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Ξενοδοχείο Atlantica Bay  
Το ξενοδοχείο Atlantica Bay είναι το νεότερο μέλος του προγράμματος Κυπριακό Πρόγευμα. Το πρό-
γραμμα εφαρμόστηκε επιτυχώς στο Atlantica Bay, καθώς η ενθουσιώδης διοίκηση και η αφοσιωμένη 
ομάδα του τμήματος ‘Food & Beverage’ εργάστηκαν για να δείξουν ότι η στήριξη των τοπικών προϊό-
ντων και ο σεβασμός στην αυθεντική κυπριακή γαστρονομία μπορούν να συνδυαστούν καλά με τη διε-
θνή κουζίνα και να δημιουργηθεί ένα πλούσιο και πολύχρωμο πρωινό.  
 
Η γωνιά του Κυπριακού Προγεύματος στο ξενοδοχείο παρουσιάζει μεγάλη ποικιλία από τοπικά προϊό-
ντα, τα οποία δεν μπορείς να βρεις σε άλλες χώρες. Η γωνιά του προγεύματος είναι γεμάτη από μονα-
δικές γεύσεις, φτιαγμένες με φροντίδα και βασισμένες στην παράδοση. Το μπουφέ περιλαμβάνει επί-
σης παραδοσιακά κυπριακά αρτοσκευάσματα και ξηρούς καρπούς. Όλα τα φρούτα του μπουφέ είναι 
εποχιακά και τοπικά. 
 
Το πρόγευμα στο Atlantica Bay δεν είναι μόνο ένα καλό γεύμα με μεγάλη ποικιλία πιάτων, αλλά προ-
σφέρει στους επισκέπτες του την ευκαιρία να μάθουν την παράδοση και την ιστορία του τόπου. Το ξε-
νοδοχείο είναι ένας τόπος όπου ο επισκέπτης μπορεί να βιώσει τη ζεστή φιλοξενία μέσα από τα προϊό-
ντα και τις συνταγές της τοπικής κουζίνας. 
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Εκπαιδευτικό εργαστήρι για τον θεσμό του ‘Κυπριακού Προγεύματος’ στα ξενοδοχεία 

της Λάρνακας  

Στις 22 Ιουνίου ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού σε συνεργασία με την Εταιρεία Τουριστικής Ανά-
πτυξης και Προβολής Λάρνακας οργάνωσε ενημερωτική παρουσίαση και εκπαιδευτικό εργαστήρι για 
την εφαρμογή του προγράμματος ‘Κυπριακό Πρόγευμα’ στο ξενοδοχείο Golden Bay στη Λάρνακα.   
 
Τα ξενοδοχεία της Λάρνακας επέδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον να υιοθετήσουν το Κυπριακό Πρόγευμα  
ως ένα μέσο εμπλουτισμού και βελτίωσης της ποιότητας του ντόπιου πρωινού και προβολής της κυ-
πριακής γαστρονομίας. Στο εργαστήρι, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να πάρουν κυπριακές συ-
νταγές και να εκπαιδευτούν για τον τρόπο αξιοποίησης τους στο πρόγευμα. 
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Καμπάνια για προώθηση του Κυπριακού Προγεύματος   

Η καμπάνια έχει δημιουργηθεί με στόχο να προωθηθεί το πρόγραμμα στην ξενοδοχειακή βιομηχανία.  
 
Η καμπάνια απευθύνεται στις πιο κάτω ομάδες: 
• Τουρίστες 
• Ξενοδόχους  
• Ντόπιους  
 
Η καμπάνια θα δημοσιεύεται στη σελίδα του προγράμματος στο Facebook. 
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Λίγα λόγια από τη τουριστική βιομηχανία σχετικά με το πρόγραμμα ‘Κυπριακό Πρόγραμ-

μα’  
 

«Η Κύπρος έχει μία σημαντική γαστρονομική παράδοση στενά συνδεδεμένη με την πλούσια ιστορία και πα-
ράδοση της. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο η εφαρμογή του θεσμού ‘Κυπριακό Πρόγευμα’ υποστηρίζει μια νέα 
‘μάρκα’ για τη ξενοδοχειακή βιομηχανία βασισμένη στον αυθεντικό και παραδοσιακό χαρακτήρα της τοπι-
κής μας κουζίνας. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που ένας αρκετά σημαντικός αριθμός ξενοδοχείων εφαρ-
μόζει αυτή την επιτυχημένη πρωτοβουλία». 
 
Αννίτα Δημητριάδου 
Διευθύντρια Τουρισμού  
Κυπριακός Όργανισμός Τουρισμού 

 
 
 
 
 

________________________________________________________________________________________ 
«Είμαστε περήφανοι για το πρόγραμμα ‘Κυπριακό Πρόγευμα’ το οποίο προωθεί τα κυπριακά παραδοσιακά 

προϊόντα μέσω του πρωινού. Ο ξένος τουρίστας έχει την ευκαιρία να έρθει σε επαφή με την παράδοση μας, 

την κουλτούρα μας και τη γαστρονομία μας. Το Κυπριακό Πρόγευμα προσθέτει στην εμπειρία του τουρίστα 

κατά τη διάρκεια παραμονής του στην Κύπρο».    

Φίλιππος Δρουσιώτης 

Πρόεδρος CSTI 

 



 6 

 

 Kalimera ....... 
 

 
 
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΌ ΔΕΛΤΙΌ        ΙΌΥΛΙΌΣ 2017 

Λίγα λόγια από τη τουριστική βιομηχανία σχετικά με το πρόγραμμα ‘Κυπριακό Πρόγραμ-

μα’  
 

Antje Παπαγεωργίου 

Business Support Manager Cyprus 

TUI Destination Services 

 

1. Ποια είναι η άποψη σας για το ‘Κυπριακό Πρόγευμα΄; 

Υπάρχει μια ισχυρή τάση στην Ευρωπαϊκή αγορά όσον αφορά τη ζήτηση τοπικών προϊόντων. Ως εκ τούτου, 

η δική μας ταυτότητα ως προορισμός ανταποκρίνεται πλήρως στην τάση αυτή. Το ‘Κυπριακό Πρόγευμα’ και 

ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίζεται από τους ξενοδόχους συνεργάτες μας, είναι ένα στοιχείο του δικού 

μας χαρακτήρα και αγκαλιάστηκε από εμάς για να παρουσιάσουμε τον τοπικό πολιτισμό στους επισκέπτες 

μας. Νομίζω ότι το Κυπριακό Πρόγευμα είναι πολύ καλά οργανωμένο και πρέπει να αποτελεί συνήθη στοι-

χείο της προσφοράς μας. Στην ιδανική περίπτωση θα πρέπει να αναπτυχθεί περαιτέρω με νέες ιδέες και 

τάσεις ως μια συνεχή και δυναμική προσέγγιση. 
 
 

 

2.  Πιστεύετε πως αν ένα ξενοδοχείο προσφέρει ‘Κυπριακό Πρόγευμα’ είναι κίνητρο για ένα τουρίστα 

για να κλείσει δωμάτιο; 

Ίσως δεν είναι μια αυτόνομη προσφορά που επηρεάζει την απόφαση για μια κράτηση, αλλά εάν εφαρμο-

στεί σωστά μπορεί να επηρεάσει την ικανοποίηση του πελάτη, το οποίο είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο 

για την επανάληψη των επισκέψεων του, αλλά και να προτείνει το συγκεκριμένο προορισμό είτε σε προ-

σωπικό επίπεδο ή στο διαδίκτυο στα πολλά σχετικά φόρουμ. 
 
 

 

3. Ποιες ενέργειες μπορούν να ληφθούν προκειμένου να ενισχυθεί / βελτιωθεί το πρόγραμμα; 
Εκπαιδεύσεις σε συνεργασία με επαγγελματικές οργανώσεις όπως ο Σύνδεσμος Διευθυντών Ξενοδοχείων 
και ο Σύνδεσμος Αρχιμαγείρων Κύπρου όπου θα μπορούν να εφαρμοστούν νέες τάσεις στον τοπικό τομέα 
τροφίμων, και να ενσωματωθούν ορισμένα στοιχεία υγείας όπως η «υγιεινή μεσογειακή διατροφή» ή 
«βιολογικά τρόφιμα». Θα ήταν επίσης καλό να δημιουργηθεί ένας τρόπος ανταλλαγής βέλτιστων πρακτι-
κών, νέων ιδεών, βελτιώσεων κλπ. Ίσως θα ήταν καλό να δώσουμε βραβεία ή ειδικές αναγνωρίσεις σε πρό-
σθετες προσπάθειες όπως το ‘Κυπριακό Πρόγευμα του μήνα’ ή κάτι παρόμοιο. 
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Τα υπερήφανα μέλη του Προγράμματος  Κυπριακό Πρόγευμα   
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Τα υπερήφανα μέλη του Προγράμματος  Κυπριακό Πρόγευμα   

Facebook Page: https://www.facebook.com/cyprusbreakfast/  
 
Email: info@cyprusbreakfast.eu  
 
Website: http://www.cyprusbreakfast.eu/cgibin/hweb?-V=index&_FAA=1&-dindex.html&_VLANGUAGE=env  


