut θα είναι σίγουρα 
ένα από τα κορυφαία σημεία των διακοπών 
σας. Αυτή η υπαίθρια ταβέρνα, που βρίσκεται 
στην παραλία, προσφέρει εξαιρετική ποιότητα 
φρέσκου ψαριού, είτε για μεσημεριανό γεύμα 
είτε για μια υπέροχη ρομαντική βραδιά.

Ανοιχτό κατά τη διάρκεια των καλοκαι-
ρινών μηνών (Απρίλιος –Νοέμβριος), 
Καθημερινά το μεσημέρι: 12:30 - 16:30, 
Καθημερινά το βράδι: 18:30 - 24:00
Στοιχεία επικοινωνίας: 
 32 Kryou Nerou, 5340, Ayia Napa
 +357 23 842000
 info@grecianbay.com

Fisherman’s hut

GRECIAN BAY

Αυτό το πολυτελές 5 αστέρων 
GRECIAN BAY ξενοδοχείο 
βρίσκεται στην πιο όμορφη 

αμμώδη παραλία της Κύπρου 
με εκπληκτική θέα στα κρυστάλ-

λινα νερά της Μεσογείου. Το 
συγκρότημα προσφέρει έναν 
κόσμο παροχών μαζί με εξαι-
ρετικές υπηρεσίες και φιλικό 

προσωπικό. Διαθέτει 3 εστιατό-
ρια, καφετέρια, μπαρ και κέντρο 
σπα και ευεξίας. Το Grecian Βay 
είναι γνωστό για την ευχάριστη 
και φιλόξενη ατμόσφαιρα του. 

Θα εξασφαλίσουμε ότι η διαμο-
νή σας μαζί μας θα είναι πραγ-

ματικά αξέχαστη. 

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
2019

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
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Το εστιατόριο Roof Burger Bar, που βρίσκεται 
στον 5ο όροφο του ξενοδοχείου Grecian 
Sands, συνδυάζει εκπληκτική κουζίνα με 
φανταστική θέα. Απολαύστε φαγητό, ποτά 
και κοκτέιλ στο μπλε και λευκό καταφύγιο 
μας, ανακαλύπτοντας τα εξαιρετικά, μονα-
δικά και ειδικά σχεδιασμένα μπιφτέκια μας. 
Το εκπληκτικό εστιατόριο Roof Burger Bar 

που βρίσκεται στον τελευταίο όροφο του 
ξενοδοχείου, ένα από τα ψηλότερα και πιο 
όμορφα σημεία της κυπριακής ακτογραμμής, 
με εκπληκτική θέα στη Μεσόγειο και το λιμάνι 
της Αγίας Νάπας. Τα φρέσκα και ζουμερά 
σπιτικά μπιφτέκια μας που προετοιμάζονται 
από τους έμπειρους σεφ μας είναι η τέλεια 
συνοδεία για μια αξέχαστη εμπειρία. 

Roof BuRgeR BaR

GRECIAN SANDS

Ωράριο λειτουργίας: 
6:30 μμ –11:30 μμ 
Κράτηση Απαραίτητη 
Στοιχεία επικοινωνίας: 
Grecian Sands Hotel,
 44 Kryou Nerou, Ayia Napa
+357 99 751490
+357 23 721616
www.roofburgerbar.com

Μόλις λίγα λεπτά από το κέντρο 
της Αγίας Νάπας, που είναι ένας 
από τους πιο δημοφιλείς προο-
ρισμούς του νησιού για ήλιο και 
χαλάρωση, το Grecian Sands 
θα εξασφαλίσει ότι η διαμονή 

σας μαζί μας θα είναι ευχάριστη 
και αξέχαστη. Το ξενοδοχείο 
Grecian Sands βρίσκεται σε 
μια από τις ωραιότερες χρυ-
σαφένιες παραλίες της Αγίας 
Νάπας με ήρεμα, κρυστάλλινα 

νερά και σας προσφέρει το 
τέλειο σκηνικό για αξέχαστες 

διακοπές. Αρπάξτε την ευκαιρία 
να απολαύσετε τον ήλιο στην 

λευκή αμμώδη παραλία και στο 
εκπληκτικό φυσικό περιβάλλον. 
Απολαύστε ένα δροσιστικό ποτό 
ή κοκτέιλ ή ένα από τα νόστιμα 

πιάτα μας.
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Το Top Kinisis σου προτείνει οκταήμερες 
κρουαζιέρες από τον Πειραιά: Τη MSC 
Magnifica με αναχώρηση από Πειραιά με 
πρώτη στάση την Κέρκυρα, μετά το Κότορ 
του Μαυρωβουνίου, τη Βενετία και το Μπάρι 
της Ιταλίας, το Κατάκολον, τη Σαντορίνη και 
κατάληξη τον Πειραιά. Όπως επίσης και τη 
MSC Musica από Πειραιά, με πρώτη στάση 
το Σαράντε της Αλβανίας, το Ντουμπρόβνικ 
της Κροατίας, ακολούθως τη Βενετία και 
το Μπρίντιζι της Ιταλίας, το Κατάκολον, τη 
Μύκονο και κατάληξη τον Πειραιά. Πρόκειται 
για κρουαζιέρες που πραγματοποιούνται από 
τον Ιούνιο μέχρι και τον Οκτώβριο. 

Οι 10 top
 προορισμοι 

του καλοκαιριου 

Το ένθετο «Καλοκαίρι 2019», σε συνεργασία
με ταξιδιωτικούς πράκτορες, σας προτείνει 

τους δέκα κορυφαίους προορισμούς του καλοκαιριού 
για ξεκούραση αλλά και ψυχαγωγία. 

ΚΑΛΟΚΑιΡι
2019

ΘΕμα

Φέρνουμέ
τη δροσιά
στο σπίτί 

Πάμε κρουαζιέρα 
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Επτά μέρες στη Σερβία με τρεις διανυκτερεύσεις στο 
Βελιγράδι και τρεις στο Κράλιεβο (ή Βρνιάτσκα Μπάνια), 
σου προτείνει το Top Kinisis. Φεύγεις από Λάρνακα και 
φτάνεις Βελιγράδι. Εκεί μπορείς να πας κρουαζιέρα στους 
ποταμούς Σάβα και Δούναβη όπου θα απολαύσεις τη 
θέα του νέου και παλιού Βελιγραδίου, να πιείς ένα καφέ 
στο φρούριο Καλεμεγκτάν, γνωστό ως η Ακρόπολη του 
Βελιγραδίου, αλλά και να επισκεφτείς το απέραντο πάρκο 
Άτα Τσιγκάνλια, περιοχή όπου οι Σέρβοι απολαμβάνουν 
τους καλοκαιρινούς μήνες, τον ήλιο αλλά και το μπάνιο 
τους στο ποταμό Σάβα. Αυτό που δεν πρέπει να χάσεις 
είναι μία βόλτα με το τραινάκι Σιαρκαν 8, που αποτελεί τη 
σημαντικότερη ατραξιόν της δυτικής Σερβίας, ενώ αξίζει 
να δεις και τη ξύλινη πόλη, που κτίστηκε από τον γνωστό 
Σέρβο σκηνοθέτη Εμιρ Κουστουρίτσα για σκοπούς κινη-
ματογραφικής ταινίας. Ένα από τα πιο τουριστικά θέρετρα 
στη Σερβία είναι επίσης το Ζλάτιμπορ, το οποίο δεν μπορεί 
να λείπει από το πρόγραμμα. 

Καλοκαίρι στη Σερβία 

Ένα διαφορετικό πακέτο διακοπών που προσφέρει το Top 
Kinisis, σου δίνει τη δυνατότητα να περάσεις επτά μέρες 
στην κλασική Ιταλία, με δύο διανυκτερεύσεις στη Βενετία, 
δύο στην πόλη της Αναγέννησης, τη Φλωρεντία και δύο στη 
Ρώμη. Αναχωρείς από το αεροδρόμιο της Λάρνακας και ετοι-
μάζεσαι να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες που περιλαμβάνουν 
μεταξύ άλλων, ξεναγήσεις και βόλτες στις γέφυρες και τα 
στενά της Βενετίας, γνωριμία με την πόλη του Ρωμαίου και 
της Ιουλιέτας, τη Βερόνα, επίσκεψη στον Πύργο της Πίζας, 
στο Κολοσσαίο, πρόγευμα στο Βατικανό, ενώ θα δεις από 
κοντά τη διάσημη Φοντάνα Ντι Τρέβι, όπου μπορείς να ρίξεις 
ένα νόμισμα και να κάνεις μια ευχή, που κατά την παράδοση 
θα σε φέρει ξανά στη Ρώμη. 

Κλασική Ιταλία 

Μία ενδιαφέρουσα επιλογή για το καλοκαίρι θα μπορούσε να 
είναι ένα μαγευτικό ταξίδι στο Μαρόκο. Το Top Kinisis σου 
προτείνει να περάσεις εννέα μέρες σε μια πολύχρωμη χώρα, 
με μοντέρνες αλλά και μεσαιωνικές πόλεις, ψηλά βουνά αλλά 
και απέραντη έρημο και παραλίες, δαιδαλώδη παζάρια, αλλά 
και ήρεμες γωνιές. Θα επισκεφτείς το Μαρακές, τη ροζ πόλη, ή 
αλλιώς το διαμάντι του Νότου, όπως συνηθίζουν να τη λένε, με τα 
παζάρια, τις υπαίθριες αγορές, τους κήπους, τα παλάτια και μαζί 
χρώματα, αραβικά άλογα, τείχη, φοίνικες και άλλα πολλά. Θα πας 
στην Καζαμπλάνκα όπου υπάρχει το μεγαλύτερο τεχνητό λιμάνι 
στον κόσμο και αποτελεί την πιο μοντέρνα και κοσμοπολίτικη πόλη 
στο Μαρόκο, ενώ δεν μπορείς να μην επισκεφτείς τη Μεκνές, 
«τις Βερσαλλίες του Μαρόκου», όπως την αποκαλούν.  

Μαγευτικό Μαρόκο 
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Δέκα μέρες στην εξωτική Ταιλάνδη, σου προτείνει το Top 
Kinisis για τις καλοκαιρινές στου διακοπές. Το προτεινό-
μενο πακέτο περιλαμβάνει τέσσερεις διανυκτερεύσεις στην 
Μπανγκόκ και άλλες τρεις στην Πατάγια. Το ταξίδι για τη 
μαγευτική πρωτεύουσα της Ταϊλάνδης, ξεκινά με αναχώρηση 
από τη Λάρνακα. Στην Μπανγκόκ μπορείς να επισκεφθείς τον 
ουρανοξύστη Bayoke Sky και να ανεβείς στο 84ο όροφο 
όπου με περιστρεφόμενη πλατφόρμα θα έχεις την ευκαιρία να 
θαυμάσεις τη φωτισμένη ασιατική μεγαλούπολη. Στην «πόλη 
των αγγέλων» θα έχεις επίσης την ευκαιρία να επισκεφτείς 
βουδικούς ναούς, την πλωτή αγορά και τον κήπο των ρόδων. 
Το ταξίδι όμως δεν σταματά εκεί, αφού θα περάσεις χρόνο 
και στην Πατάγια, ή αλλιώς τη «Ριβιέρα» της Ταϊλάνδης, 
όπου μπορεί κανείς να απολαύσει τις αμμώδεις παραλίες 
της, πολλών χιλιομέτρων, με τα φοινικόδεντρα να φτάνουν 
μέχρι το κύμα. Η περιοχή φημίζεται για τα μεγάλα εμπορικά 
κέντρα της αλλά και την έντονη νυχτερινή ζωή. 

Εξωτική Ταϊλάνδη 

Το Xenos Travel σου προτείνει ένα οκταήμερο ταξίδι στην 
Γαλλοϊταλική Ριβιέρα. Αναχωρείς από Λάρνακα για την 
πιο ρομαντική πόλη του κόσμου, τη Βενετία. Θα περάσεις 
από την πόλη του Σαίξπηρ τη Βερόνα, ενώ θα επισκεφτείς 
και το Μιλάνο, την οικονομική πρωτεύουσα της Ιταλίας. 
Επόμενη στάση η κοσμοπολίτικη Νίκαια, πρωτεύουσα της 
Γαλλικής Ριβιέρας και η αδιαμφισβήτητη «βασίλισσα» 
της Κυανής Ακτής, οι Κάννες με τη θρυλική Κραουαζέτ, 
την παραλιακή λεωφόρο με τους φοίνικες, τις πλαζ, τα 
ξενοδοχεία της Μπελ Επόκ, τις πανάκριβες μπουτίκ και το 
Μέγαρο του Κινηματογραφικού Φεστιβάλ. Ακολούθως θα 
επισκεφτείς το κοσμοπολίτικο Πριγκιπάτο του Μονακό, 
που οι κάτοικοί του αποκαλούνται Μονεγάσκοι, ενώ θα 
διανυκτερεύσεις και στη Μπολόνια. 

Γαλλοϊταλική Ριβιέρα

Στους top προορισμούς για το καλοκαίρι δεν θα μπορούσαμε 
να μην συμπεριλάβουμε και τα ελληνικά νησιά. Το Xenos 
Travel, αυτό το καλοκαίρι έχει ετοιμάσει για εσάς ελκυστικά 
και οικονομικά πακέτα διακοπών στην Ελλάδα για προνομι-
ακές και ξεκούραστες διακοπές. Εμείς επιλέξαμε για σας και 
σας προτείνουμε ένα οκταήμερο ταξίδι στην κοσμοπολίτικη 
Σαντορίνη που δικαίως έχει χαρακτηριστεί ως το διαμάντι 
των Κυκλάδων. Εκεί μπορείς να θαυμάσεις τα μαγικά ηλιο-
βασιλέματα, τις εκκλησίες με τους χρωματιστούς τρούλους, 
τα γραφικά σοκάκια και το θρυλικό ηφαίστειο. 

Ελληνικά Νησιά 
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Μία ενδιαφέρουσα και διαφορετική επιλογή για τις φετινές 
σου καλοκαιρινές διακοπές αποτελεί η Πορτογαλία. Το Xenos 
Travel προτείνει ένα οκταήμερο ταξίδι με αναχώρηση από 
τη Λάρνακα για την πρωτεύουσα της Πορτογαλίας, τη Λισα-
βόνα. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού αξίζει να επισκεφτείς 
τη φημισμένη πόλη Σίντρα, την οποία ο Λόρδος Βύρωνας 
ονόμασε «η Μικρή Εδέμ», ενώ στο δρόμο της επιστροφής 
κατά μήκος των ακτών του Ατλαντικού Ωκεανού, θα περάσεις 
πολύ κοντά από το δυτικότερο ακρωτήρι της ηπειρωτικής 
Ευρώπης καθώς επίσης και από το κοσμοπολίτικο Εστορίλ 
και το περιζήτητο κέντρο διακοπών Κασκαίς. Ενδιαφέρον 
θα είχε επίσης μία επίσκεψη στην Κόϊμπρα, που είναι μια 
από τις παλαιότερες πανεπιστημιουπόλεις της Ευρώπης, 
πλούσια σε έργα τέχνης, μνημεία και ιστορικά κτίρια. Η 
κατάλληλη, όμως, πόλη για να νιώσεις την αυθεντική 
Πορτογαλία, είναι το Πόρτο, το οποίο δεν μπορεί να λείπει 
από το ταξίδι σου. 

Πανόραμα Πορτογαλίας

Οκτώ ημέρες στη Τσεχία, σου προτείνει το Xenos Travel για 
φέτος το καλοκαίρι. Το ταξίδι περιλαμβάνει αναχώρηση από 
Λάρνακα για Πράγα, όπου μπορείς να μπεις στην παλιά πόλη 
και να θαυμάσεις τα αρχιτεκτονικά αριστουργήματά της και 
μέσω της Πύλης της πυρίτιδας να μπεις στη νέα πόλη. Θα 
ταξιδέψεις νότια της Πράγας στην υπέροχη, μεσαιωνική πόλη 
του Τσέσκυ Κρούμλοβ, που αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά 
μνημεία της ΟΥΝΕΣΚΟ στην Ευρώπη, ενώ θα μπορείς να 
επισκεφτείς και την όμορφη Δρέσδη την πρωτεύουσα του 
ομόσπονδου κρατιδίου της Σαξονίας, που ισοπεδώθηκε από 
τους αεροπορικούς βομβαρδισμούς κατά τον Β΄ παγκόσμιο 
πόλεμο και αναγεννήθηκε έχοντας αποκτήσει ξανά την παλιά 
της αίγλη. Από το ταξίδι σου δεν μπορεί να λείπει μία επίσκεψη 
στη ξακουστή λουτρόπολη, το πανέμορφο Κάρλοβυ Βάρυ. 

Πανόραμα Τσεχίας

Έντεκα μέρες ταξίδι στην Κίνα, προτείνει για φέτος το καλοκαίρι 
το Xenos Travel. Αναχωρείς από τη Λάρνακα για Πεκίνο, όπου θα 
έχεις την ευκαιρία να δεις ένα μνημείο - σύμβολο, την πλατεία 
Τιεν Αν Μεν ή πλατεία της Ουράνιας Γαλήνης, να ξεναγηθείς 
στο Σινικό Τείχος και να επισκεφτείς στη Σιάν, την πόλη θησαυ-
ροφυλάκιο του Κινέζικου πολιτισμού. Το υπερσύγχρονο τρένο 
Jinghu θα σε μεταφέρει στη Σαγκάη, όπου μπορείς να κάνεις 
τη βόλτα σου στο κέντρο της παλιάς πόλης και να δοκιμάσεις 
τσάι γιασεμί σε ένα από τα πολλά τεϊοποτεία της πόλης. Αξίζει 
επίσης να επισκεφτείς το κοντινό Σουτσόου, ή αλλιώς την πόλη 
του νερού, του ρυζιού και του μεταξιού κτισμένη σε 14 κανάλια 
με 350 πέτρινες γέφυρες, η οποία ονομάσθηκε από τον Μάρκο 
Πόλο όταν την επισκέφθηκε σαν η «Βενετία της Ανατολής». 

Αυτοκρατορική Κίνα
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συνεντευξη

ΣτόχόΣ η αναδειξη τηΣ Κύπρόύ 
σε ‘must-visit’ πΡΟΟΡΙσμΟ



Η λειτουργία του C2 Limassol, του προσωρι-
νού καζίνο στη Λεμεσό τον Ιούνιο του 2018 
σηματοδότησε την είσοδο της Κύπρου στο 
χάρτη των καζίνο. Έκτοτε, και με την ανέ-
γερση του City of Dreams Mediterranean, 
του μεγαλύτερου πολυθεματικού καζίνο – 
θέρετρου στην Ευρώπη να βρίσκεται προ των 
πυλών, έχουν λειτουργήσει δύο δορυφορικά 
καζίνο σε Λευκωσία και Λάρνακα, ενώ επί-
κειται η επέκταση των Cyprus Casinos (C2) 
σε Αγία Νάπα και Πάφο. Η συνεισφορά 
των C2 στην κυπριακή οικονομία είναι ήδη 
σημαντική, καθώς εργοδοτούν πέραν των 
800 ατόμων, κατά πλειοψηφία Κύπριους 
πολίτες, ενώ με τη λειτουργία του πρωτο-
ποριακού City of Dreams Mediterranean το 
2021 θα δημιουργηθούν περίπου 2.400 
μόνιμες θέσεις εργασίας.
Ο Craig Ballantyne, Ανώτατος Εκτελεστικός 
Διευθυντής (Property President) των City of 
Dreams Mediterranean και Cyprus Casinos, 
μιλά στη «Σημερινή» και συγκεκριμένα στο 
ένθετο «Καλοκαίρι 2019» για τη λειτουργία 
των πρώτων και μοναδικών αδειοδοτημένων 
καζίνο στην Κυπριακή Δημοκρατία, αναλύ-
οντας τον αντίκτυπό τους στην οικονομία. 
Ο κ. Ballantyne υπογραμμίζει, παράλληλα, 
τη δέσμευση της Melco για την αναβάθμιση 
του τουριστικού προϊόντος της Κύπρου και 
την ανάδειξή της ως διεθνούς «must-visit» 
προορισμού για όλες τις εποχές.

Ποιος πιστεύετε ότι θα είναι ο αντί-
κτυπος της λειτουργίας του City of 
Dreams Mediterranean στην κυπριακή 
οικονομία; 
Το πολυθεματκό καζίνο - θέρετρο City of 
Dreams Mediterranean αποτελεί μία άμεση 
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Ο Craig Ballantyne, 
ανώτατος εκτελεστικός 
διευθυντής των City 
of Dreams 
Mediterranean και 
Cyprus Casinos 
αναλύει τους στόχους 
της MelCo και 
τις προοπτικές για 
τον τουριστικό τομέα 
της Κύπρου 

Της ΘΕΟΔΩΡΑς ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ξένη επένδυση η οποία προσθέτει ουσια-
στική αξία στην τοπική οικονομία σε ένα 
ευρύ φάσμα τομέων όπως ο κατασκευ-
αστικός, ο τουρισμός και οι υπηρεσίες. 
Πρόκειται για ένα πρωτοποριακό έργο-
ορόσημο για την Κύπρο, το οποίο με την 
ολοκλήρωσή του το 2021, θα αποτελεί το 
μεγαλύτερο πολυθεματικό καζίνο - θέρετρο 
στην Ευρώπη και την ευρύτερη περιοχή 
και αναμένεται να προσελκύει 300.000 
επιπλέον τουρίστες ετησίως. Ταυτόχρονα, 
θα συμβάλει στην προώθηση της Κύπρου 
ως σημείο αναφοράς σε περιφερειακό 
αλλά και διεθνές επίπεδο τόσο για τουρι-
σμό πολυτελείας όσο και για το ‘υπεύθυνο 
παιχνίδι’. Το καζίνο - θέρετρο αναμένεται 
να έχει θετικές επιπτώσεις στο Ακαθάριστο 
Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) της Κύπρου, συνει-
σφέροντας σημαντικά στην καταπολέμηση 
της ανεργίας. Ο αντίκτυπος του έργου στην 
κυπριακή οικονομία αναμένεται να ανέλθει 
σε περίπου 700 εκατ. ευρώ κάθε χρόνο, 
δηλαδή γύρω στο 4% του ετήσιου ΑΕΠ, 
μετά το δεύτερο έτος λειτουργίας του. 

Μιλήστε μας λίγο γι’ αυτό το μεγαλεπή-
βολο έργο. ςε ποιο στάδιο βρίσκονται 
τα κατασκευαστικά έργα; 
Αρχικά θα πρέπει ν’ αναφέρουμε πως η 
Melco κατέχει παγκοσμίως ηγετική θέση 
σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης που άπτο-
νται του περιβάλλοντος, του υπεύθυνου 
παιχνιδιού, της εταιρικής διακυβέρνησης 
και της δεοντολογίας. Εξάλλου, η υπευθυ-
νότητα απέναντι σε όλους τους πελάτες, το 
προσωπικό και τους συνεργάτες της Melco 
βρίσκεται στον πυρήνα της επιχειρηματικής 
μας φιλοσοφίας. Αυτή η φιλοσοφία θα 
διέπει και τη λειτουργία του City of Dreams 
Mediterranean, το οποίο θα ανεγερθεί στη 
δυτική Λεμεσό, σε μία έκταση 37 εκτα-
ρίων. Το έργο θα πληροί τα υψηλότερα 
πρότυπα αειφορίας και θα είναι πλήρως 
εναρμονισμένο με το φυσικό περιβάλλον. 
Το θέρετρο θα διαθέτει ξενοδοχείο με 500 
δωμάτια, συμπεριλαμβανομένων πολυτε-
λών σουιτών, εκθεσιακό κέντρο, τέσσε-
ρις μεγάλες εξωτερικές πισίνες και άλλες 
παροχές όπως τζακούζι και παιδότοπο. 
Το καζίνο θα διαθέτει περισσότερα από 
100 τραπέζια και 1.000 παιγνιομηχανές 
τελευταίας τεχνολογίας. Η ανέγερση του 
καζίνο - θέρετρου ανατέθηκε πρόσφατα 
στην κοινοπραξία AVAX - TERNA J.V. η 
οποία έχει ήδη εγκαταστήσει τα γραφεία 
της στο εργοτάξιο. Αξίζει να σημειωθεί 
πως οι εργασίες θεμελίωσης έχουν ήδη 
ολοκληρωθεί.



Πόσα δορυφορικά καζίνο λειτουρ-
γούν σήμερα και πού βρίσκονται; 
Θα λειτουργήσουν κι άλλα σε άλλες 
επαρχίες; 
Τα Cyprus Casinos “C2” είναι τα πρώτα 
και μοναδικά αδειοδοτημένα καζίνο στην 
Κυπριακή Δημοκρατία. Από τον Ιούνιο του 
2018 λειτουργεί το προσωρινό καζίνο 
στη Λεμεσό (C2 Limassol) ενώ από τον 
Δεκέμβριο του 2018 λειτουργούν δύο 
δορυφορικά καζίνο, το Cyprus Casinos 
Nicosia (C2 Nicosia) στην Έγκωμη και 
το Cyprus Casinos Larnaca (C2 Larnaca) 
στο Διεθνές Αεροδρόμιο Λάρνακας. Το 
καλοκαίρι του 2019 αναμένεται να ανοίξει 
το Cyprus Casinos Ayia Napa (C2 Ayia 
Napa) στην καρδιά της Αγίας Νάπας. Τo 
Cyprus Casinos Paphos (C2 Paphos) θα 
ανεγερθεί στην τουριστική περιοχή Γερο-
σκήπου και αναμένεται να ανοίξει περί τα 
τέλη του 2019. Σημειώνεται πως τόσο το 
προσωρινό καζίνο όσο και τα δορυφορικά, 
θα παρουσιάζουν τον γνώριμο πλέον 
σχεδιασμό και ταυτότητα των Cyprus 
Casinos (C2), ενώ λειτουργούν σε πλήρη 
συμμόρφωση με την κυπριακή νομοθεσία 
και τους σχετικούς κανονισμούς, στο 
πλαίσιο της συνεχούς δέσμευσης της 
Melco για παροχή υπηρεσιών σύμφωνα 
με τα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας και 
υπεύθυνου παιχνιδιού. 

Πόσες θέσεις εργασίας άνοιξαν με τη 
λειτουργία των καζίνο και κατά πόσο 
ο αριθμός αυτός θα αυξηθεί με το 
άνοιγμα του καζίνο – θέρετρου; 
Σήμερα, μετά και από τη λειτουργία των 
C2 Limassol, C2 Nicosia και C2 Larnaca, 
εργοδοτούμε παγκυπρίως περισσότερους 
από 800 υπαλλήλους, με τη συντριπτική 
πλειοψηφία να είναι Κύπριοι πολίτες. Με 
το άνοιγμα του C2 Ayia Napa, η Melco 
θα απασχολήσει επιπλέον 35 περίπου 
άτομα. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το γεγο-
νός πως το City of Dreams Mediterranean 
θα δημιουργήσει περίπου 4.000 θέσεις 
εργασίας κατά τη διάρκεια της κατασκευα-
στικής φάσης και περίπου 2.400 μόνιμες 
θέσεις εργασίας με την έναρξη της λει-
τουργίας του, καθιστώντας τη Melco ως 
έναν από τους μεγαλύτερους εργοδότες 
του νησιού. 
Όσον αφορά τη διαδικασία πρόσληψης 
τα κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη, 
βάσει της φιλοσοφίας της Melco, είναι η 
συμπεριφορά, η προοπτική και η συνολική 
εικόνα των υποψηφίων, καθώς και οι  
προοπτικές εκπαίδευσης για την ανάπτυξη 
των ικανοτήτων τους. Στα πολυθεματικά 
θέρετρα της Melco στη Μανίλα και το 
Μακάο εργοδοτούνται χιλιάδες άτομα, 

τα οποία εκπαιδεύονται με σκοπό τη δια-
σφάλιση της παροχής άριστης ποιότητας 
υπηρεσιών στους πελάτες. Η ίδια πρακτική 
θα ακολουθηθεί και στο καζίνο - θέρετρο 
της Κύπρου. 

Πως είναι η συνεργασία της κοινο-
πραξίας -στην οποία συμμετέχετε- και 
της Κυβέρνησης; Είστε σε επαφή και 
με το Υφυπουργείο Τουρισμού; 
Η κοινοπραξία διατηρεί στενή και συχνή 
επικοινωνία με την κυπριακή Κυβέρνηση 
και το Υφυπουργείο Τουρισμού. Μοιρα-
ζόμαστε το ίδιο όραμα για να καταστεί η 
Κύπρος ένας «must-visit» προορισμός, 
τοποθετώντας το μικρό μας νησί στον 
παγκόσμιο τουριστικό χάρτη. Παράλληλα, 
η Melco θεωρεί πως το City of Dreams 
Mediterranean με την ολοκλήρωσή του το 
2021, πέρα από τον θετικό αντίκτυπο στην 
κυπριακή οικονομία, θα βοηθήσει τη χώρα 
να αναπτύξει υποδομές συνδεσιμότητας 
και πολιτιστικών ανταλλαγών με χώρες 
όπως η Κίνα, χώρες της Νοτιοανατολι-
κής Ασίας, της Μέσης Ανατολής και της 
Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Η 
Melco πιστεύει ακράδαντα πως η Κύπρος, 
η οποία βρίσκεται σε στρατηγική θέση 
μεταξύ της Ευρώπης, της Ασίας και της 
Αφρικής, μπορεί να καταστεί πρωταγω-
νιστής στον παγκόσμιο χάρτη των ‘must-
visit’ προορισμών αναβαθμίζοντας το 
τουριστικό της προϊόν. Στόχος της Melco 
είναι τα Cyprus Casinos (C2) και το City of 
Dreams Mediterranean να λειτουργήσουν 
ως καταλύτης στη δημιουργία ενός προο-
ρισμού για όλες τις εποχές, συμβάλλοντας 
στη βιώσιμη ανάπτυξη της οικονομίας και 
διευρύνοντας παράλληλα την τουριστική 
αγορά της Κύπρου.

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
2019

συνεντευξη

Η λειτουργια του City of
 Dreams meDiterranean

 θα δΗμιουργΗσει περιπου
 2.400 μονιμεσ θεσεισ
 εργασιασ καθιστώντασ 

τΗ melCo εναν 
απο τουσ μεγαλυτερουσ 
εργοδοτεσ του νΗσιου
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Καλωσόρισες στο εκλεπτυσμένο και 
απόλυτα ατμοσφαιρικό μπουτίκ ξενο-
δοχείο της Λεμεσού! Καλωσόρισες στο 
ονειρεμένο Alasia με τις εξαιρετικές 
υπηρεσίες και τη γαστρονομία που προ-
σφέρει. 
Το πλήρως ανακαινισμένο ξενοδοχείο, 
που φέρει την υπογραφή του αρχιτέκτονα 
Σωτήρη Ψαρά, σε εμπνέει με τη μοντέρνα 
του φιλοσοφία, την υψηλή αισθητική και 
γαστρονομία και την αναβαθμισμένη 
φιλοσοφία διαμονής. Οι προσεγμένοι 
του χώροι με τη σοφιστικέ διακόσμηση 
και τη μοντέρνα λειτουργικότητα, σου 

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
2019

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

ΤΟ ΟνεΙΡεμενΟ 
ξενοδοχείο 
της Λεμεςού 

AlAsiA 
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Ζήσε μια μοναδική 
εμπειρία χαλάρωσης 
και ηρεμίας σε συνδυασμο
με ανώτερου επιπέδου
γαστρονομία στο πιο
ιστορικό ξενοδοχείο
της Λεμεσού. 

Το ονειρεμενο 
ξενοδοχείο 
της Λεμεςού 

στάσεις του συμπεριλαμβάνονται πισίνα με 
Ozone, σάουνα, ατμόλουτρο, υδρομασάζ 
και γυμναστήριο. 

ΕξαιρΕτικΕς ΕπιλογΕς 
για φαγητο και ποτο 
Τα εστιατόρια του Alasia σερβίρουν προ-
σεγμένη κάρτα επιλογών και αναβαθμισμένο 
μενού που ικανοποιεί και τον πλέον απαι-
τητικό επισκέπτη. 
Το κομψό «The Polo Bar Restaurant» σερ-
βίρει κοκτέιλ και προσφέρει μια προσεγμένη 
κάρτα φαγητού και κρασιών απο το ‘The 
Wine Library’. 
Το «The Terrace» -που βρίσκεται δίπλα 
στην πισίνα- σερβίρει γεύμα καθ’ όλη τη 
διάρκεια της ημέρας. 
Όσο για το «The Lounge» που είναι το σήμα 
κατατεθέν του Alasia διαθέτει εξαιρετικά 
γλυκά, ποτά και σνακ σε ένα εκλεπτυσμένο 
και ιδιαίτερα φιλόξενο περιβάλλον. 

οι σουίτες του παρέχουν μπανιέρα-
υδρομασάζ και/ή υπαίθριο υδρομασάζ. 
Κλείσε δωμάτιο και ζήσε μια μοναδική 
εμπειρία χαλάρωσης και ηρεμίας σε συν-
δυασμό με ανώτερου επιπέδου γαστρο-
νομία στο πιο ιστορικό ξενοδοχείο της 
πόλης. 

ςτιγμΕς χαλαρωςης
ςτο «The Spa»
Ανακάλυψε το «The Spa» που αποτελεί 
μια εξαιρετική πρόταση χαλάρωσης και 
ευεξίας με μεγάλη επιλογή υπηρεσιών για 
πρόσωπο, σώμα και μασάζ. Στις εγκατα-

εξασφαλίζουν μία ανώτερου επιπέδου 
εμπειρία διαμονής. Και αυτό ακριβώς 
προσφέρουν με συνέπεια οι άνθρωποί 
του, από το 1963! 
Οι όμορφα διαμορφωμένοι κήποι του, σου 
προσφέρουν μία όαση χαράς, δροσιάς και 
ηρεμίας, που σε συνδυασμό με την ατμο-
σφαιρική του πισίνα σε χαλαρώνουν και 
σε ταξιδεύουν μακριά από τις σκοτούρες 
της καθημερινότητας. 
Όλα του τα δωμάτια περιλαμβάνουν κομ-
ψό καθιστικό, flat οθόνη με δορυφορική, 
mini-bar, δωρεάν Wi-Fi και μπαλκόνι με 
θέα στην πόλη ή στην πισίνα. Επιπλέον, 
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ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
2019

ΘΕΜΑ

Έξυπνοι τρόποι να μετατρέψεις το μπαλκόνι 
ή τον κήπο σου σε καλοκαιρινό παράδεισο

Της ΘΕΟΔΩΡΑς ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Φέρνουμέ
τη δροσιά
στο σπίτί 

Ο καιρός ζέστανε για τα καλά και επιτέλους ήρθε 
η ώρα να χαρούμε το μπαλκόνι ή τον κήπο μας. 
Εκεί θα περάσουμε και φέτος το καλοκαίρι τον 
περισσότερο μας χρόνο, πίνοντας τον καφέ μας,
 διαβάζοντας, τρώγοντας ή κουβεντιάζοντας 
οικογενειακά ή με φίλους. Το ένθετο «Καλοκαίρι
2019» σας προτείνει έξυπνους τρόπους για να
μετατρέψετε τους χώρους σας σε όαση δροσιάς
για να απολαύσετε αυτές τις στιγμές χωρίς να 
σας επηρεάζει ο καύσωνας και οι θερμοκρασίες 
που κτυπούν κόκκινο.
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Λευκοί τοίχοί 
Προτιμήστε οι εξωτερικοί σας τοίχοι να 
είναι ανοιχτόχρωμα βαμμένοι ή ακόμα 
καλύτερα να είναι βαμμένοι λευκοί. Δεν 
είναι τυχαίο που το λευκό πρωταγωνιστεί 
στους τοίχους των σπιτιών των ελληνικών 
νησιών. Αν πάλι δεν προτιμάτε το λευκό 
και θέλετε να βάλετε χρώμα, επιλέξτε 
χρώματα που έχουν ιδιότητες αποβολής 
της ηλιακής ακτινοβολίας. 
Tip: ΣυνήθωΣ επΙΛεγΟυμε τΑ 
πΟΛυ ΑνΟΙΚτΑ χΑΡΟυμενΑ χΡω-
μΑτΑ ΚΑΙ ΟχΙ τΑ ΣΚΟυΡΑ ΚΑΙ τΑ 
μΑυΡΑ. γενΙΚΑ πΡΟτΙμήΣτε χΑΛΑ-
ΡωτΙΚΑ χΡωμΑτΑ.



Φυτά κάι λουλουδιά 
Ένα από τα ισχυρότερα όπλα που έχετε ενάντια στη ζέστη και τον ήλιο δεν 
είναι άλλο από τα φυτά σας. Επιλέξτε τα αναρριχητικά, όπως είναι ο κισσός 
και η μπουκαμβίλια, και καλύψτε με αυτά τους τοίχους του σπιτιού σας που 
εκτίθενται περισσότερο στον ήλιο. Επιπλέον, μπορείτε να φτιάξετε ένα φυσικό 
φράχτη με φυτά που θα ακολουθεί την γραμμή των κάγκελων της βεράντας 
σας. Ιδανικά, για αυτό τον σκοπό είναι ο γαύρος, η τούγια και η δάφνη. 
Επιλέξτε επίσης, γλάστρες χρωματιστές με λουλούδια που ομορφαίνουν με 
τον καλύτερο τρόπο το μπαλκόνι σας. 
Tip: Πέραν των λουλουδιων, το μΠαλκονι μας ομορφαινουν 
τα φαναρακια και τα κέρια Που δινουν χρωμα και ομορφη 
ατμοςφαιρα έιτέ έιναι αναμμένα έιτέ ςβηςτα. Ξέχωριςτη 
ατμοςφαιρα το βραδυ δινουν και οι ςέιρές μέ φωτακια.

Επιλογή Επιπλων 
Η επιλογή των επίπλων κήπου και βεράντας θα εξαρτηθεί κυρίως 
από το χώρο που έχουμε στη διάθεσή μας, αλλά και από τις 
προτιμήσεις μας σε υλικά και στο στυλ. Καλύτερη επιλογή για 
τα μικρά μπαλκόνια είναι τα πτυσσόμενα ή τα έπιπλα που στοι-
βάζονται, με αποτέλεσμα να αφήνουμε ελεύθερο χώρο όταν δεν 
τα χρησιμοποιούμε. Αν έχουμε χώρο για καναπέ ή πάγκο, τότε 
αυτή θα γίνει σίγουρα η πιο δημοφιλής θέση του μπαλκονιού. Μια 
ωραία και οικονομική ιδέα θα ήταν, αν πιάνουν τα χέρια μας και 

έχουμε όρεξη για μαστορέματα, να φτιάξουμε ειδικές κατασκευές 
από απλά υλικά για παράδειγμα παλέτες, συμπληρώνοντάς τις με 
μαξιλάρια. Επίσης, θα μπορούσαμε, εκτός των άλλων επίπλων, 
να τοποθετήσουμε ακόμα και ξαπλώστρες ή μια αιώρα έτσι, ώστε 
να χαλαρώνουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. 
Tip: δωςτέ χρωμα, έΠιλέγοντας ανοικτοχρωμα 
έΠιΠλα, μαΞιλαρια, κουρτινές η ριχταρια! χρωμα, 
βέβαια, δέν Προςθέτουν μονο τα έΠιΠλα, αλλα και 
οι γλαςτρές, τα φυτα, τα κέρια και τα αλλα διακο-
ςμητικα. 

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
2019

ΘΕΜΑ
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Ακολουθείστε τίσ συμβουλεσ
 μΑσ κΑί σΑσ υποσχομΑστε

 οτί θΑ περΑσετε το κΑλυτερο
 κΑλοκΑίρί τησ ζωησ σΑσ 
στο σπίτί σΑσ. τοσο ΑπλΑ, 
οίκονομίκΑ κΑί ευκολΑ! 

τρεχουμενο νερο 
Η πιο εύλογη πηγή δροσιάς είναι το τρεχού-
μενο νερό. Οι τυχεροί που έχουν πισίνα ή 
τζακούζι στον κήπο τους, δεν χρειάζονται τη 
συμβουλή μας. Για τους υπόλοιπους όμως 
προτείνουμε την τοποθέτηση σιντριβανιών, 
μικρών καταρρακτών ή λιμνών, ανάλογα 
βέβαια με το μέγεθος του χώρου μας.  
Tip: ΜπΟΡΟύΜε ΑΚΟΜΑ νΑ τΟπΟθε-
τήσΟύΜε ΜΙΑ εξωτεΡΙΚή ντΟύζΙεΡΑ 
στήν ΟπΟΙΑ θΑ ΜπΟΡΟύν νΑ δΡΟ-
σΙζΟντΑΙ ΟΛΑ τΑ ΜεΛή τήσ ΟΙΚΟγε-
νεΙΑσ. 
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Τρόπόι σκιασησ  
Πέρα από τις τέντες που είναι η δημοφιλέ-
στερη επιλογή για σκίαση στο μπαλκόνι, σκιά 
μπορούμε να δημιουργήσουμε με ξύλινα 
κιόσκια, ομπρέλες ακόμα και κουρτίνες και 
πανιά. Η τέντα, τα σκίαστρα και οι κουρτίνες 
εκτός από τη σκιά εξασφαλίζουν ως ένα 
βαθμό και την ιδιωτικότητα, όταν απέναντι 
υπάρχει άλλο σπίτι ή πολυκατοικία. Παρ’ όλα 
αυτά, μπορούμε να προστατευτούμε ακόμα 
περισσότερο από τυχόν αδιάκριτα βλέμματα 
με καλάμια, ψηλά κρεμαστά φυτά, παραβάν 
και υφάσματα. 
Tip: ΚΟψτε ενΑ πΑνΙ σε τΡΙγωνΙΚΟ 
σχήμΑ ΚΑΙ ΑντΙΚΑτΑστήστε τήν 
τεντΑ ή τήν ΟμπΡεΛΑ σΑσ. 

Δρόσερό 
παΤωμα
Το πάτωμα θέλουμε να είναι δροσερό. 
Οι επιλογές μας είναι αμέτρητες αλλά 
συνήθως προτιμούμε μάρμαρο ή πλα-
κάκι που διατηρούν τη θερμοκρασία σε 
χαμηλά επίπεδα. Μπορούμε ακόμα να 
τοποθετήσουμε σχέδια με μωσαϊκό, 
ενώ κλασσικές επιλογές αποτελούν η 
πέτρα και το ξύλο. 
Tip: στΟ πΑτωμΑ μπΟΡΟύμε νΑ 
ΡΙξΟύμε μεγΑΛεσ μΑξΙΛΑΡεσ 
στΙσ ΟπΟΙεσ θΑ ΑΡΑξΟύν τΑ πΑΙ-
δΙΑ ή ΟΙ ΚΑΛεσμενΟΙ μΑσ. 

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
2019

ΘΕΜΑ
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Το φετινό καλοκαίρι απολαύστε στιγμές 
χαλάρωσης στον κήπο, τη βεράντα ή το 
μπαλκόνι σας. Ξεκινήστε από τα LIVING 
και ανακαλύψτε υπέροχα designs και 
μοναδικούς συνδυασμούς επίπλων και 
accessories εξωτερικού χώρου! 
Με μότο το «Living in Style, Living with 
Design, Living the Outdoors!», τα κατα-
στήματα επίπλων LIVING προτείνουν να 
προσθέσετε εντυπωσιακά έπιπλα και 
accessories στους εξωτερικούς σας 
χώρους όπως για παράδειγμα έπιπλα 
κατασκευασμένα από μέταλλο και σχοινί 
και μεγάλα εντυπωσιακά φυτά. 
Χρησιμοποιήστε ουδέτερες και γήινες 
αποχρώσεις όπως λευκό, μπεζ ή απαλό 
γκρι για να συνθέσετε ένα μίνιμαλ και 
μοντέρνο τοπίο στον εξωτερικό σας χώρο. 
Αν λατρεύετε το έθνικ στυλ, χρησιμοποι-

Νέες σειρές επίπλων και accessories εξωτερικού 
χώρου στα καταστήματα LIVING! 

ήστε αντικείμενα με άρωμα Ανατολής, 
όπως κρεμαστές γλάστρες, ακόμη και 
ριχτάρια σε φωτεινά χρώματα. Μπορείτε 
να προσθέσετε και μια πολυθρόνα relax 
ενισχύοντας έτσι τη χαλαρή ατμόσφαιρα. 
Πρόκειται για μια από τις πιο δημοφι-
λείς ιδέες για διακόσμηση εξωτερικού 
χώρου.
Αν έχετε μεγάλη αυλή, βεράντα ή ακόμα 
και ταράτσα αξιοποιήστε την επιλέγοντας 
ένα μεγάλο γωνιακό καναπέ. Προσθέτο-
ντας ψάθινα στοιχεία στον περιβάλλοντα 
χώρο που θυμίζουν έντονα καλοκαίρι, 
μπορείτε να δημιουργήσετε εικόνες ελλη-
νικού νησιού. Επιλέξτε επίσης φαναράκια 
και μαξιλάρια σε έντονα χρώματα και 
απολαύστε τις όμορφες μεσογειακές 
νύχτες με τους φίλους και την οικογέ-
νεια σας!

Μία μεγάλη ταράτσα ή βεράντα, μπο-
ρεί εύκολα να γίνει η προέκταση του 
εσωτερικού σας χώρου. Μπορείτε να 
δημιουργήσετε ένα άνετο καθιστικό και 
τραπεζαρία στο αίθριο του σπιτιού σας, 
δίνοντας έμφαση στο βιομηχανικό στυλ. 
Ο συνδυασμός του σκούρου γκρι και 
λευκού με πινελιές μπλε accessories ή 
ακόμα και λουλουδιών σε αντίστοιχες 
αποχρώσεις είναι μοναδικός και δίνει 
μία μοντέρνα όψη στο χώρο. 
Επιλέξτε μια urban design τραπεζαρία ή 
με τελείωμα σε ξύλο. Υπέροχες καρέκλες 
με σχοινί, και αναπαυτικά μαξιλάρια που 
θα φιλοξενήσουν τα γεύματα με την παρέα 
σας αυτό το καλοκαίρι! 
Επισκεφτείτε τα καταστήματα LIVING, σε 
Λευκωσία, Λεμεσό και Λάρνακα και δείτε 
τις νέες συλλογές. 

















46 ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2019

Εκατοντάδες επιλογές σε έπιπλα κήπου 
και βεράντας μας  περιμένουν ώστε να 
περάσουμε τις καλοκαιρινές στιγμές 
χαλάρωσης στον κήπο ή την βεράντα 
του σπιτιού μας με έπιπλα υψηλής 
ποιότητας σε εκπληκτική τιμή. 
Έπιπλα από διάφορα υλικά (ξύλο, 
αλουμίνιο, rattan), αλλά και διαφόρων 

διαστάσεων, θα βρείτε στο Kleima στα 
Λατσιά, στο πολυκατάστημα Kleima 
στη Λάρνακα και σύντομα και στη 
Λεμεσό! 
Πέρα από τα έπιπλα εξωτερικού 
χώρου, τα καταστήματα Kleima φρό-
ντισαν και διαθέτουν όλα τα απα-
ραίτητα για να διαμορφώσετε τον 

εξωτερικό σας χώρο όπως τον ονει-
ρεύεστε και όπως σας ταιριάζει. Διά-
φορα αξεσουάρ κήπου, μαξιλαράκια, 
ομπρέλες, προστατευτικά καλύμματα 
και πολλά άλλα. 

Όλα όπως πάντα σε τιμές 
Kleima! 

KLEIMA ΑΛΛΑΓΗΣ 
ΣΤΟΝ ΚΗΠΟ ΣΑΣ!

Το καλοκαιρινο 
κλιμα μας παει ςΤα 

καΤαςΤήμαΤα Kleima 
οπου θα βρουμε 

ΤεραςΤια ποικιλια ςε 
επιπλα εξωΤερικου 

χωρου

Κύπρος

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
2019

ΠΑρΟυΣιΑΣΗ

Σαλόνι κήπου τριθέσιος 
+ 2 πολυθρόνες



Τα καΤασΤήμαΤα μασ θα Τα βρείΤε σΤίσ εξήσ δίευθυνσείσ: 
Λάρνακα: Αγ. Αθανασίου 2, Αραδίππου -Λευκωσία: Αρχ, Μακαρίου Γ’ 21, Λατσιά,
Βιολέτας 5 (πίσω από BMW), Βιομηχανική Ζώνη Στροβόλου, Σύντομα και στη Λεμεσό 
στη διεύθυνση Ηλία Καννάουρου 148, (πρώην Ellinas Diy), στον  Ύψωνα. 

σαλόνι κήπου τριθέσιος 
+ 2 πολυθρόνες + τραπεζάκι 

+ μαξιλαράκια

σαλόνι κήπου διθέσιος + 2 πολυθρόνες + τραπεζάκι + μαξιλαράκια

Γωνιακός εξαθέσιος καναπές κήπου + ξύλινο τραπεζάκι 
+ μαξιλαράκια

Γωνιακός επταθέσιος καναπές κήπου + τραπέζι ψηλό
 + 2 στουλς + μαξιλαράκια

σαλόνι κήπου τριθέσιος + 2 πολυθρόνες + τραπεζάκι + μαξιλαράκια
σαλόνι κήπου τριθέσιος + 2 πολυθρόνες + τραπεζάκι ψηλό 

145x75x56hcm + μαξιλαράκια

σαλόνι κήπου τριθέσιος + 2 πολυθρόνες 
+ τραπεζάκι + μαξιλαράκια

Τραπέζι κήπου 230x110cm + 8 καρέκελες + μαξιλαράκια
Τραπέζι κήπου 280x110cm + 10 καρέκελες + μαξιλαράκια

σαλόνι κήπου τριθέσιος καναπές + 2 πολυθρόνες 
+ τραπέζι ψηλό + 2 πουφ + μαξιλαράκια

σαλόνι κήπου τριθέσιος 
+ 2 πολυθρόνες
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Κύπρος

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
2019

παρουσιαση

Κούνια κήπουΚούνια κήπου

Τέντα 5χ5cm

Oμπρέλα κήπου 3m

Κούνια κήπου

Ξαπλώστρα

Ξαπλώστρα με μαξιλάρι
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Τα καΤασΤήμαΤα μασ θα Τα βρείΤε σΤίσ εξήσ δίευθυνσείσ: 
Λάρνακα: Αγ. Αθανασίου 2, Αραδίππου -Λευκωσία: Αρχ, Μακαρίου Γ’ 21, Λατσιά,
Βιολέτας 5 (πίσω από BMW), Βιομηχανική Ζώνη Στροβόλου, Σύντομα και στη Λεμεσό 
στη διεύθυνση Ηλία Καννάουρου 148, (πρώην Ellinas Diy), στον  Ύψωνα. 

Τραπέζι κήπου 150x90cm 
+ 6 πτυσσόμενες καρέκλες

ανοιγόμενο τραπέζι κήπου 200/300x106cm + 12 καρέκλες

Τραπέζι κήπου 152x96cm + 6 καρέκλες
Τραπέζι κήπου 210x105cm + 8 καρέκλες

Τραπέζι κήπου 200x100cm + 8 καρέκλες

Τραπέζι κήπου 216x119cm + 8 καρέκλες

ανοιγόμενο τραπέζι κήπου 200/300x120cm + 10 καρέκλες
ανοιγόμενο τραπέζι κήπου 200/320x105cm + 12 καρέκλες

Τραπέζι κήπου 200x100cm + 8 καρέκλες + μαξιλαράκια
Τραπέζι κήπου 240x100cm + 10 καρέκλες + μαξιλαράκια
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ΠΡΙΝ ΦΥΓΩ 
Να μηΝ ξεχασω… 

ΚαΛΟΚαΙΡΙ
2019

ΤΙPS

ΑΠλές ςΥμβοΥλές ΓΙΑ ςΩςΤή 
οΡΓΑΝΩςή ΠΡΙΝ ΤΙς δΙΑκοΠές

ΦΤΙΑΞΤΕ ΒΑΛΙΤΣΑ
με όλα τα απαραίτητα 

5 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ 
γία την ασφαλεία τόυ σπίτίόυ σασ

✓ Προσεκτικό πακετάρισμα! 
Ανάλογα με τον προορισμό 
των καλοκαιρινών σας δια-
κοπών επιλέξτε τα ρούχα και 
τα παπούτσια που θα χρει-
αστείτε. Από τη βαλίτσα δεν 
πρέπει να λείπουν η τσάντα 
και η πετσέτα θαλάσσης, το 
μαγιό και οι σαγιονάρες σας! 
Απαραίτητο αξεσουάρ είναι 
επίσης τα γυαλιά ηλίου. 
✓ Αντηλιακό και καλλυντικά! 
Εξοπλιστείτε με το αντηλιακό 
σας, που πάντα πρέπει να έχει 
προστασία. Μην ξεχάσετε επί-
σης την οδοντόβουρτσα, την 
οδοντόκρεμα, το αποσμητικό 
σας, το άρωμα ή την κολόνια 

σας, τα σαμπουάν σας και τα 
καλλυντικά σας. Θα χρεια-
στείτε επίσης παυσίπονα, αντι-
κουνουπικό στρέι, ξυριστική ή 
ξυραφάκια και κρέμα ή αφρό 
ξυρίσματος. Αν ταξιδέψεις με 
αεροπλάνο θυμήσου ότι όλα 
τα προϊόντα σε υγρή, κρεμώδη 
ή τζελ υφή άνω των 100 ml, 
δεν τα βάζεις στη χειραπο-
σκευή. 
✓ Ταξιδιωτικά έγγραφα! 
Βεβαιωθείτε ότι έχετε στη 
τσάντα σας ταυτότητα ή δια-
βατήριο, εισιτήρια και το πορ-
τοφόλι σας με τα χρήματα και 
τις πιστωτικές σας κάρτες. Δεν 
πάμε πουθενά χωρίς αυτά! 

✓ Αποκτήστε συνα-
γερμό! Ο συναγερμός 
είναι μακράν το πιο απο-
τρεπτικό μέσο έναντι σε 
πιθανούς εξωτερικούς 
εισβολείς και διαρρήκτες. 
✓ Μην αφήνετε κλειδιά 
σε τρίτους! Αποφεύγετε 
να δίνετε τα κλειδιά του 
σπιτιού σας σε τρίτους 
τους οποίους δεν εμπι-
στεύεστε απόλυτα. 
✓ Απομακρύνετε αντικεί-
μενα αξίας! Μην αφήνετε 
μεγάλα χρηματικά ποσά 
ή αντικείμενα αξίας στο 
σπίτι και μην τα γνωστο-

ποιείτε στον κοινωνικό 
και επαγγελματικό σας 
περίγυρο. 
✓ Φροντίστε τον φωτι-
σμό! Τοποθετήστε 
χρονοδιακόπτη αυτόμα-
του φωτισμού για τις 
νυχτερινές ώρες, ώστε 
να μην δείχνει το σπίτι 
σας εντελώς κλειστό ή 
αφήστε απλώς ένα φως 
αναμμένο. 
✓ Κλειδώστε καλά! Πριν 
φύγετε βεβαιωθείτε ότι 
όλες οι πόρτες και τα 
παράθυρα του σπιτιού 
είναι κλειδωμένα. 

Ακολουθήστε αυτά τα απλά βήματα και μπορείτε να φύγετε ξέγνοιαστοι για διακοπές. Εμείς σας ευχόμαστε να περάσετε καλά, 
να χαλαρώσετε, να ξεκουραστείτε να γεμίσετε μπαταρίες και πάνω από όλα να δημιουργήσετε νέες εμπειρίες και αναμνήσεις 
με τα αγαπημένα σας πρόσωπα. 

Καλό ΚαλόΚαίρί! 

Πήρατε άδεια από τη δουλειά, διαλέξατε τον προο-
ρισμό των διακοπών σας και κάνατε τις απαραίτητες 
κρατήσεις. Τι απομένει; Το πιο δύσκολο και αγχώδες 
κομμάτι: το πακετάρισμα των απαραίτητων που θα 
πάρετε μαζί σας και η ασφάλεια του σπιτιού που 
θα αφήσετε πίσω σας. Εμείς προνοήσαμε και σας 
παραθέτουμε πιο κάτω απλές συμβουλές για σωστή 
οργάνωση πριν τις διακοπές, για να γλιτώσετε το 
άγχος και τον πανικό που επικρατεί λίγο πριν την 
απόλυτη χαλάρωση των διακοπών. 
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και η

Α�ό 19 Μαΐου μέχρ ι  9 Ιουν ίου 
σ τα �ερ ί� τερα με τη  «Σημερ ινή» της  Κυρ ιακής  

Όροι και Προϋ�οθέσεις στη “Σημερινή” της Κυριακής
και στη simerini.news στο Facebook
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