
 
 

            

  
                        

                                                   

  

     
                                                                   

 
O KOT εξαγγέλλει το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα: 

“Καλύτερου Αναδυόμενου Τουριστικού Προορισμού Υπαίθρου” 
 στην Κύπρο 

Ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού εξαγγέλλει την προκήρυξη Εθνικού Διαγωνισμού με 
σκοπό την επιλογή του Καλύτερου Αναδυόμενου Προορισμού Υπαίθρου της Κύπρου. Η 
επιλογή θα γίνει μεταξύ ‘’Προορισμών Υπαίθρου’’ που θα υποβάλουν σχετική αίτηση. 
”Προορισμός Υπαίθρου” θεωρείται μία περιοχή που προσφέρει στον επισκέπτη τη 
δυνατότητα διανυκτερεύσης και γνωριμίας με την Κυπριακή φιλοξενία, γαστρονομία, 
παράδοση και προσελκυστικά στοιχεία της φύσης και του πολιτισμού. 

Ο Διαγωνισμός στην Κύπρο είναι αποτέλεσμα πρωτοβουλίας του ΚΟΤ για συμμετοχή στο 
Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα European Destinations of Excellence που συγχρηματοδοτείται από 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Μονάδα Τουρισμού και στο οποίο συμμετέχουν συνολικά 10 
κράτη, κάθε ένα από τα οποία θα αναδείξει εθνικό νικητή προορισμό.   

Ο ΚΟΤ ενθαρρύνει την υποβολή υποψηφιοτήτων από ενδιαφερόμενους Προορισμούς και 
έχει προβεί σε διευθέτηση για παροχή επανδρωμένης υπηρεσίας τεχνικής βοήθειας 
[τηλέφωνα 99.476837, 99.966539, 99.115934 και email: c.nicolaides@cytanet.com.cy, 
pga@navigator-consulting.com, christine@navigator-consulting.com]. 

Παράλληλα ο ΚΟΤ διοργανώνει παρουσιάσεις για το Διαγωνισμό στις 17 Απριλίου στη 
Λευκωσία [Κέντρο Εκπαίδευσης ΚΟΤ 10:00-12:00] και Λάρνακα [Εμπορικό και Βιομηχανικό 
Επιμελητήριο Λάρνακας 14:00-16:00], στις 18 Απριλίου στη Λεμεσό [Εμπορικό και 
Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λεμεσού 10:00-12:00] και Πάφο [Εμπορικό και Βιομηχανικό 
Επιμελητήριο Πάφου 14:00-16:00] και στις 19 Απριλίου στις Πλάτρες [Ξενοδοχείο Πεντέλη 
10:00-12:00].  Τα σχετικά έντυπα υποβολής αιτήσεων είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του 
προγράμματος www.rural-cyprus.com .  Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν στα κεντρικά 
γραφεία του ΚΟΤ μέχρι την Παρασκευή, 18 Μαΐου 2007 και ώρα 12.00. 

Ο νικητής προορισμός θα περιληφθεί στην επιλεγμένη ομάδα των νικητών Προορισμών και 
θα προβληθεί σε μια πανευρωπαϊκή τουριστική καμπάνια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και 
τον ΚΟΤ. Η προβολή θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την ανάδειξη μέσω της ιστοσελίδας του 
προγράμματος, την παραγωγή και διάθεση ολιγόλεπτων ταινιών και εντύπου. Επιπλέον, ο 
νικητής προορισμός θα προβληθεί στη διάρκεια του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Τουρισμού 2007 
που θα γίνει στην Πορτογαλία.  

     
 
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήσετε με την  

Μάρω Καζέπη 
Συντονιστή Προγράμματος 
Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού 

email: Maro.Kazepi@cto.org.cy  

 
 

   

 

mailto:c.nicolaides@cytanet.com.cy
mailto:pga@navigator-consulting.com
mailto:christine@navigator-consulting.com
http://www.rural-cyprus.com/
mailto:Maro.Kazepi@cto.org.cy

