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Επικαιροποίηση καταλόγου τουριστικών καταλυμάτων  

  που συμμετέχουν στο Έκτακτο Σχέδιο Ενίσχυσης 

Εγχώριου Τουρισμού 
 

 

Το Υφυπουργείο Τουρισμού ανακοινώνει ότι ο κατάλογος τουριστικών 

καταλυμάτων που περιλαμβάνονται στο Έκτακτο Σχέδιο Ενίσχυσης του 

Εγχώριου Τουρισμού, έχει επικαιροποιηθεί και εμπλουτιστεί με 80 περίπου 

νέα καταλύματα, διαφόρων κατηγοριών, σε όλες τις επαρχίες. 

 

Υπενθυμίζεται ότι το Σχέδιο απευθύνεται σε μόνιμους κατοίκους Κύπρου και 

αποσκοπεί, πρωτίστως, στην ενθάρρυνση της πραγματοποίησης διακοπών 

στην Κύπρο, μέσω: 

 

(α) της παροχής προσιτών τιμών από τα τουριστικά καταλύματα, 

(β) της επιχορήγησης μέρους του κόστους διαμονής προς τους πολίτες που 

θα το αξιοποιήσουν. 

 

Βασικός, επίσης, σκοπός του Σχεδίου είναι η ενίσχυση του συνόλου των 

τοπικών επιχειρήσεων, μέσω της αυξημένης επισκεψιμότητας που αναμένεται 

να δημιουργηθεί στις διάφορες περιοχές της χώρας, και του γεγονότος ότι τα 

τουριστικά καταλύματα που θα συμμετάσχουν στο Σχέδιο, υποχρεούνται, στις 

τιμές που θα προσφέρουν, να παρέχουν πρόγευμα μόνο. 

 

Γενικότεροι στόχοι του Σχεδίου είναι η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου 

και η γνωριμία των Κυπρίων με τις ομορφιές της πατρίδας μας σε διάφορες 

περιοχές του νησιού. 

http://www.visitcyprus.com/
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Αναμένεται ότι το Σχέδιο θα συμβάλει, επίσης, στη μείωση της ύφεσης στην 

οικονομία και στη διατήρηση της απασχόλησης, στη δύσκολη συγκυρία που 

διέρχεται η παγκόσμια οικονομία λόγω του κορονοϊού. 

 

Το Υφυπουργείο καλεί το κοινό όπως, για κρατήσεις, είτε επικοινωνεί 

απευθείας με τα τουριστικά καταλύματα που περιλαμβάνονται στον ειδικό 

κατάλογο που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υφυπουργείου Τουρισμού: 

https://www.visitcyprus.com/domestic-tourism-2020, είτε επικοινωνεί  με 

οργανωτές ταξιδίων. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν στους 

αριθμούς 22691159 και 22691282. 
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