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ΣΤΟΧΟΣ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΕΙ Η ΠΑΦΟΣ ΕΝΑΣ ΠΟΙΟΤΙΚΑ
ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ

Με στόχο να καταστεί η Πάφος ένας Ποιοτικά Ανώτερος Τουριστικός Προορισµός
πραγµατοποιήθηκε τη Τετάρτη 10 Οκτωβρίου, τακτική συνεδρία του ∆.Σ της
Εταιρείας Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Πάφου στην οποία
συµµετέχουν εκπρόσωποι της Τοπικής αυτοδιοίκησης και όλων των φορέων του
τουρισµού.
Σε δηλώσεις του στο Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο Νάσος Χατζηγεωργίου
διευθυντής της εταιρείας Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας
Πάφου ανέφερε πως κατά την διάρκεια της συνεδρίασης εξετάστηκε και
συζητήθηκε αριθµός σηµαντικών θεµάτων µε άξονα τον στρατηγικό στόχο για
ορθολογιστική και διαχρονική ανάπτυξη του τουρισµού και να καταστεί η Πάφος
“Ένας Ποιοτικά Ανώτερος Τουριστικός Προορισµός”, µέσω της αναβάθµισης του
προσφεροµένου προϊόντος και υπηρεσιών, επανατοποθέτησης της επαρχίας
ψηλά στις προτιµήσεις των επισκεπτών και της ενίσχυσης της
ανταγωνιστικότητας.
Επιπρόσθετα είπε ο κ Χατζηγεωργίου έγινε αξιολόγηση της κατάστασης όσον
αφορά την καλοκαιρινή περίοδο καθώς και των προοπτικών και απαραίτητων
ενεργειών για την προσεχή χειµερινή περίοδο.
Επεσήµανε επίσης πως µεταξύ των θεµάτων που εξετάστηκαν ήταν ο
Προϋπολογισµός και τα Σχέδια δράσης Μάρκετινγκ για το 2013, το Πρόγραµµα
συµµετοχής σε εκθέσεις εξωτερικού για το 2013, η αναβάθµιση των πτήσεων
από και προς το αεροδρόµιο Πάφου µε προγραµµατισµένες ολόχρονες πτήσεις,
η Προσέλκυση αεροπορικών εταιρειών χαµηλού κόστους από χώρες που
µπορούν να αναπτύξουν τόσο τον τουρισµό όσο και την αγορά παραθεριστικής
κατοικίας.

Ο κ Χατζηγεωργίου ανέφερε επίσης ότι έγινε ενηµέρωση για τις ενέργειες
ανάπτυξης αναρριχητικού και καταδυτικού τουρισµού, την διεξαγωγή
διαγωνισµού για ανάπτυξη ποδηλατικών διαδροµών στην Επαρχία µε τίτλο «
ανακαλύπτω την Πάφο µε το Ποδήλατο» και εξετάστηκαν τα προγράµµατα
προώθησης της τουριστικής Πάφου για εσωτερικό τουρισµό για τα Χριστούγεννα
2012, και της φιλοξενίας δηµοσιογράφων και τουριστικών πρακτόρων από
διάφορες χώρες.
Σύµφωνα µε τον κ Χατζηγεωργίου έγινε επίσης ενηµέρωση για την πρόσφατη
επιτυχή έγκριση για συµµετοχή στο Πρόγραµµα διαπεριφερειακής συνεργασίας
Ελλάδα – Κύπρος, για την πρόσφατη επιτυχή έγκριση για συµµετοχή στο
Πρόγραµµα διαπεριφερειακής συνεργασίας Ελλάδα-Κύπρος, Εργο
Gastronomy Net,
Έγινε τέλος ενηµέρωση για την πρόοδο των εργασιών για το Ευρωπαϊκό
πρόγραµµα CHARTS, για την ανάπτυξη άλλων Ειδικών Μορφών Τουρισµού,
όπως Αθλητικού, Θρησκευτικού, Συνέδρια κτλ αλλά και για την τοποθέτηση
Audio Guides στο αρχαιολογικό πάρκο Κάτω Πάφου.

