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ΚΟΙΝΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
«Ζήζε ηην Κύπρο»
για δεύηερη χρονιά ζηο Αεροδρόμιο Λάρνακας!
Γηα δεύηεξε ζπλερόκελε ρξνληά, ν Γηεζλήο Αεξνιηκέλαο Λάξλαθαο δηνξγαλώλεη
ην κήλα πξνβνιήο ηεο Κύπξνπ, πξνζθέξνληαο ζην επηβαηηθό θνηλό ηελ
επθαηξία λα δήζεη κνλαδηθέο ζηηγκέο, από ηελ πινύζηα πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά
ηνπ λεζηνύ καο.
Γηα νιόθιεξν ην κήλα Απξίιην, ν ρώξνο ησλ αλαρσξήζεσλ ζα θηινμελεί ζθελέο
από ηελ αγαπεκέλε θππξηαθή ύπαηζξν! Παξαδνζηαθά ηξαγνύδηα θαη ρνξνί,
παηξνπαξάδνηα εδέζκαηα, ρεηξνπνίεηα δεκηνπξγήκαηα από ηερλίηεο πνπ ζα
θηινηερλνύλ ηα δεκηνπξγήκαηα ηνπο δσληαλά, κπξνζηά ζην θνηλό, είλαη κεξηθά
από ηα θύξηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζα ζπλζέηνπλ ην πινύζην ηαμίδη ζηελ
Κππξηαθή ύπαηζξν, ιίγν πξηλ ηελ αλαρώξεζε ησλ επηβαηώλ γηα ην εμσηεξηθό.
Ζ εθδήισζε «Εήζε ηελ Κύπξν» ζπλδηνξγαλώλεηαη θαη θέηνο από ηηο εηαηξείεο
CTC-ARI (εηαηξεία δηαρείξηζεο ησλ θαηαζηεκάησλ αδαζκνιόγεησλ εηδώλ), ηε
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αεξνδξνκίσλ) θαη ηε Hermes Airports (δηαρεηξηζηή ησλ αεξνδξνκίσλ).
Μηιώληαο ζην πιαίζην ηεο ελαξθηήξηαο ηειεηήο ζην αεξνδξόκην Λάξλαθαο, ν
Αλώηαηνο Δθηειεζηηθόο Γηεπζπληήο ηεο Hermes Airports, θ Wes Porter,
εμέθξαζε ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ γηα ην γεγνλόο όηη ε εθδήισζε απηή
πξαγκαηνπνηείηαη γηα δεύηεξε ζπλερή ρξνληά. Τν γεγνλόο απηό, ζεκείσζε,
θαηαδεηθλύεη όηη πξόθεηηαη γηα έλα επηηπρεκέλν ζεζκό, πνπ θαηάθεξε όρη κόλν
λα αλαδείμεη ηηο νκνξθηέο ηεο Κύπξνπ αιιά θαη λα θεξδίζεη ηελ αγάπε ηνπ
ηαμηδησηηθνύ θνηλνύ.
Σε ραηξεηηζκό ηνπ ζηελ εθδήισζε, ν Γήκαξρνο Λάξλαθαο, θύξηνο Αλδξέαο
Λνπξνπηδηάηεο, ηόληζε όηη

«απηή ε αμηόινγε πξνζπάζεηα πνπ θαηαβάιιεηαη

ζπκβάιιεη ζηελ πξνβνιή ησλ Κππξηαθώλ παξαδνζηαθώλ θαη ηνπξηζηηθώλ
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πξντόλησλ». Οη εθδειώζεηο απηέο, ζεκείσζε, «δίδνπλ ηε ζεκαληηθή επθαηξία,
ηόζν ζε εκάο, όζν θαη ζηνπο μέλνπο επηζθέπηεο, λα γλσξίζνπλ ηα παξαδνζηαθά
καο πξντόληα θαη εκπίπηνπλ επίζεο, κέζα ζηηο δηθέο καο δξάζεηο, ηεο αεηθόξνπ
ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο, ηηο νπνίεο θαη εθαξκόδνπκε σο Τνπηθή Απηνδηνίθεζε».
Από ηελ πιεπξά ηνπ ν θύξηνο Garrett Coogan, Γηεπζύλσλ Σύκβνπινο ηεο CTCARI, ηόληζε όηη κέζα από ηε δηνξγάλσζε ηέηνησλ εθδειώζεσλ, επηρεηξείηαη κηα
πξνζπάζεηα ελδπλάκσζεο ηεο εηθόλαο ηεο Κύπξνπ ζην ηνπξηζηηθό θνηλό.
Σηνρεύνπκε, ζπλέρηζε, ζε κηα ππελζύκηζε ηεο ηειεπηαίαο ζηηγκήο, πξνο ηνπο
ηνπξίζηεο πνπ επέιεμαλ ηελ Κύπξν γηα ηηο δηαθνπέο ηνπο θαη εηνηκάδνληαη λα
αλαρσξήζνπλ πξνο ηηο ρώξεο ηνπο αιιά θαη λα επηζηξέςνπλ ζηελ
θαζεκεξηλόηεηα ηνπο. Μηαο ππελζύκηζεο, θαηέιεμε, όισλ ησλ σξαίσλ ζηηγκώλ
πνπ είραλ ηελ επθαηξία λα δήζνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζύληνκεο παξακνλήο
ηνπο ζην λεζί καο.
Δμάιινπ, ν θύξηνο Οδπζζέαο Γεσξγίνπ, Γεληθόο Γηεπζπληήο ηεο εηαηξείαο
Cyprus Airports F&Β πνπ δηαρεηξίδεηαη ηα θαθεζηηαηόξηα ησλ αεξνδξνκίσλ,
θάιεζε ην θνηλό «λα αμηνπνηήζεη ηελ επθαηξία θαη λα απνιαύζεη ηα
παξαδνζηαθά θαγεηά πνπ ζα πξνζθέξνληαη ζηα εζηηαηόξηα ηνπ αεξνδξνκίνπ,
θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηνπ Απξηιίνπ, ζην πιαίζην ηεο εθδήισζεο».
Ζ εθδήισζε «Εήζε ηελ Κύπξν», πξνζθέξεη θαη θέηνο ηελ επθαηξία ζε όινπο
ηνπο ηαμηδηώηεο ηνπ αεξνδξνκίνπ Λάξλαθαο λα απνιαύζνπλ έλα δηαδξαζηηθό
ηαμίδη πίζσ ζην ρξόλν θαη ζηελ πινύζηα πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά ηεο Κύπξνπ.
Απνβιέπεη επίζεο ζηελ ελίζρπζε ησλ δηάθνξσλ παξάιιεισλ πξσηνβνπιηώλ
πνπ αλαιακβάλνληαη από ηνπο θνξείο ηνπ θππξηαθνύ ηνπξηζκνύ θαη ζηνρεύνπλ
ζηελ θαζηέξσζε ηνπ λεζηνύ καο, σο νιόρξνλνπ θαη αγαπεκέλνπ ηνπξηζηηθνύ
πξννξηζκνύ.
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