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Το έργο

EDEN
Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αποτελεί συνέχεια της 
πρωτοβουλίας Άριστοι Ευρωπαϊκοί Προορισμοί 
(European Destinations of Excellence - EDEN), η 
οποία προωθήθηκε από το 2006 με πρωτοβουλία 
της Μονάδας Τουρισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 
Από το 2014 το πρόγραμμα συνεχίζεται να 
υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος COSME. 
Τη διαχείριση του προγράμματος EDEN στην Κύπρο 
έχει αναλάβει το Υφυπουργείο Τουρισμού.

Γενικός στόχος του προγράμματος είναι «να επιστήσει 
την προσοχή στην αξία, την ποικιλομορφία και τα 
κοινά χαρακτηριστικά των Ευρωπαϊκών τουριστικών 
προορισμών και να προωθήσει τους προορισμούς 
εκείνους όπου η οικονομική ανάπτυξη επιδιώκεται 
με τρόπο τέτοιο ώστε να εξασφαλίζεται η κοινωνική, 
πολιτιστική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα του 
τουρισμού». 
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Το θέμα του φετινού διαγωνισμού είναι «Τουρισμός 
Υγείας και Ευεξίας» (Health and well-being tourism).

Οι προορισμοί που επιλέχθηκαν στα πλαίσια 
σχετικού εθνικού διαγωνισμού, θα προβληθούν από 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις συμμετέχουσες 
χώρες, προωθώντας έτσι την πολυμορφία, τη 
μοναδικότητα, και την ποιότητα των Ευρωπαϊκών 
τουριστικών προορισμών.
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Η Κύπρος, το τρίτο μεγαλύτερο σε έκταση μεσογειακό νησί αλλά και το 
νοτιοανατολικότερο άκρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βρίσκεται σε ένα 
πολιτιστικό, γλωσσικό και ιστορικό σταυροδρόμι μεταξύ της Ευρώπης, 
της Ασίας και της Αφρικής. Είναι ένα νησί πλούσιο σε ιστορία και 
παράδοση, το όνομα του οποίου φέρεται να έχει καθιερωθεί από την 
εποχή του Ομήρου, καθώς γίνεται αναφορά σε αυτό τόσο στην Ιλιάδα 
όσο και στην Οδύσσεια. 

Η Κύπρος είναι γνωστή ως το Νησί της Αφροδίτης αφού κατά την 
Ελληνική Μυθολογία η θεά Αφροδίτη (=γεννημένη από τον αφρό) 
γεννήθηκε στο νησί κοντά στην Πέτρα του Ρωμιού στις ακτές της Πάφου, 
γι’ αυτό το όνομα Κύπρις αναφέρεται και ως επίθετο της θεάς. Η ιστορία 
της Κύπρου ξεκινάει με την πρώτη εμφάνιση του ανθρώπου στο νησί 
περίπου κατά τη 10η χιλιετία π.Χ. ενώ οι πρώτοι Αχαιοί εγκαταστάθηκαν 
πλέον στα κυπριακά λιμάνια το 1400 π.Χ.. Η γεωγραφική θέση της 
Κύπρου διαδραμάτισε μεγάλο ρόλο στην πολυτάραχη ιστορία της, 
αποτελώντας σημείο αναφοράς για πολλούς πολιτισμούς: Φοίνικες, 
Ασσύριοι, Πέρσες, Αιγύπτιοι, Ρωμαίοι, Βυζαντινοί, Σταυροφόροι, 
Φράγκοι, Ενετοί, Οθωμανοί και Βρετανοί, όλοι έχουν αφήσει ορατά τα 
σημάδια τους σε ολόκληρο το νησί. Το νησί από μόνο του αποτελεί ένα 
ανοικτό μουσείο: νεολιθικοί οικισμοί, αρχαία ελληνιστικά και ρωμαϊκά 
θέατρα, ψηφιδωτά, μνημεία, βυζαντινές και λατινικές εκκλησίες και 
μοναστήρια, ενετικά τείχη, βυζαντινά κάστρα, οθωμανικά τζαμιά και 
κτήρια αποικιακής τεχνοτροπίας. 

Η Κύπρος αποτελείται από εύφορες πεδιάδες, αμπελώνες, 
πορτοκαλεώνες, απέραντες ακρογιαλιές και ψηλά βουνά, με την οροσειρά 
Τροόδους να είναι η μεγαλύτερη οροσειρά του νησιού. Τα ευωδιαστά 
πευκοδάση και οι χιονισμένες βουνοκορφές συνυπάρχουν με τα γαλανά 
νερά της Μεσογείου. Το κλίμα είναι μεσογειακό, με παρατεταμένα ζεστά 
καλοκαίρια και ήπιους ηλιόλουστους χειμώνες με χαμηλή βροχόπτωση, 
γεγονός που προδιαθέτει για περιηγήσεις στο νησί. 

ΚΎΠΡΟΣ
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Οι Κύπριοι φημίζονται για την 
φιλοξενία τους και τη φιλία που 
προσφέρουν απλόχερα σε κάθε 
επισκέπτη. Άνθρωποι απλοί, αυθεντικοί 
και με ευγένεια, δημιουργούν ένα 
ευπρόσδεκτο αίσθημα σε όλους τους 
επισκέπτες. Σημαντικός παράγοντας 
στην επικοινωνία είναι ότι τα αγγλικά 
είναι ευρέως διαδεδομένα στους 
κατοίκους του νησιού. 

Η Κύπρος αποτελεί τον ιδανικό 
προορισμό καθώς προσφέρει όλα 
τα είδη τουρισμού καλύπτοντας τις 
προτιμήσεις και των πιο απαιτητικών 
επισκεπτών. Πολιτισμός, γαστρονομία, 
θερμαλισμός, υπέροχο κλίμα, και 4 
εποχές σε πλήρη διάταξη προσφέρουν 
μια τεράστια γκάμα επιλογών τόσο σε 
εικόνες όσο και δραστηριότητες.

Η πρωτεύουσα της Κύπρου είναι η Λευκωσία και ακολουθούν η Λεμεσός, η Λάρνακα, η Πάφος και τα παράλια, 
με κύριες περιοχές την Αγία Νάπα, το Παραλίμνι και την Πόλη Χρυσοχούς. Πολλές περιοχές της Κύπρου 
διατηρούν μέχρι και σήμερα τον παραδοσιακό τρόπο ζωής, διατηρώντας ζωντανά τα έθιμα και τις παραδόσεις 
τους. Η κυπριακή λαϊκή τέχνη (υφαντική, κεντητική, ξυλογλυπτική, αγγειοπλαστική και αργυροχοΐα), τα 
κυπριακά κρασιά και η κυπριακή κουζίνα έχουν ξεχωρίσει στον παγκόσμιο καμβά. 
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ΜΗΛΙΟΎ
Το χωριό των πορτοκαλεώνων
Καλώς ήρθατε στη Μηλιού! 

Η Μηλιού βρίσκεται στην Επαρχία της Πάφου, μόλις 
24 χλμ από την Πάφο και 10 χλμ από την Πόλη 
Χρυσοχούς. Είναι ένα μικρό, ήσυχο και πανέμορφο 
χωριό κρυμμένο ανάμεσα στους πορτοκαλεώνες. 
Υπάρχουν πολλές εκδοχές σχετικά με το πως δόθηκε 
το όνομα «Μηλιού» στο χωριό. Μία από αυτές είναι 
ότι το όνομα προήλθε λόγω των χρυσόμηλων που 
υπήρχαν στην περιοχή ενώ μια άλλη αναφέρει ότι 
το όνομα δόθηκε από τις μηλιές που καλλιεργούσαν 
οι κάτοικοι κατά μήκος του ποταμού Νεράδες. Άλλη 
εκδοχή είναι ότι το όνομα δόθηκε από τους πολλούς 
νερόμυλους που υπήρχαν κατά μήκος της όχθης του 
ποταμού και εξυπηρετούσαν τις καθημερινές ανάγκες 
των κατοίκων της περιοχής. Το μόνο σίγουρο πάντως 
είναι ότι το χωριό της Μηλιού είναι ένας μικρός 
επίγειος παράδεισος και αξίζει να το επισκεφτείτε! 
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Ας γνωριστούμε λίγο 
καλύτερα…
Η Κοινότητα της Μηλιούς δεν έχει πολλούς κατοίκους, περίπου 70, ωστόσο τους καλοκαιρινούς μήνες 
ο αριθμός αυξάνεται στους 500. Όλα τα κτίρια της Κοινότητας, δημόσια και ιδιωτικά, διατηρούν την 
τοπική αρχιτεκτονική και αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για αυτούς που θέλουν να συνδυάσουν τις 
ιαματικές ιδιότητες των νερών με τη σωματική και ψυχική ευεξία που προσφέρει η επαφή με τη φύση.

Από πολύ παλιά, έγινε γνωστή για το θεραπευτικό ιαματικό νερό 
που υπάρχει στην περιοχή. Από τους λόφους της Κύπρου μια πηγή 
μεταλλικού νερού φέρνει τα ιαματικά νερά της, γνωστά εδώ και 
γενιές για τις θεραπευτικές τους ιδιότητες. Τον 17ο αιώνα, δύο 
αδέλφια θεραπευτές, ο Κοσμάς και ο Δαμιανός, ανακάλυψαν τις 
θεραπευτικές ιδιότητες του νερού που ανάβλυζε ασταμάτητα στην 
περιοχή.
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Αναλύσεις που έχουν γίνει στα ιαματικά 
νερά, από το Κρατικό Χημείο, δείχνουν 
την υψηλή περιεκτικότητα τους σε θείο 
και άλλα μέταλλα, τα οποία βοηθούν 
σε διάφορες δερματικές παθήσεις, 
ρευματοπάθειες, αρθριτικά αλλά και 
γενικότερα είναι ωφέλιμα για την υγεία. 

Τι καλύτερο από το να επιλέξετε να απολαύσετε τις θεραπευτικές υπηρεσίες που προσφέρονται 
στην περιοχή, επιτρέποντας σας να αναζωογονηθείτε, σωματικά και πνευματικά, σε ένα ήρεμο και 
ειδυλλιακό περιβάλλον;
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Στην κεντρική πλατεία του χωριού, θα βρείτε το παραδοσιακό καφενείο και την τοπική γραφική ταβέρνα, 
η οποία στεγάζεται σε ένα αναπαλαιωμένο κτίσμα του 1847. Εκεί μπορείτε να γευθείτε πεντανόστιμα 
τοπικά Κυπριακά εδέσματα. 

Ας γνωριστούμε λίγο καλύτερα…



15EDEN ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ



16 EDEN ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ

Ένα καταπράσινο
τοπίο 
Αν περιηγηθείτε στην περιοχή θα 
παρατηρήσετε ότι βρίσκεστε σε ένα 
μαγευτικό καταπράσινο τοπίο με 
πλούσια βλάστηση. Αιωνόβιες ελιές 
και βελανιδιές, αμυγδαλιές, τρεμιθιές, 
χαρουπιές και ποικιλόμορφοι θάμνοι. 
Την άνοιξη ανθίζουν οι λεμονιές και 
το άρωμά τους αναδύεται σε όλο το 
χωριό... 

Πλούσια είναι και η πανίδα της 
περιοχής. Θηλαστικά, ερπετά, έντομα 
και πολλά πουλιά, όπως χελιδόνια και 
αηδόνια βρίσκουν καταφύγιο στην 
κοιλάδα των Ανεράδων. Ο μικρός 
ποταμός Κολοκούρι και τα ρυάκια 
προσφέρουν κρυψώνες στα καβούρια 
και άλλους υδρόβιους οργανισμούς. 
Το μόνο που μένει είναι να τα 
ανακαλύψετε!
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Η Μηλιού στηρίζει τις ενέργειες που αφορούν την 
προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Κάθε χρόνο 
συμμετέχει σε εκστρατείες καθαρισμού δρόμων, 
δημόσιων χώρων και μονοπατιών καθώς επίσης και 
σε δενδροφύτευση. 

Αξίζει να αναφερθεί ότι η μικρή αυτή κοινότητα έχει 
βραβευθεί από το Κυπριακό Κέντρο Περιβαλλοντικής 
Έρευνας και Εκπαίδευσης – ΚΥΚΠΕΕ με το βραβείο 
«Πράσινης Κοινότητας της Κύπρου 2017» σύμφωνα 
με το Έργο «Μονοπάτια φύσης και Φεστιβάλ 
Πορτοκαλιού» στην κατηγορία «Αειφόρος Τουρισμός» 
κατά το οποίο σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν το 
μονοπάτι της φύσης “Ανεράδες”, οι θειούχες πηγές 
και δύο σημεία θέας. Επιπλέον, το 2018 ακολούθησε 
το βραβείο «Πράσινης Κοινότητας της Κύπρου 2018» 
σύμφωνα με το Έργο «Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας» 
στην κατηγορία «Αειφόρος Ενεργειακή Κατανάλωση». 

«Πράσινη Κοινότητα» 



19EDEN ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ

Στην κοινότητα έχει απονεμηθεί η Πράσινη Σημαία 
από τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας και 
έχει πλέον ενταχθεί στο Δίκτυο των Κοινοτήτων 
των Πράσινων Πόλεων και Κοινοτήτων της Κύπρου 
του ΚΥ.Κ.Π.Ε.Ε.
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ΦΕΣΤΙΒΑΛ
Πορτοκαλιού
Η Γιορτή του Πορτοκαλιού έχει καταστεί πλέον θεσμός 
στην κοινότητα της Μηλιούς και διοργανώνεται το 
δεύτερο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου.

Στη γιορτή προσφέρονται διάφορα παράγωγα 
του πορτοκαλιού, όπως γλυκά του πορτοκαλιού, 
μαρμελάδα, χυμοί, παγωτό πορτοκάλι, σπιτική μπύρα 
με άρωμα πορτοκαλιού, μέλι από ανθό πορτοκαλιάς, 
παστέλι από χυμό πορτοκαλιού, λικέρ, γλυκά και πολλά 
άλλα παραδοσιακά εδέσματα. 

Αν βρίσκεστε στην Κύπρο εκείνη την εποχή, συνιστάται 
ανεπιφύλακτα!
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Αξέχαστες και μοναδικές 
εμπειρίες
Περιποίηση, αναζωογόνηση και χαλάρωση απολαμβάνοντας τις θεραπευτικές ιδιότητες των ιαματικών 
υδάτων.

Ασκήσεις χαλάρωσης γιόγκα στη φύση από διάφορες ομάδες αλλά και στο τουριστικό θέρετρο που υπάρχει 
στην περιοχή. 

Διαλογισμός στο δάσος.

Πεζοπορία στο κυκλικό μονοπάτι της φύσης ΑΝΕΡΑΔΕΣ (μήκους 2 χλμ.) το οποίο ξεκινά από την είσοδο 
του χωριού και καταλήγει στο ίδιο σημείο. Έχει τρεις πορείες με διαφορετικό βαθμό δυσκολίας η κάθε μία.

Παρατήρηση πουλιών (Birdwatching).

Πεζοπορία και συλλογή καρυδιών το φθινόπωρο και διαφόρων φρούτων όπως βατόμουρα το καλοκαίρι 
και πορτοκάλια το χειμώνα από τα δέντρα που θα συναντήσετε στη βόλτα σας.
 
Επίσκεψη στο παρεκκλήσι του 13ου αιώνα, αφιερωμένο στους Άγιους Ανάργυρους, που βρίσκεται στην 
αυλή του τουριστικού θέρετρου και της εκκλησίας της Αγίας Παρασκευής στην ομώνυμη πλατεία του 
χωριού.
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Περιήγηση στα εκκλησάκια του Αγ. Φώτιου και του Αγ. Γεωργίου, από τα οποία σώζονται μόνο τα ερείπια 
τους.

Περίπατος στα ερείπια του παλιού νερόμυλου, στον παλιό ελαιόμυλο με το πιεστήριο, στην Πάνω και Κάτω 
Λίμνη και στο Λαούμη (πηγή).  

Δοκιμασία τοπικών εδεσμάτων στην παραδοσιακή ταβέρνα του χωριού.

Γευσιγνωσία κρασιού στη «Διαδρομή Κρασιού Λαόνα-Ακάμας» δοκιμάζοντας το γηγενές λευκό κρασί 
Ξυνιστέρι και το κόκκινο κρασί, το οποίο παράγεται από την αρχαία ποικιλία σταφυλιού Μαραθεύτικο.

Περιήγηση στη Βρύση της Βάσας που εδώ και δεκαετίες δροσίζει τους επισκέπτες με το τρεχούμενο 
δροσερό νερό της. Στο σημείο αυτό μπορείτε να απολαύσετε πανοραμικά το χωριό και το όμορφο φυσικό 
τοπίο από το σημείο θέας. 
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Μια όαση
γαλήνης 
Ένα από τα πιο πολυτελή κέντρα υγείας και ευεξίας που λειτουργούν στην Κύπρο βρίσκεται στην Μηλιού. 
Πρόκειται για ένα μοναδικό τουριστικό θέρετρο που προσφέρει μια ανεπανάληπτη απόδραση, σε έναν 
χώρο πλήρους ηρεμίας και τη δυνατότητα να απολαύσουν οι επισκέπτες του τα ιαματικά λουτρά μέσα 
από τις ποικίλες ευεργετικές υπηρεσίες υγείας και ευεξίας. 

Η ιστορία λέει ότι ο χώρος αυτός λειτουργούσε ως κέντρο αποκατάστασης 
από το 17ο αιώνα, ενώ από το 18ο αιώνα, διάφοροι επισκέπτες από όλη την 
Κύπρο και την Αίγυπτο, επισκέπτονταν την περιοχή για να αποκομίσουν 
τα οφέλη των ιαματικών νερών. Από το 1920 ξεκίνησε να λειτουργεί στην 
περιοχή μια μικρή ξενοδοχειακή μονάδα όπου οι επισκέπτες μπορούσαν 
να απολαύσουν τις θεραπευτικές ιδιότητες του θειούχου ιαματικού νερού 
σε διάφορες θεραπείες, όπως λασποθεραπείες και υδροθεραπείες. 
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Το θέρετρο αναβαθμίστηκε από το 2009, διατηρώντας το παραδοσιακό αρχιτεκτονικό χαρακτήρα της 
Κύπρου. Είναι ένα από τα λίγα ξενοδοχεία που χτίστηκε με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι φιλικό προς το 
περιβάλλον (eco-friendly) και το οποίο χρησιμοποιεί με αειφορικό τρόπο, τα ιαματικά νερά, από την 
πηγή μεταλλικού νερού στο 2500m2 κέντρο ευεξίας που διαθέτει. 
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Στιγμές χαλάρωσης και 
αναζωογόνησης

Οι υπηρεσίες που προσφέρονται πολλές και ποικίλες! Με 
τη βοήθεια της σύγχρονης επιστήμης έχει επιτευχθεί να 
παρέχονται παραδοσιακές θεραπείες που εγγυώνται την 
αναγέννηση και την αναζωογόνηση των αισθήσεων, σε 
σωματικό, ψυχικό και πνευματικό επίπεδο. Μερικές από 
τις υψηλής ποιότητας υπηρεσίες υγείας και ευεξίας που 
μπορείτε να επιλέξετε και να απολαύσετε περιλαμβάνουν:

Υδροθεραπείες, λασποθεραπείες, θεραπείες επίπλευσης 
για ενέργεια, αναζωογόνηση και ανανέωση, περιποιήσεις 
σώματος και προσώπου (π.χ. απολέπιση με χρήση 
θαλάσσιων αλάτων, θεραπείες αντιγήρανσης), διάφορα 
είδη μασάζ με τη χρήση φυτικών προϊόντων, ρεφλεξολογία, 
διαλογισμό, χρωματοθεραπεία,  αρωματοθεραπείες, 
σάουνα, καθώς και προγράμματα διατροφής και 
αποτοξίνωσης.

Επίσης, μπορείτε να επιλέξετε μερικές από τις καινοτόμες 
θεραπευτικές υπηρεσίες που προσφέρονται και αφορούν 
στην εξάλειψη της κούρασης, την ανακούφιση από το 
στρες, τη βελτίωση του ύπνου και την βελτίωση της 
ενέργειας!

Αν θέλετε να αποδράσετε από την ρουτίνα της 
καθημερινότητας και να ζήσετε στιγμές απόλυτης 
χαλάρωσης, δεν έχετε παρά να επισκεφτείτε αυτήν την 
γαλήνη όασης που βρίσκεται στην Κοινότητα. Το θέρετρο 
είναι μέλος του Cyprus Spa Association και του Φορέα 
Προώθησης Υπηρεσιών Υγείας Κύπρου.
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Η Μηλιού σας περιμένει! 
Το σίγουρο είναι ότι αν την 
επισκεφτείτε, θα βιώσετε μια 
μοναδική εμπειρία σε ένα 
παραμυθένιο τοπίο! 

Κοπιάστε!





Τη διαχείριση του προγράμματος EDEN στην Κύπρο έχει αναλάβει το Υφυπουργείο Τουρισμού. 
Από το 2007 ο ΚOT και τώρα το Υφυπουργείο Τουρισμού διεξάγει εθνικό διαγωνισμό επιλογής 
Ευρωπαϊκού Προορισμού, Αριστείας σχετικά με το εκάστοτε θέμα. Οι νικητές προορισμοί στην 
Κύπρο είναι οι ακόλουθοι:

2007 - Τρόοδος
στο θέμα «Καλύτερος Αναδυόμενος Προορισμός Υπαίθρου»

2008 - Αγρός
στο θέμα «Τουρισμός και Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά»

2009 - Βουνί (Πάνω) Παναγιάς
στο θέμα «Τουρισμός και Προστατευόμενες Περιοχές»

2010 - Κάτω Πύργος
στο θέμα «Τουρισμός και Προστατευόμενες Περιοχές»

2011 - Καλοπαναγιώτης
στο θέμα «Τουρισμός και Αναζωογόνηση των Φυσικών Προορισμών»

2012 - Πόλη Χρυσοχούς
στο θέμα «Προσβάσιμος Τουρισμός»

2014 - Πιτσιλιά
στο θέμα «Τουρισμός και Τοπική Γαστρονομία»

2016 - Ορεινή Λάρνακας
στο θέμα «Πολιτιστικός Τουρισμός»

Ευρωπαϊκοί Προορισμοί 
Αριστείας EDEN στην Κύπρο 
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ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΎΡΙΣΤΙΚΏΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΏΝ ΎΦΎΠΟΎΡΓΕΙΟΎ 
ΤΟΎΡΙΣΜΟΎ ΣΤΗΝ ΚΎΠΡΟ

• Αγία Νάπα:
  Τ. +357 23721796

• Λάρνακα:
  Τ. +357 24654322

• Λεμεσός:
  Τ. +357 25362756

• Λαϊκή Γειτονιά Λευκωσία:
  Τ. +357 22674264

• Λιμάνι Λεμεσού:
  Τ. +357 25819200

• Πάφος:
  Τ. +357 26932841

• Παραλίμνι - Πρωταράς:
  Τ. +357 23832865

• Πλάτρες:
  Τ. +357 25421316

• Πόλις:
  Τ. +357 26322468
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Για περισσότερες χρήσιμες πληροφορίες, 
παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του 
Υφυπουργείου Τουρισμού
www.visitcyprus.com 

Aριθμός Επειγόντων περιστατικών: 112
Δασικές Πυρκαγιές: 1407

Παραγωγή: Ύφυπουργείο Τουρισμού

Κείμενα: Ύφυπουργείο Τουρισμού

Φωτογραφίες: Αρχείο Ύφυπουργείο Τουρισμού

Σχεδιασμός: Dali Advertising Ltd

Εκτύπωση: R.P.M. Lithographica Ltd

Ελληνικά: 527.02.20



Ύφυπουργείο Τουρισμού

Λεωφ. Λεμεσού 19, 2112 Αγλαντζιά
Τ. +357 22691100, Φ. +357 22331644
Εmail. cytour@visitcyprus.com

To έντυπο έχει ετοιμαστεί στα πλαίσια
του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής GRO/SME/18/C/065
“EDEN” European Destinations of Excellence

Selection 2019 - CYEDENHEALTH

www.cyprus-eden.com

527.02.20


