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101 XENOS TRAVEL
BY ROYAL HOLIDAYS

Η Xenos Travel για περισσότερα από 35 χρόνια, παραμένει 
αφοσιωμένη στην υπόσχεση της προς του Κύπριους ταξιδιώ-
τες για παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας σε ανταγωνι-
στικές τιμές. Για ακόμα ένα καλοκαίρι στον κατάλογο της 
Xenos Travel, θα βρείτε μια πληθώρα επιλογών με ελκυστικά 
πακέτα διακοπών για κάθε γούστο και βαλάντιο. 

Διευθύνσεις: 
ΛΕΥΚΩΣΙΑ: Λεωφόρος Νίκης 3Α, 2081 Ακρόπολη, 
Τηλ.:  +357 22411111
ΛΑΡΝΑΚΑ: Λεωφόρος Γρηγόρη Αυξεντίου 13 Α&Β, 2306, 
Τηλ.: +357 24828700
ΛΕΜΕΣΟΣ: Λεωφόρος Μακαρίου 18Β, 4000 Μέσα Γειτονιά, 
Τηλ.: +357 25721133
Email:  info@xenos-travel.com
Website: www.xenostravel.com.cy 

PLUTON TRAVEL
& TOURS LTD 

Είμαστε ένας ολοκληρωμένος τουριστι-
κός οργανισμός με εμπειρία 25 χρόνων, 
με γραφεία σε Λευκωσία και Λάρνακα.
Γνωρίζουμε ότι οι διακοπές σας και 
κυρίως το γαμήλιο ταξίδι σας είναι οι 
πιο σημαντικές περιόδοι της ζωής σας!
Για το λόγο αυτό, όλοι εμείς στο Pluton Travel & Tours επιλέ-
ξαμε προσεκτικά τα ταξίδια που σας προτείνουμε.
Οι προτάσεις μας είναι πλήρης  εγγυημένες  επιλογές, και 
έχουμε άμεση γνώση του κάθε ταξιδιού και των ξενοδοχείων 
που προτείνουμε αφού έχουμε προσωπικά ταξιδέψει.
Οργανωμένα, ημιοργανωμένα και tailor made ατομικά 
πακέτα διακοπών δημιουργήθηκαν και δημιουργούνται με 
πολλή αγάπη για εσάς προκειμένου να ικανοποιήσουν όλες 
τις επιθυμίες σας για το ταξίδι των ονείρων σας.
Ονειρευτείτε τον κόσμο και σχεδιάστε το ταξίδι των ονείρων 
σας με την γνώση και την εμπειρία των ταξιδιωτικών 
συμβούλων του Pluton Travel. Ο κόσμος είναι μεγάλος και 
εμείς τον γνωρίζουμε για να μπορούμε να σχεδιάζουμε για 
εσάς και τα αγαπημένα σας πρόσωπα τα ταξίδια των ονείρων 
σας!

Διευθύνσεις: 
33, Artemidos Ave, Metropolitan House, O�ces 1, 6025, 
Larnaca, Tel.: +357 24821777, +357 99624780, Fax: +357 
24821780
40, Nikis Avenue, O�ce 42, 1086 Nicosia, Cyprus,
Tel.: +357 22878799, +357 99624780, Fax: +357 22878087
Website: www.plutontravel.com.cy 
Email: info@plutontravel.com.cy 
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103 CELESTYAL CRUISES 

Η Celestyal Cruises έχτισε γρήγορα 
μία πολυβραβευμένη εταιρική φήμη 
και αναγνώριση, ως η νούμερο ένα 
επιλογή κρουαζιέρας στα ελληνικά 
νησιά και την Ανατολική Μεσόγειο, χάρη στην τοπική εμπει-
ρία και την εξαιρετική φιλοξενία που παρέχει στους ταξιδιώ-

τες της. Η εταιρεία διαχειρίζεται δύο κρουαζιερόπλοια, που το 
καθένα αποτελεί ιδανικό περιβάλλον για ζεστή και προσωπική 
εξυπηρέτηση. Επίκεντρο της φιλοσοφίας της εταιρείας είναι η 
μοναδική ελληνική κληρονομιά που συνδυάζει την εξαιρετική 
φιλοξενία με την πραγματική διείσδυση στον πολιτισμό των 
περιοχών που επισκέπτεται η εταιρεία, προσφέροντας αυθεντι-
κές εμπειρίες τόσο εν πλω όσο και στην ξηρά.

Διεύθυνση:
Λεωφόρος Λεμεσου 11, 2112 Λευκωσία, 
Τ.Θ. 21301,1506 Λευκωσία
Τηλ.: +357 2241350, Φαξ: +357 22442845
Email: cruising@celestyal.com

ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ

O ACTA είναι ο κατ’ εξοχήν μη κυβερνητικός οργανισμός, ο 
οποίος παρακολουθεί όλες τις εξελίξεις τοπικές και διεθνείς 
όσον αφορά τα ζητήματα του τουρισμού και των ταξιδιών 
και ασκεί υπεύθυνη πολιτική για την ορθολογική προώθηση 
των θεμάτων αυτών.
Στις τάξεις του ενσωματώνει την πλειοψηφία των Κυπρίων 
Ταξιδιωτικών Πρακτόρων και Διοργανωτών Ταξιδιών, οι 
οποίοι αντιπροσωπεύουν σχεδόν όλους τους ξένους 
τουριστικούς οργανισμούς που συνεργάζονται με τη χώρα 
μας. 
Επίσημη αναγνώριση και επιβεβαίωση της υπεύθυνης θέσης 
του ACTA και  του σημαντικού του ρόλου, είναι το γεγονός ότι 
έχει βάση της Νομοθεσίας ορισθεί ως η Αρχή Έκδοσης 
Αδειών για τους Κύπριους Διοργανωτές Ταξιδιών.

Διεύθυνση: 
Στασικράτους 24, 1065 Λευκωσία 
Τηλ: +357 22666435, Φαξ: +357 22660330 
Email: acta@acta.org.cy  

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ
ΚΥΠΡΟΥ

Η Εταιρεία DISPLAY ART PLC είναι η μεγαλύτερη εταιρεία της 
Κύπρου στον τομέα της Οργάνωσης και Κατασκευής 
Εκθεσιακών Χώρων. Για 38 χρόνια προσφέρει τις υπηρεσίες 
της στη Κύπρο και το εξωτερικό με συνέπεια και 
επαγγελματισμό και τιμήθηκε για τις υπηρεσίες της με 
παγκόσμια βραβεία στην ΙΤΒ Βερολίνου το 2006 και στην 
ΜΙΤΤ Μόσχας το 2006 και 2007.
Η Εταιρεία διοργάνωσε για σειρά ετών τις πιο κάτω εκθέσεις 
και εκδηλώσεις:
• Τουριστική Έκθεση "ΤΑΞΙΔΙ". 
• ΕΚΘΕΣΗ  "ΙΔΑΝΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ" 
• ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
• SEPTEMBERFEST NICOSIA BEER FUN FESTIVAL 
• Έκθεση ΚΥΝΗΓΙΟΥ – ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ – ΨΑΡΕΜΑΤΟΣ 
• Έκθεση "WEDDING PLANNING"
• Μεσογειακή Έκθεση Τροφίμων & Ποτών 
• EXPO Αννόβερου 
• EXPO SARAGOZA 
• 50χρονα Κυπριακής Δημοκρατίας 
• MEDFEST LIMASSOL BEER FESTIVAL 

Διεύθυνση:
Τεύκρου Ανθία 23, Βιομ. Περ. Ιδαλίου, 2540 Λευκωσία
Τηλ: +357 22485420, Φάξ: +357 22485933
Email: info@displayartgroup.com

DISPLAY ART PLC
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ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ  

O Σύνδεσμος Οινοποιείων 
Κύπρου με γνώμονα την προώ-
θηση του Κυπριακού κρασιού 
και τοποθέτηση του στον 
παγκόσμιο οινικό χάρτη, κάνει συντονισμένες ομαδικές 
προσπάθειες ούτως ώστε να ενημερώσει και να εκπαιδεύσει 
το ευρύ κοινό για το τί είναι Κυπριακό κρασί, πόσο εξελίχθηκε 
τα τελευταία χρόνια, ποιες οι γηγενείς ποικιλίες και πόσο 
μεγάλη η ιστορική σημασία του στη ζωή και κουλτούρα της 
Κύπρου.
 Ο Σοκ μετρά σήμερα πέραν των 30 μελών.

Διεύθυνση: 
Γραφεία Κεό plc ,Φραγκλίνου Ρούσβελτ 1
Τηλ: +357 25853100
 Email: keo@keogroup.com
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Η Celestyal Cruises έχτισε γρήγορα 
μία πολυβραβευμένη εταιρική φήμη 
και αναγνώριση, ως η νούμερο ένα 
επιλογή κρουαζιέρας στα ελληνικά 
νησιά και την Ανατολική Μεσόγειο, χάρη στην τοπική εμπει-
ρία και την εξαιρετική φιλοξενία που παρέχει στους ταξιδιώ-

105 FEDHATTA 

H FEDHATTA, η Ομοσπονδία Συνδέ-
σμων Τουριστικών & Ταξιδιωτικών 
Γραφείων Ελλάδας, είναι ο πανελλήνι-
ος εκπρόσωπος του συνόλου του κλάδου των τουριστικών 
γραφείων στους αντίστοιχους εθνικούς, ευρωπαϊκούς και 
διεθνείς οργανισμούς.  Ιδρύθηκε με στόχο να ενώσει και να 
ενδυναμώσει τους Συνδέσμους Τουριστικών Γραφείων της 
Ελλάδας.
Παράλληλα, επιδιώκει την ανάπτυξη και προώθηση του 
Ελληνικού Τουρισμού και συμβάλλει στην αναπτυξιακή 
προσπάθεια της χώρας και στην αναβάθμιση της ποιότητας 
των παρεχόμενων τουριστικών υπηρεσιών, έχοντας αναπτύ-
ξει ένα ευρύ πλαίσιο επικοινωνίας με Ομοσπονδίες και 
Συνδέσμους Τουριστικών Γραφείων σε όλο τον κόσμο. 
Στενός συνεργάτης της  ECTAA (European Travel Agents’ and 
Tour Operators’ Associations), της ASTA (American  Society of  
Travel Advisors) και ιδρυτικό μέλος της EMTTAAS (East 
Mediterranean Travel & Tourist Agents Associations 
Synergies), στο πρότυπο των δύο τριεθνών κυβερνητικών 
συμφωνιών Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου και Ελλάδας-Κύ-
πρου-Ισραήλ.

Διεύθυνση:
Ξενοφώντος 14, 10557 Αθήνα, Ελλάδα 
Τηλ.: +30 2109223522
Email: info@fedhatta.gr 

τες της. Η εταιρεία διαχειρίζεται δύο κρουαζιερόπλοια, που το 
καθένα αποτελεί ιδανικό περιβάλλον για ζεστή και προσωπική 
εξυπηρέτηση. Επίκεντρο της φιλοσοφίας της εταιρείας είναι η 
μοναδική ελληνική κληρονομιά που συνδυάζει την εξαιρετική 
φιλοξενία με την πραγματική διείσδυση στον πολιτισμό των 
περιοχών που επισκέπτεται η εταιρεία, προσφέροντας αυθεντι-
κές εμπειρίες τόσο εν πλω όσο και στην ξηρά.

Διεύθυνση:
Λεωφόρος Λεμεσου 11, 2112 Λευκωσία, 
Τ.Θ. 21301,1506 Λευκωσία
Τηλ.: +357 2241350, Φαξ: +357 22442845
Email: cruising@celestyal.com

104 ΔΗΜΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Η Αλεξανδρούπολη βρίσκεται στο 
σταυροδρόμι μεταξύ Ασίας, Βαλκανί-
ων και Μεσογείου και είναι ένας 
γοητευτικός προορισμός για διακο-
πές. Η πόλη προσφέρει πολυάριθμες 
επιλογές για φαγητό, ποτό και διασκέ-
δαση. Επίσης, διαθέτει πολλές εναλλακτικές για διαμονή. K
ατά μήκος των ακτών της Θράκης, θα βρεις πολλές υπέροχες 
παραλίες με καθαρά νερά και ψιλή άμμο.
Αποτελεί, επίσης, ιδανική αφετηρία για ημερήσιες εκδρομές 
στις γύρω περιοχές, όπου θα έχεις την ευκαιρία να γνωρίσεις 
από κοντά τις φυσικές ομορφιές και τα γραφικά χωριά της 
Θράκης.

Διεύθυνση: 
Λ. Δημοκρατίας 306, 68132 Αλεξανδρούπολη, Ελλάδα
Τηλ.: +30 2551064100
Email: info@alexpolis.gr

107 TUS AIRWAYS
tusairways.com

H Κυπριακή εταιρεία TUS Airways ιδρύθηκε τον Οκτώβριο 
του 2015 με βάση τη Λάρνακα. Το μοντέλο λειτουργίας είναι 
υβριδικό καθώς πραγματοποιεί τόσο προγραμματισμένες 
όσο και πτήσεις charter.
Η TUS Airways διαθέτει 3 αεροσκάφη τύπου Airbus A320 και 
μέχρι το Μάιο ο στόλος της εταιρείας θα αυξηθεί σε 5 αερο-
σκάφη Airbus A320 χωρητικότητας 180 θέσεων.
Η TUS Airways πραγματοποιεί πτήσεις από τα αεροδρόμια 
Λάρνακας και Πάφου στην Μεσόγειο και σύντομα στην 
Κεντρική Ευρώπη. 
Η TUS θα πραγματοποιεί τα πιο κάτω δρομολόγια:
Από Λάρνακα:
Θερινή περίοδος: Κεφαλονιά, Σκιάθος, Καλαμάτα, Πρέβεζα, 
Λυών, Στρασβούργο, Τουλούζη
Όλο τον χρόνο: Βρυξέλες, Παρίσι (CDG), Τελ Αβίβ, Ειλάτ
Από Πάφο:
Θερινή περίοδος: Παρίσι (CDG), Ντίσελντορφ, Αμβούργο, 
Νυρεμβέργη
Όλο τον χρόνο: Αθήνα, Τελ Αβίβ

Διεύθυνση: 
Λεωφόρος Αρτέμιδος 3, 4ος όροφος, 6020 Λάρνακα 
Tηλ.: +357 24200310, Φαξ: +357 24200315 
Email: info@tusairways.com 

Ο Δήμος Καστοριάς αποτελεί Νομικό 
Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου του 
Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
(Ο.Τ.Α.). Η Διοίκηση του τουρισμού 
επιμελείται τον σχεδιασμό της τουρι-
στικής ανάπτυξης του Δήμου Καστο-
ριάς όπου μέσα από συμμετοχικές δράσεις, προγράμματα 
και εκθέσεις αποσκοπεί στην ανάπτυξη, ανάδειξη και προώ-
θηση του τουριστικού προϊόντος του Δήμου Καστοριάς στην 
Ελλάδα και το εξωτερικό. 
The Municipality of Kastoria is a Legal Entity under Public 
Law of the Local Government Organization (OTA). The 
Tourism Administration supervises the planning of the 

108 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
MUNICIPALITY OF KASTORIA

tourism development of the Municipality of Kastoria where 
through participatory actions, programs and exhibitions 
aims at the development, promotion and promotion of the 
tourist image of the Municipality of Kastoria in Greece and 
abroad. 

Διεύθυνση:
Σκαρπέδειο Δημοτικό Μέγαρο, 52100, Καστοριά, Ελλάδα
Tηλ.: +30 2467051101 – 51102 
Email: dimarxos@kastoria.gov.gr
Website: https://kastoria.gov.gr/
Tourism Department: Tηλ.: +30 2467026777 
Email: atppek@gmail.com

2022



Ο Δήμος Καστοριάς αποτελεί Νομικό 
Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου του 
Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
(Ο.Τ.Α.). Η Διοίκηση του τουρισμού 
επιμελείται τον σχεδιασμό της τουρι-
στικής ανάπτυξης του Δήμου Καστο-
ριάς όπου μέσα από συμμετοχικές δράσεις, προγράμματα 
και εκθέσεις αποσκοπεί στην ανάπτυξη, ανάδειξη και προώ-
θηση του τουριστικού προϊόντος του Δήμου Καστοριάς στην 
Ελλάδα και το εξωτερικό. 
The Municipality of Kastoria is a Legal Entity under Public 
Law of the Local Government Organization (OTA). The 
Tourism Administration supervises the planning of the 

109 VERSUS TRAVEL

To πιο πρωτοποριακό γραφείο της Ελλάδος με 24χρονη 
εμπειρία, εδώ και 4 χρόνια κοντά σας και στην Κύπρο.
Προσφέρουμε όλες τις υπηρεσίες ενός τουριστικού πρακτο-
ρείου και ειδικότητα μας είναι οργανωμένες εκδρομές σε 
κάθε γωνιά του κόσμου πάντα με την ποιότητα του Versus 
Travel.

Διευθύνσεις:
Λευκωσία: Λεωφόρος Αρχ. Μακαρίου Γ, 82Ε 1077 
Τηλ.: +357 22449977, Φαξ: +357 2244997 
Email: cyprus@versus-travel.gr 
Αθήνα: Φιλελλήνων 7 Σύνταγμα, Τηλ.: +30 2103232800
Versus Travel at Γλυφάδα: Λαζαράκη Α 20 Γλυφάδα 
Θεσσαλονίκη: Καλαποθάκη 7-9, Τηλ.: +30 2310230001
Versus Club: Καραγιώργη Σερβίας 4 Σύνταγμα
Website: www.versustravel.eu, Email: info@versus-travel.gr 
www.facebook.com/versustravel, twitter.com/versusin1

110 ROYAL JORDANIAN 

Royal Jordanian is the national 
carrier of Jordan, established in 
1963 with a vision of being the 
Airline of Choice connecting 
Jordan with the world. With its modern �eet, Royal Jordanian 
continues to reach worldwide destinations for its guests via 
Amman & o�ers a network of over 1,000 airports in 170 
countries through its one world alliance membership. With 7 
weekly �ights to/from Larnaca, we invite our customers in 
Cyprus to explore Jordan, home of Petra and the Dead Sea, & 
bask in the warmth of Jordanian hospitality.

Address: 
66 Makarios Avenue, Cronos Court, 1077 Nicosia 
Tel.: +357 22460044, Fax: +357 22375196 
Email: nictsrj@rj.com, Website, www.rj.com

111 TOP KINISIS TRAVEL 

H Top Kinisis Travel εδώ και 35 
χρόνια ταξιδεύει του κύπριους ταξιδιώτες σ’ όλο τον κόσμο 
με άνεση και ασφάλεια, προσφέροντας τους ομαδικά και 
ατομικά ταξίδια, ταξίδια κινήτρων, κρουαζιέρες πολυτελείας 
σ΄ όλες τις θάλασσες του κόσμου, επιχειρηματικά και 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
Η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδο-
νίας & Θράκης αποτελείται από 
πέντε περιφερειακές ενότητες, την Καβάλα, τη Δράμα, την 
Ξάνθη, τη Ροδόπη και τον Έβρο και δύο πανέμορφα νησιά τη 
Θάσο & τη Σαμοθράκη. 
Η περιοχή μας βρίσκεται στο βορειοανατολικό τμήμα της 
Ελλάδας, μόλις μία ώρα με αεροπλάνο από την Αθήνα. 
Ο επισκέπτης μπορεί να φτάσει στην περιοχή μας εύκολα και 
γρήγορα και μπορεί να απολαύσει τις πολλές διαφορετικές 
τουριστικές εμπειρίες που προσφέρει η περιοχή μας. Εδώ 

112 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού 
ιδρύθηκε το 1950, εποπτεύεται από το 
Υπουργείο Τουρισμού  και είναι ο επίση-
μος κρατικός φορέας για την προώθηση 
και προβολή του ελληνικού τουρισμού στο εσωτερικό και 
στο εξωτερικό. Έργο του είναι η προβολή της μοναδικότητα 
και ποικιλομορφίας του ελληνικού τουριστικού προϊόντος, 
ώστε η Ελλάδα να καταστεί διεθνώς ως top-of-mind τουρι-
στικός προορισμός που προσφέρει στον ταξιδιώτη μοναδι-
κές αυθεντικές εμπειρίες καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.
Με την υποστήριξη ενός δικτύου 17 γραφείων σε όλον τον 
κόσμο, ο ΕΟΤ ταξιδεύει την εικόνα της τουριστικής Ελλάδας 
σε κάθε δυνητικό επισκέπτη,  τόσο μέσα από δράσεις 
διαφημιστικής προβολής, Δημοσίων Σχέσεων, συμμετοχήw 
σε διεθνείς τουριστικές εκθέσεις, όσο και μέσα από τα 
διαδικτυακά του εργαλεία, το portal www.visitgreece.gr, το 
Visit Greece App και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

GREEK NATIONAL TOURISM ORGANISATION
The Greek National Tourism Organization was founded in 
1950, is supervised by the Ministry of Tourism and is the 
o�cial State body for the promotion and of Greek tourism at 
home and abroad. His task is the promotion of the 
uniqueness and diversity of the Greek tourist product, so 
that Greece becomes internationally the top-of-mind tourist 
destination that o�ers the traveller unique authentic 
experiences throughout the year.
With the support of a network of 17 o�ces around the world, 
GNTO travels the image of Greece to every potential visitor, 
through advertising, Public Relations, participation in 
international tourism exhibitions, and through its online 
tools. the portal www.visitgreece.gr,  the Visit Greece App 
and social media.

Διεύθυνση: 
Μακαρίου 82Α, 1077 Λευκωσία
Τηλ.: +357 22873022-3 
Web: www.visitgreece.gr, Email: ntogcy@cytanet.com.cy

tourism development of the Municipality of Kastoria where 
through participatory actions, programs and exhibitions 
aims at the development, promotion and promotion of the 
tourist image of the Municipality of Kastoria in Greece and 
abroad. 

Διεύθυνση:
Σκαρπέδειο Δημοτικό Μέγαρο, 52100, Καστοριά, Ελλάδα
Tηλ.: +30 2467051101 – 51102 
Email: dimarxos@kastoria.gov.gr
Website: https://kastoria.gov.gr/
Tourism Department: Tηλ.: +30 2467026777 
Email: atppek@gmail.com

επαγγελματικά ταξίδια καθώς και ταξίδια σε μεγάλες 
αθλητικές διοργανώσεις.

Διεύθυνση:
Κεντρικά Γραφεία Λευκωσίας: 2 Λεωνίδου & Λεωφόρος 
Ακροπόλεως, 2007 Στρόβολος, Τ.Θ 27031, 1641 Λευκωσία
Παγκύπριο Τηλ.: +357 77787878, Τηλ.: +357 22713755 
Φαξ: +357 22713714, Email: cyprus@topkinisis.com

μπορείτε να συναντήσετε πολύ φιλόξενους ανθρώπους, 
ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα δωμάτια, όμορφη φύση, 
μαγευτικά τοπία, παραλίες με κρυστάλλινα νερά, ψηλά 
βουνά, σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους, εκκλησίες και 
μοναστήρια, πολλές εναλλακτικές δραστηριότητες και 
αυθεντική παραδοσιακή ελληνική κουζίνα.

REGION OF EASTERN MACEDONIA & THRACE
The region of Eastern Macedonia & Thrace consists of �ve 
regional units, Kavala, Drama, Xanthi, Rodopi and Evros and 
also has two beautiful islands Thassos & Samothraki.
Our region is located in the north eastern part of Greece, 
only one hour by airplane from Athens. The visitor can reach 
our end very quickly and can enjoy the many types of 
tourism o�ered by our region. 
Here can come across very hospitable people, hotels and 
rooms for rent, beautiful nature, enchanting landscapes, 
crystal clear waters on our beaches, high mountains, impor-
tant archaeological sites, churches and monasteries, many 
alternative activities and authentic traditional Greek cuisine. 

Web: www.emtgreece.com
Email: gpanagopoulos@pamth.gov.gr
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Η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδο-
νίας & Θράκης αποτελείται από 
πέντε περιφερειακές ενότητες, την Καβάλα, τη Δράμα, την 
Ξάνθη, τη Ροδόπη και τον Έβρο και δύο πανέμορφα νησιά τη 
Θάσο & τη Σαμοθράκη. 
Η περιοχή μας βρίσκεται στο βορειοανατολικό τμήμα της 
Ελλάδας, μόλις μία ώρα με αεροπλάνο από την Αθήνα. 
Ο επισκέπτης μπορεί να φτάσει στην περιοχή μας εύκολα και 
γρήγορα και μπορεί να απολαύσει τις πολλές διαφορετικές 
τουριστικές εμπειρίες που προσφέρει η περιοχή μας. Εδώ 

ΝΗΣΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Εξερευνήστε την κρυμμένη αρμο-
νία της Λέσβου, γενέτειρα της 
Σαπφούς, τη μυθική ομορφιά της Λήμνου, το φυσικό τοπίο 
της Σάμου, τα αρώματα της Χίου. Ζήστε την ξεχωριστή 
φιλοξενία της Ικαρίας,  βυθιστείτε στην ηρεμία των Φούρνων 
& της Θύμαινας, βουτήξτε στο άπειρο γαλάζιο των Οινουσ-

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Η Περιφέρεια Αττικής είναι το 
μητροπολιτικό και διοικητικό 
κέντρο της Ελλάδας, περιλαμ-
βάνει την πρωτεύουσά της την Αθήνα και βρίσκεται στο 
μέσον της χώρας. Πλούσια σε  ιστορία  και πολιτισμό, η 
Περιφέρεια Αττικής  με τα κοσμοπολίτικα νησιά, την Αθηναϊ-
κή ακτογραμμή, τον αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας και 
τα γευστικά τοπικά προϊόντα,  προσφέρει μοναδική ποικιλία 
τουριστικών εμπειριών.
Επιπλέον το ήπιο κλίμα της, το μοναδικό φως της και φυσικά 
η φιλοξενία και οι φιλικοί άνθρωποί της αναδεικνύουν  την 
Αττική ως ένα «πολυδιάστατο τουριστικό προορισμό για 
αξέχαστες διακοπές, καθ όλη τη διάρκεια του έτους».

REGION ATTICA
“The Region of Attica (www.athensattica.com) is Greece’s 
metropolitan and administrative center, located in the 
central part of the country, with its capital city, Athens. Rich 
in historical and cultural background, the Region of Attica, 
o�ers a unique variety of tourism experiences, such as the 
cosmopolitan nearby islands, the Athenian Riviera, the 
Authentic Marathon, the tasteful local products, etc. 
Moreover, Attica’s mild climate, its unique light, and of 
course the hospitable and friendly people, enhance Attica’s 
attractiveness as an all-year-round, tourism destination.”

Web: www.athensattica.com
Email: tourismos@patt.gov.gr

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
Η Ήπειρος καταφέρνει κάτι μονα-
δικό: να συνδυάσει αξιοζήλευτα 
πολιτισμούς, παράδοση και ένα 
μοναδικό στην Ελλάδα φυσικό 
περιβάλλον, που προϊδεάζει τον 
επισκέπτη θετικά για να βιώσει πρωτόγνωρα συναισθήματα 
θαυμασμού και έκπληξης. Βρίσκεται στη βορειοδυτική γωνιά 
της Ελλάδας και αποτελεί ιδανικό ταξιδιωτικό προορισμό για 
κάθε εποχή του χρόνου.
Είναι το μέρος του κόσμου που τα συνδυάζει όλα. Μέσα σε 
λίγη ώρα, μπορείς να αλλάξεις την κορυφή του πιο ψηλού 
βουνού με τα γαλάζια νερά μιας μαγευτικής παραλίας, τη 
μοντέρνα αρχιτεκτονική και την παραδοσιακή αριστοκρατία. 
Επίσης, μπορείτε να απολαύσετε έντονες δραστηριότητες 
και να απολαύσετε την γαλήνια ηρεμία.

REGION OF EPIRUS
Epirus manages to be a one-of-a-kind destination: an 
enviable combination of cultures and traditions, with a 
natural environment unique in Greece. Never fails to 
surprise and delight its visitors. Epirus is located in the 
north-west corner of Greece and is an ideal travel 
destination all year round. In a short time, you can be 
transported from the top of the highest mountain to the 
blue waters of magni�cent beach. You can admire the 
modern architecture as well as the traditional nobility. Also 
you can engage in intense activities and enjoy the peaceful 
tranquility.

Web: www.epirusforallseasons.gr
Email: i.markoula@php.gov.gr

μπορείτε να συναντήσετε πολύ φιλόξενους ανθρώπους, 
ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα δωμάτια, όμορφη φύση, 
μαγευτικά τοπία, παραλίες με κρυστάλλινα νερά, ψηλά 
βουνά, σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους, εκκλησίες και 
μοναστήρια, πολλές εναλλακτικές δραστηριότητες και 
αυθεντική παραδοσιακή ελληνική κουζίνα.

REGION OF EASTERN MACEDONIA & THRACE
The region of Eastern Macedonia & Thrace consists of �ve 
regional units, Kavala, Drama, Xanthi, Rodopi and Evros and 
also has two beautiful islands Thassos & Samothraki.
Our region is located in the north eastern part of Greece, 
only one hour by airplane from Athens. The visitor can reach 
our end very quickly and can enjoy the many types of 
tourism o�ered by our region. 
Here can come across very hospitable people, hotels and 
rooms for rent, beautiful nature, enchanting landscapes, 
crystal clear waters on our beaches, high mountains, impor-
tant archaeological sites, churches and monasteries, many 
alternative activities and authentic traditional Greek cuisine. 

Web: www.emtgreece.com
Email: gpanagopoulos@pamth.gov.gr

σών & των Ψαρών και απολαύστε το παρθένο τοπίο του 
Αγίου Ευστρατίου.
Νησιά ιδιαίτερα, με μακρά ιστορία και πολιτισμό, εξαίρετα 
τοπικά προϊόντα και παρθένο φυσικό περιβάλλον, προσφέ-
ρουν στους επισκέπτες τους μοναδικές εικόνες, αξέχαστες 
εμπειρίες και γεύσεις άλλων εποχών. 

NORTH AEGEAN ISLANDS
Explore the hidden harmony of Lesvos, birthplace of Sappho, 
the mythical beauty of Limnos, the natural scenery of Samos 
and the unique scents of Chios. Experience the local 
hospitality of Ikaria, immerse yourself in the tranquility of 
Fournoi & Thymaina, dive into Oinousses’ & Psara’s in�nity of 
blue and enjoy the unspoiled landscape of Agios Efstratios.
Unique destinations, with great history and culture, 
exceptional local products and unaltered natural 
environment o�er the visitor unique images, unforgettable 
experiences and �avors of times passed. 

Websites: 
Lesvos, Limnos, Ag. Efstratios:  visit.lesvos.gr
Chios, Oinousses, Psara: www.chios.gr
Samos, Ikaria, Fournoi: visit.samos.gr
Email: tourismos@pvaigaiou.gov.gr 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακε-
δονίας αποτελείται από επτά 
Περιφερειακές Ενότητες με έδρα 
τη Θεσσαλονίκη και έχει ως 
βασικό πυλώνα ανάπτυξης τον τουρισμό – πολιτισμό. Εδώ, 
όπου οι θρύλοι και η ιστορία, ο ήλιος και η θάλασσα, οι 
υψηλότερες κορυφές της Ελλάδας και οι πιο όμορφες ακτές 
της Μεσογείου συνυπάρχουν, πληρούνται όλες οι προϋποθέ-
σεις για την ανάπτυξη του δωδεκάμηνου τουρισμού. Η 
περιοχή μας είναι ο τόπος που θα λατρέψουν οι επισκέπτες 
και θα ξαναέρθουν για τις ποικίλες ομορφιές, τη γευστική 
γαστρονομία, τα εκλεκτά κρασιά και, πάνω απ’ όλα, τη ζεστή 
φιλοξενία των ανθρώπων της.

REGION OF CENTRAL MACEDONIA
The Region of Central Macedonia is in Greece and consists of 
seven (7) Regional Units which are Thessaloniki which is the 
capital, Imathia, Kilkis, Pella, Pieria, Serres, Halkidiki. The 
Region of Central Macedonia has set the tourism in combina-
tion with civilization and heritage. The sun and the sea, the 
history and the legends, the highest peak of Greece and the 
most beautiful Mediterranean Coasts march together insep-
arably. Our region is the place that the visitors will adore and 
come again and again to enjoy the numerable attractions 
and picturesque landscapes, the tasteful Mediterranean diet, 
the �ne wines and undoubtedly the warm hospitality of the 
inhabitants.
Web: www.visit-centralmacedonia.gr
Email: tourismos@pkm.gov.gr

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
Η Περιφέρεια Κρήτης είναι 
η επίσημη Αρχή του νησιού της Κρήτης. Διαθέτει Διεύθυνση 
Τουρισμού η οποία ασχολείται με την προώθηση των τεσσά-
ρων περιφερειακών ενοτήτων στο σύνολό τους. Οι περιφε-
ρειακές ενότητες είναι τα Χανιά, το Ρέθυμνο, το Ηράκλειο και 
το Λασίθι. 
Η Κρήτη είναι ο προορισμός που μπορεί να ικανοποιήσει 
κάθε είδους ταξιδιωτική επιθυμία και δραστηριότητα. Είναι 
το λίκνο του πρώτου ευρωπαϊκού πολιτισμού, του Μινωικού, 
με πληθώρα μνημείων ιστορικής σημασίας. Στην ακτογραμ-
μή της υπάρχουν υπέροχες παραλίες. Η ηπειρωτική χώρα της 
είναι μια εναλλακτική λύση για διακοπές μακριά από τη 
θάλασσα, οποιαδήποτε εποχή του χρόνου. Η φιλοξενία στην 
Κρήτη είναι μοναδική και η επαφή με τους ντόπιους είναι 
αξέχαστη. Η Κρήτη  θα γίνει η δεύτερη πατρίδα και οικογέ-
νειά σας.

REGION OF CRETE
Region of Crete is the Authority of the island of Crete. It has a 
Tourism Directorate which is occupied with the promotion of 
the four regional units as a whole. The regional units are 
Hania, Rethymno, Heraklion and Lasithi. 
Crete island is the destination that can satisfy any kind of 
travel desire and activity. It is the cradle of the �rst European 
civilization, the Minoan, with a plethora of monuments of 
historical importance. At its coastline there are wonderful 
beaches. Its mainland is an alternative for holidays away 
from sea, any season of the year. Hospitality on Crete is 
unique and socializing with locals is memorable. Crete will 
be your second homeland and family.
Web: www.incrediblecrete.gr 
Εmail: tourism-rethymnon@crete.gov.gr

ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ
Η Σαντορίνη είναι ένα από τα πιο 
εντυπωσιακά και πιο γνωστά Ελληνι-
κά νησιά. Είναι το νοτιότερο νησί των 
Κυκλάδων, βρίσκεται ανάμεσα στην 
Ίο και την Ανάφη και διαφέρει από τα 
άλλα νησιά των Κυκλάδων χάρη στην άγρια ομορφιά και τη 
γεωλογική του μορφολογία, το αποτέλεσμα της δράσης ενός 
ηφαιστείου το οποίο είναι πλέον αδρανές. Το εντυπωσιακό 
τοπίο της Σαντορίνης, οι ιδιαιτερότητες του φυσικού 
περιβάλλοντος και τα εξαιρετικά μνημεία του προσελκύουν 
μεγάλο αριθμό επισκεπτών.

SANTORINI
Santorini, an island of rare beauty, a place that for centuries 
lives in a sea of light in the middle of Archipelago, Santorini 
The One.
When you sail in the bay formed by the caldera, you are 
totally overwhelmed and �lled with awe, looking at the 
most admired creation of nature, a creation that is breath-
taking and �lled with dazzling light.

Web: www.santorini.gr
Εmail: touristguideofgreece@hotmail.com

AEGEAN AIRLINES

AEGEAN, a member of Star Alliance, is Greece’s largest airline 
providing ever since its inception in 1999 until today, full 
service, premium quality short and medium haul services. 
AEGEAN has been announced as the Best Regional Airline in 
Europe for 10th consecutive year and 11th time in the last 12 
years. Moreover, AEGEAN was named 3rd Best Regional 
Airline in the Word, was ranked 10th in Europe for its cabin 
crew, was amongst the World's Top 100 Airlines for 2021 
(36th) and was amongst the winners of the COVID-19 Airline 
Excellence Award 2021 category, that rate the COVID-19 
standards and best practices for the health and safety 
measures applied for both passengers and crew on board 
and on the ground.
AEGEAN �ights are performed with one of the youngest 
�eets in Europe, comprising 65 aircraft, while by the end of 
2022 the company will have 68 aircraft.

Cyprus’ Sales Department 
Email: nicto@aegeanair.com
Address:
Nikou Georgiou 6, Block C, Room 703, Agioi Omologites, 
1095 Nicosia, Tel.: +357 22654100
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114 SLOVAK ASSOCIATION
OF TOUR OPERATORS
AND TRAVEL AGENTS

SACKA is a voluntary association of 
tour operators, travel agents, and 
other entities operating in tourism 
and related activities and services in 
Slovakia, and its mission is to 
represent and protect the economic and other legitimate 
interests of its members and to contribute to the 
development of tourism. 

SACKA notably assists its members in their activities in 
particular in relation to business partners and professional 
associations, represents members in negotiations with 
foreign authorities and organizations, cooperates with 
foreign associations of tour operators and travel agents and 
represents member tour operators and agents in the 
European association ECTAA based in Brussels and other 
international tourism organizations. Its goals is to help to 
build Slovakia’s good name as an attractive holiday 
destination, defend the interests of Slovakia abroad, initiate 
and cooperate in organizing events supporting the 
development of tourism, especially through trade fairs, 
conferences, seminars, etc.
SACKA represents and promotes the interests of its members 
in relation to state and local government bodies and other 
organizations, proposes, initiates, and cooperates in the 
creation of legislation and economic measures related to 
tourism, supports the reputation and level of Slovak tourism, 
provides consultancy services for the members of the 
association, o�ers assistance in resolving disputes between 
the members of the association.

Address:
Bajkalska 25, Bratislava, 82101 Slovakia 
Tel.: +42 1253419058, Email: sacka@sacka.eu 
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119-120 ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

Το Υφυπουργείο Τουρισμού αποτε-
λεί μετεξέλιξη του Κυπριακού 
Οργανισμού Τουρισμού (ΚΟΤ) και 
ιδρύθηκε και λειτουργεί σύμφωνα 
με τις πρόνοιες του Νόμου που 
προβλέπει για την Ίδρυση Υφυπουργείου Τουρισμού, τον 
Διορισμό Υφυπουργού Τουρισμού παρά τω Προέδρω και για 
συναφή θέματα του 2018.
Σύμφωνα με τον Νόμο, ο στόχος ίδρυσης του Υφυπουργείου 
Τουρισμού, είναι η σύσταση στρατηγικής και εποπτικής 
αρχής με εξουσίες χάραξης εθνικής στρατηγικής για τον 
τουρισμό, προώθηση και προβολή της Κύπρου ως τουριστι-
κός προορισμός, καθώς και εφαρμογή της τουριστικής νομο-
θεσίας με τις ακόλουθες, μεταξύ άλλων, κύριες αρμοδιότη-
τες:
• Χάραξη, συντονισμός και υλοποίηση ολοκληρωμένης 
εθνικής Στρατηγικής Τουρισμού με τη χρήση των απαραίτη-
των οριζόντιων πολιτικών.
• Στήριξη των επενδύσεων στον Τουρισμό.
• Προώθηση της τουριστικής συνείδησης, εκπαίδευσης και 
επιμόρφωσης.
• Εφαρμογή της τουριστικής νομοθεσίας και εποπτεία του 
τουριστικού τομέα.
Το Υφυπουργείο Τουρισμού  έχει γραφεία στην Κύπρο και 
στο εξωτερικό. Τα Κεντρικά Γραφεία βρίσκονται στη Λευκω-
σία, ενώ υπάρχουν και Επαρχιακά Γραφεία σε άλλες πόλεις 
και περιοχές σε όλο το νησί – Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα, 
Αγία Νάπα, Πρωταρά, Πάφο, Πλάτρες και Πόλη Χρυσοχούς. 
Υπάρχουν επίσης και έξι γραφεία επιθεωρητών που λειτουρ-

SACKA is a voluntary association of 
tour operators, travel agents, and 
other entities operating in tourism 
and related activities and services in 
Slovakia, and its mission is to 
represent and protect the economic and other legitimate 
interests of its members and to contribute to the 
development of tourism. 

TRAVELORAMA

Το Travelorama (ΙΑΤΑ), μέλος της παγκόσμιας οικογένειας 
UNIGLOBE TRAVEL, με έδρα τη Λευκωσία και πάνω από 35 
χρόνια εμπειρίας, προσφέρει άρτια και επαγγελματική 
εξυπηρέτηση στους πελάτες του. Παρέχει συστήματα 
άμεσης κράτησης για αεροπορικά εισιτήρια, ξενοδοχεία και 
αυτοκίνητα ανά το κόσμο - στην καλύτερη δυνατή τιμή. 
Απο το 2021, αντιπροσωπεύει τη Διεθνή Φοιτιτική Κάρτα ISIC 
στη Κύπρο. 
Ισχύει τόσο για την Ελλάδα και Κύπρο, αλλά και σε 133 Χώρες 
σε όλο το κόσμο, και είναι αναγνωρισμένη απο την UNESCO.

Διεύθυνση: 
Γωνία Μακαρίου και 22 Ήραs , 1061 Λευκωσία 
Τηλ.: +357 22452945, Φαξ: +357 22769555 
Email: info@travelorama.com.cy 
Website: www.travelorama.com.cy  
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116 ORANGE TRAVEL 

Με αφετηρία το 1987 και με γνώμο-
να την προσφορά μοναδικών ταξιδιωτικών εμπειριών στους 
πελάτες της η Orange Travel έχει σήμερα καθιερωθεί ως ο 
πλέον καινοτόμος και κορυφαίος διοργανωτής ταξιδιών 
στην Κύπρο και έχει κερδίσει επάξια την εμπιστοσύνη του 
ταξιδιωτικού κοινού. Με εξειδίκευση, γνώση και πάθος για τα 
ταξίδια, προσφέρει μια μεγάλη γκάμα πακέτων διακοπών, 
οργανωμένων εκδρομών, κρουαζιέρων πολυτελείας, 
ξενοδοχείων και μεταφορών σε όλο το κόσμο που ικανοποιεί 
κάθε τσέπη και κάθε ενδιαφέρον προσφέροντας άνεση και 
σιγουριά στο ταξίδι.

Διεύθυνση:
Λεωφόρος Ομήρου 17, 1097 Λευκωσία 
Τηλ.: +357 22716350, Φαξ: +357 22661329
Website:  www.letsgotours.com

117 AMATHUS
CORPORATION

Η Amathus Corporation, με παρά-
δοση από το 1943, είναι ένας 
πολυδιάστατος οργανισμός που καλύπτει ένα ευρύ φάσμα 
δραστηριοτήτων στις μεταφορές, τα ταξίδια, και τον τουρι-
σμό. Με βάση την Κύπρο και με δραστηριότητες στο εξωτε-
ρικό, η εταιρεία προσφέρει ταξιδιωτικές υπηρεσίες σε 
Ιδιώτες και οργανισμούς στοχεύοντας πάνοτοτε στην καλύ-
τερη εξυπηρέτηση και τις πιο ανταγωνιστικές τιμές.

Διεύθυνση: 
Λεωφόρος Ομήρου 17, 1097 Λευκωσία, 
Τηλ: +357 22716500, Φαξ: +357 22669979 
Email:  www.amathus.com

118 AMATHUS
TRAVEL

Η Amathus Travel, λειτουργεί 
στην Κύπρο από το 1987 ως 
ταξιδιωτικό γραφείο και προσφέρει ένα ευρύ φάσμα υπηρε-
σιών σε επαγγελματίες αλλά και μεμονωμένους πελάτες. Ή 
εταιρεία παρέχει ολοκληρωμένες ταξιδιωτικές υπηρεσίες, 
όπως έκδοση αεροπορικών και ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, 
κρατήσεις ξενοδοχείων, κρουαζιέρων, ενοικίαση αυτοκινή-
των, περιηγήσεις και ειδικά προγράμματα ψυχαγωγίας σε 
κάθε προορισμό.

Διεύθυνση: 
Λεωφόρος Ομήρου 17, 1097 Λευκωσία
Τηλ: +357 22716500, Φαξ: +357 22669979
Email:  www.amathus.com

SACKA notably assists its members in their activities in 
particular in relation to business partners and professional 
associations, represents members in negotiations with 
foreign authorities and organizations, cooperates with 
foreign associations of tour operators and travel agents and 
represents member tour operators and agents in the 
European association ECTAA based in Brussels and other 
international tourism organizations. Its goals is to help to 
build Slovakia’s good name as an attractive holiday 
destination, defend the interests of Slovakia abroad, initiate 
and cooperate in organizing events supporting the 
development of tourism, especially through trade fairs, 
conferences, seminars, etc.
SACKA represents and promotes the interests of its members 
in relation to state and local government bodies and other 
organizations, proposes, initiates, and cooperates in the 
creation of legislation and economic measures related to 
tourism, supports the reputation and level of Slovak tourism, 
provides consultancy services for the members of the 
association, o�ers assistance in resolving disputes between 
the members of the association.

Address:
Bajkalska 25, Bratislava, 82101 Slovakia 
Tel.: +42 1253419058, Email: sacka@sacka.eu 

γούν στη Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα, Πάφο, Αγία Νάπα και 
Πόλη Χρυσοχούς.
Επιπλέον, το Υφυπουργείο Τουρισμού  έχει ενεργά γραφεία 
σε δεκατρείς μεγάλες πόλεις σε όλο τον κόσμο - Λονδίνο, 
Φρανκφούρτη, Βερολίνο, Παρίσι, Στοκχόλμη, Αθήνα, Ζυρίχη,  
Άμστερνταμ,  Μόσχα, Τελ Αβιβ, Αγία Πετρούπολη, Βαρσοβία 
και Κίεβο.

Διεύθυνση Κεντρικών Γραφείων Υφυπουργείου Τουρισμού: 
Λεωφόρος Λεμεσού 19, 2112 Αγλαντζιά, Λευκωσία
Τηλ.: +357 22691100, Φαξ: +357 22331644, +357 22334696 
Email: cytour@visitcyprus.com
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Το Υφυπουργείο Τουρισμού αποτε-
λεί μετεξέλιξη του Κυπριακού 
Οργανισμού Τουρισμού (ΚΟΤ) και 
ιδρύθηκε και λειτουργεί σύμφωνα 
με τις πρόνοιες του Νόμου που 
προβλέπει για την Ίδρυση Υφυπουργείου Τουρισμού, τον 
Διορισμό Υφυπουργού Τουρισμού παρά τω Προέδρω και για 
συναφή θέματα του 2018.
Σύμφωνα με τον Νόμο, ο στόχος ίδρυσης του Υφυπουργείου 
Τουρισμού, είναι η σύσταση στρατηγικής και εποπτικής 
αρχής με εξουσίες χάραξης εθνικής στρατηγικής για τον 
τουρισμό, προώθηση και προβολή της Κύπρου ως τουριστι-
κός προορισμός, καθώς και εφαρμογή της τουριστικής νομο-
θεσίας με τις ακόλουθες, μεταξύ άλλων, κύριες αρμοδιότη-
τες:
• Χάραξη, συντονισμός και υλοποίηση ολοκληρωμένης 
εθνικής Στρατηγικής Τουρισμού με τη χρήση των απαραίτη-
των οριζόντιων πολιτικών.
• Στήριξη των επενδύσεων στον Τουρισμό.
• Προώθηση της τουριστικής συνείδησης, εκπαίδευσης και 
επιμόρφωσης.
• Εφαρμογή της τουριστικής νομοθεσίας και εποπτεία του 
τουριστικού τομέα.
Το Υφυπουργείο Τουρισμού  έχει γραφεία στην Κύπρο και 
στο εξωτερικό. Τα Κεντρικά Γραφεία βρίσκονται στη Λευκω-
σία, ενώ υπάρχουν και Επαρχιακά Γραφεία σε άλλες πόλεις 
και περιοχές σε όλο το νησί – Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα, 
Αγία Νάπα, Πρωταρά, Πάφο, Πλάτρες και Πόλη Χρυσοχούς. 
Υπάρχουν επίσης και έξι γραφεία επιθεωρητών που λειτουρ-

Η Κυπριακή Εταιρεία Αγροτουρισμού 
ιδρύθηκε από τον ΚΟΤ (νυν Υφυπουρ-
γείο Τουρισμού) με στόχο την 
ανάπτυξη και προβολή του Αγροτου-
ρισμού στην Κύπρο και στο εξωτερικό. Διανύει φέτος το 26ο 
έτος επιτυχημένης λειτουργίας της και απαριθμεί συνολικά 
115 μέλη  ιδιοκτήτες καταλυμάτων και μικρών ξενοδοχείων 
καθώς  και άλλων συναφών επιχειρήσεων όπως οινοποιείων, 
εργαστηρίων βιολογικής παραγωγής και παραδοσιακών 
προϊόντων, μελισσοκομείων, θεματικών πάρκων, ποδηλατι-
κών κέντρων, αγροκτημάτων, συλλόγων αλλά και ατόμων 
που δραστηριοποιούνται τουριστικά στην ύπαιθρο.  
Για εσάς που αναζητάτε να αποδράσετε εντός έχετε την 
ευκαιρία να απολαύσετε τις κρυμμένες ομορφιές του νησιού 
μας. Μπορείτε να συνδυάσετε την διαμονή σας με δραστηρι-
ότητες όπως περπατήματα, οινοτουρισμό, ποδηλασία, 
μελισσοκομία επίσκεψη σε εργαστήρια παραδοσιακών 
τεχνών και προϊόντων, αγροκτήματα, εκκλησίες, το γεωπάρ-
κο Τροόδους κ.α.

Για πληροφορίες και κρατήσεις επισκεφθείτε την επίσημη 
ιστοσελίδα της Κυπριακής Εταιρείας Αγροτουρισμού:   
www.agrotourism.com.cy

121-122 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

CYPRUS AIRWAYS

Cyprus Airways has chosen 
the olive branch – deeply rooted in the identity of Cyprus – 
as the airline’s symbol, while the iconic mou�on has also 
been maintained as a core part of the company's identity.
Having built and developed all the necessary infrastructure 
for a safe and reliable airline, the company's long-term goals 
include promoting the island as a prime holiday and 
business destination, increasing inbound tourism, while at 
the same time broadening the horizon for local travellers. 
Cyprus Airways was awarded for its e�orts to enrich local 
tourism during the last Cyprus Tourism Awards. With a team 
of over 100 passionate people based at Larnaca International 
Airport, the airline is continually broadening its network. 
A pioneer in the Cypriot travel industry, the airline currently 
operates a 12-destination network to Athens, Thessaloniki, 
Preveza, Skiathos, Mykonos, Rhodes, Santorini, Heraklion, 
Cairo, Tel Aviv, Jeddah and Beirut.
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Η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυ-
ξης και Προβολής Περιφέρειας Λευκωσίας έχει συσταθεί το 
Νοέμβριο 2007 με στόχο την επανατοποθέτηση της πόλης 
και περιφέρειας Λευκωσίας στον τουριστικό χάρτη και την 
ανάπτυξη και προβολή του τουριστικού προϊόντος της 
πόλης αλλά και της επαρχίας Λευκωσίας. Κύριοι πυλώνες 
δραστηριότητάς της είναι o πολιτιστικός και δημιουργικός 
τουρισμός, ο θρησκευτικός τουρισμός, ο συνεδριακός τουρι-
σμός και ο αθλητικός τουρισμός.  Στο Διοικητικό Συμβούλιο 
συμμετέχουν εκπρόσωποι των Δήμων και Κοινοτήτων της 
περιφέρειας Λευκωσίας, του Υφυπουργείου Τουρισμού, 
καθώς και οργανωμένα σύνολα του ιδιωτικού τομέα όπως 
των Συνδέσμων Τουριστικών Πρακτόρων και Τουριστικών 
Επιχειρήσεων Κύπρου και του Παγκύπριου Συνδέσμου Ξενο-
δόχων.

Διεύθυνση: 
Γρίβα Διγενή 38 & Δεληγιώργη, 1066 Λευκωσία, 
Τ.Θ. 21455, 1509 Λευκωσία 
Τηλ.: +357 22889600, Φαξ: +357 22667433
Email: info@visitnicosia.com.cy, 
Website: www.visitnicosia.com.cy

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

H Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρει-
ας Τροόδους έχει ως στόχο την τουριστική οργάνωση και την 
προβολή της ευρύτερης περιοχής Τροόδους. Στην εταιρεία 
εκπροσωπούνται πέραν των 100 κοινοτήτων  της περιοχής 
Τροόδους  καθώς και φορείς του ιδιωτικού φορέα που 
εμπλέκονται άμεσα η έμμεσα με τον τουρισμό. Η Εταιρεία  
συμμετέχει σε τουριστικές εκθέσεις στο εξωτερικό  και 
δραστηριοποιείται  σε όλους τους τομείς που αφορούν το 
μάρκετινγκ καθώς και δράσεις που αφορούν την προβολή  
την αναβάθμιση  του τουριστικού προϊόντος. Η Εταπ Τροό-
δους  καλεί τους κατοίκους της Κύπρου να επισκεφτούν την 
περιοχή Τροόδους ένα μοναδικό θεματικό πάρκο φύσης και 
πολιτισμού. 

Διεύθυνση:
Όλυμπου 4Β, 4820 Πλάτρες
Τηλ.: +357 99352547, Φαξ: +357 25813080
Email: info@mytroodos.com
Website: www.mytroodos.com

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΤΡΟΟΔΟΥΣ 

Αγια Νάπα και Πρωταράς μαζί και 
η πλούσια σε παράδοση και 
ιστορία ενδοχώρα σας προσκαλούν για ένα αξέχαστο καλο-
καίρι δίπλα στα καταγάλανα νερά και την ξανθή άμμο. Διακο-
πές για όλη την οικογένεια και για όλα τα γούστα. Ζήστε το 
καλοκαίρι σας. Στην επαρχία Αμμοχώστου για μια αξέχαστη 
εμπειρία.

Διεύθυνση: 
Αγίας Μαύρης 25, 5346 Αγία Νάπα, 
Τ.Θ. 30818, 5340 Αγία Νάπα
Τηλ.: +357 99639483, Φαξ: +357 23725880
Email: info@ayianapaprotarashotels.org.cy
Website: www.visitfamagusta .com.cy

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 

γούν στη Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα, Πάφο, Αγία Νάπα και 
Πόλη Χρυσοχούς.
Επιπλέον, το Υφυπουργείο Τουρισμού  έχει ενεργά γραφεία 
σε δεκατρείς μεγάλες πόλεις σε όλο τον κόσμο - Λονδίνο, 
Φρανκφούρτη, Βερολίνο, Παρίσι, Στοκχόλμη, Αθήνα, Ζυρίχη,  
Άμστερνταμ,  Μόσχα, Τελ Αβιβ, Αγία Πετρούπολη, Βαρσοβία 
και Κίεβο.

Διεύθυνση Κεντρικών Γραφείων Υφυπουργείου Τουρισμού: 
Λεωφόρος Λεμεσού 19, 2112 Αγλαντζιά, Λευκωσία
Τηλ.: +357 22691100, Φαξ: +357 22331644, +357 22334696 
Email: cytour@visitcyprus.com

“Our new vision for Cyprus Airways is connecting global 
travellers” says Simon Camilleri CEO of Cyprus Airways. All 
Cyprus Airways �ights operate on Airbus A319 aircraft, with 
a capacity of 144 Economy Class seats and Airbus A320 
aircraft, with a capacity of 180 Economy Class seats. 
Welcome to Cyprus Airways!

Address:
28 Eleftherias Street, 2-3 �oor, 7101 Larnaca,  
P.O Box 43100, 6650 Larnaca New Airport
Tel.: +357 24020980
 Email: marketing@cyprusairways.com
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Cyprus Airways has chosen 
the olive branch – deeply rooted in the identity of Cyprus – 
as the airline’s symbol, while the iconic mou�on has also 
been maintained as a core part of the company's identity.
Having built and developed all the necessary infrastructure 
for a safe and reliable airline, the company's long-term goals 
include promoting the island as a prime holiday and 
business destination, increasing inbound tourism, while at 
the same time broadening the horizon for local travellers. 
Cyprus Airways was awarded for its e�orts to enrich local 
tourism during the last Cyprus Tourism Awards. With a team 
of over 100 passionate people based at Larnaca International 
Airport, the airline is continually broadening its network. 
A pioneer in the Cypriot travel industry, the airline currently 
operates a 12-destination network to Athens, Thessaloniki, 
Preveza, Skiathos, Mykonos, Rhodes, Santorini, Heraklion, 
Cairo, Tel Aviv, Jeddah and Beirut.

ΦΟΥΑΓΙΕ

At SoEasy Travel Insurance our priority is to build structured 
travel insurance solutions that provide quality protection. In 
other words, our pricing makes our deals a real value for 
money. Our goal is to help clients meet their own goals 
towards growth, in a steady and sustainable manner.
We provide Travel Insurance, Schengen visa travel insurance 
for Europe and Worldwide 

Tel.: +357 96200200
Website: https://soeasytravelinsurance.com/
Email: info@soeasytravelinsurance.com

SO EASY TRAVEL
INSURANCE

Το Συνοδικό Γραφείο Προσκυνηματι-
κών Περιηγήσεων της Εκκλησίας 
Κύπρου ανοίγει τις θύρες του σαν ένα 
μεγάλο Αρχονταρίκι, για να υποδεχθεί 
τον προσκυνητή και να τον φιλέψει με 
τα νάματα ενός ολόκληρου θρησκευτι-
κού κόσμου. Προσκαλώντας τον να 
ζήσει στους ευλογημένους τόπους της 
«Νήσου των Αγίων», ταξίδια πραγματι-
κά αλλά και νοερά, μέσα σε αιωνόβια τοπία, στη μαγευτικό-
τερη γεωγραφία, σε μέρη λατρευτικά, που μυρίζουν θυμίαμα 
και αναβλύζουν πνευματική ευωδία.

Διεύθυνση: 
Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου, Παλαιά Λευκωσία 
Τηλ.: +357 22554600, +357 22554611, Φαξ: +357 22431796 
Email: o�ce@churchofcyprus.org.cy
Website: www.churchofcyprus.org.cy

ΣΥΝΟΔΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

ORTHODOXOU
TRAVEL & TOURS

Η Orthodoxou Travel & Tours, 
καθώς και η Orthodoxou 
Aviation είναι αδελφικές 
εταιρείες, οι οποίες έχουν 
δημιουργηθεί από το 1995. Η Orthodoxou Travel & Tours 
ειδικεύεται τόσο στον εισερχόμενο, όσο και στον εξερχόμενο 
τουρισμό, προσφέροντας ταξιδιωτικά πακέτα στην Κύπρο 
και στο εξωτερικό, τα οποία μπορεί να περιλαμβάνουν 
πτήσεις, διαμονές σε ξενοδοχεία, καθώς και άλλες τουριστι-
κές υπηρεσίες. Η Orthodoxou Aviation παρέχει εξειδικευμέ-
νες υπηρεσίες σε αεροπορικές εταιρείες, ταξιδιωτικούς 
πράκτορες, tour operators, καθώς και σε ιδιώτες, όπως 
αντιπροσώπευση αεροπορικών εταιρειών, υπηρεσίες 
τηλεφωνικού κέντρου, πωλήσεις και marketing, εποπτεία 
πτήσεων στο αεροδρόμιο, καθώς και ναύλωση αεροσκαφών, 
τόσο στο εσωτερικό, όσο και στο εξωτερικό.

Orthodoxou Travel
Τηλ.: +357 77771767 
Email: Travel@orthodoxou.com.cy
Orthodoxou Aviation
Τηλ.: +357 22765975 
Email: aviation@orthodoxou.com.cy
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“Our new vision for Cyprus Airways is connecting global 
travellers” says Simon Camilleri CEO of Cyprus Airways. All 
Cyprus Airways �ights operate on Airbus A319 aircraft, with 
a capacity of 144 Economy Class seats and Airbus A320 
aircraft, with a capacity of 180 Economy Class seats. 
Welcome to Cyprus Airways!

Address:
28 Eleftherias Street, 2-3 �oor, 7101 Larnaca,  
P.O Box 43100, 6650 Larnaca New Airport
Tel.: +357 24020980
 Email: marketing@cyprusairways.com

www.artion.com.cy
ORDER ONLINE

Monday - Saturday   07:00 - 21:00
Sunday         09:00 - 17:00

OPENING HOURS

72 Ifigenias Street, Strovolos 2003, Nicosia

70074848
TAKE AWAY OR DELIVERY

2022






