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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ    ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2018 

Τον Αύγουστο, Σεπτέμβριο και Οκτώβριο πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις στην Αγία Νάπα, Πρωταρά,      

Πάφο, Λάρνακα, Λεμεσό, Λευκωσία και ορεινές περιοχές. Τα ξενοδοχεία προσφέρουν παραδοσιακά προϊόν-

τα τα οποία προμηθεύονται από τοπικούς παραγωγούς επιτυγχάνοντας ποιοτική αναβάθμιση και μια       

καλύτερη γαστρονομική εμπειρία.  

Το Κυπριακό Πρόγευμα δεν είναι μόνο ένα καλό γεύμα με μεγάλη ποικιλία πιάτων, αλλά προσφέρει στους 

επισκέπτες του την ευκαιρία να μάθουν την παράδοση και την ιστορία του τόπου.  Ο χώρος του Κυπριακού 

Προγεύματος είναι ένας τόπος όπου ο επισκέπτης μπορεί να βιώσει τη ζεστή φιλοξενία μέσα από τα        

προϊόντα και τις συνταγές της τοπικής κουζίνας.   
 

Στη γωνιά του Κυπριακού Προγεύματος οι επισκέπτες μπορούν να δοκιμάσουν τις παραδοσιακές νοστιμιές 

και τα αρώματα μέσω των τοπικών προϊόντων του τόπου μας, συνδυάζοντας το γαστρονομικό μας πλούτο 

με τη φιλοξενία μας.   

 

Anmaria Beach Hotel  Louis Phaethon Beach Hotel  

Aphrodite Hills Resort  
Dome Beach Hotel  
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Τα νέα μέλη του Κυπριακού Προγεύματος!  
 
Ascos Coral Beach Hotel, Pafos  

 
 
 

Το πρωινό στο Ascos Coral 
Beach Hotel θεωρείται      
γαστρονομική εμπειρία! Η 
διεύθυνση και το προσωπικό 
του ξενοδοχείου έχουν  

‘αγκαλιάσει’ το ‘Κυπριακό Πρόγευμα’ παρέχοντας μια 
σειρά από τοπικά προϊόντα στους επισκέπτες τους.  
Το ξενοδοχείο υποστηρίζει τους ντόπιους παραγωγούς 
και προσφέρει ποικιλία τοπικών προϊόντων, όπως    
παραδοσιακά τυριά (αναρή και χαλλούμι ), γλυκά του 
κουταλιού, προϊόντα χαρουπιού και  παραδοσιακά  
αρτοσκευάσματα. 

Όλα τα προϊόντα συνοδεύονται με κάρτες πληροφόρη-

σης με την ονομασία του προϊόντος και το λογότυπο 

του προγράμματος.  

Anmaria Beach Hotel, Ayia Napa  
Ένα αυθεντικό ’Κυπριακό Πρόγευμα’  
σερβίρεται καθημερινά με εκλεκτές 
πρώτες ύλες, που αναδεικνύουν την 
ομορφιά του νησιού μας. Τα εδέσματα 
παρουσιάζουν την ιδιαίτερη ταυτότη-
τα της κυπριακής κουζίνας, προσφέ-

ροντας στους επισκέπτες ένα γεύμα υψηλής διατροφικής     
αξίας. 
 

Μπορείτε να απολαύσετε κυπριακό ψωμί, πουρέκια, μπισκότα 
παρασκευασμένα από τον chef, χαρουπόμελο, μαρμελάδα 
πορτοκάλι, φρέσκα αναρή, παραδοσιακό χαλλούμι και         
ελιόπιττα. 
 

Η τοπική παράδοση βρίσκεται στο τραπέζι των επισκεπτών και 
τους οδηγεί σε ένα γαστρονομικό ταξίδι στην Κύπρο. 
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Τα νέα μέλη του Κυπριακού Προγεύματος!  
 
Silver Beach Hotel,  
Protaras  

 

Η διεύθυνση και το προσωπικό του 
ξενοδοχείου έχουν αγκαλιάσει το 

‘Κυπριακό Πρόγευμα’ προσφέροντας μια σειρά από το-
πικά προϊόντα στους επισκέπτες τους. Η αυθεντικότητα 
και οι ποιότητα των προϊόντων του Κυπριακού Προγεύ-
ματος είναι μέσα στις προτεραιότητες του ξενοδοχείου. 
 

Κάθε μέρα, το μπουφέ του Κυπριακού Προγεύματος 
προσφέρει μια πανδαισία γεύσεων από τοπικά         
προϊόντα όπως φρέσκα αναρή, μαρμελάδες, μπισκότα 
χαρουπιού, πίττα της σάτζιης, ελιόπιττες και χαλλουμό-
πιττες.     

Το Iliada Beach Hotel είναι επίσης ένα από τα νέα μέλη 
του προγράμματος ‘Κυπριακό Πρόγευμα’. Το ξενοδο-
χείο προωθεί την τοπική κουζίνα μέσω του Κυπριακού 
Προγεύματος συνδυάζοντας μοναδικές και ξεχωριστές 
συνταγές.   
 

Η γωνιά του Κυπριακού Προγεύματος είναι γεμάτη από 
παραδοσιακές γεύσεις βασισμένες στην παράδοση. 
Όλα τα προϊόντα προσφέρονται είτε από τοπικούς 
παραγωγούς/προμηθευτές ή από το ξενοδοχείο. Οι  
επισκέπτες μπορούν να γευθούν μεταξύ άλλων χαρου-
πόμελο, φρέσκα αναρή, χαλλουμόπιττα, ελιόπιττα,   
τοπικές μαρμελάδες και πουρέκια.  

Iliada Beach  
Hotel, Protaras   
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Τα νέα μέλη του Κυπριακού Προγεύματος!  

 

TSOKKOS Protaras  
Hotel, Protaras  
Το Tsokkos Protaras  
Hotel προσφέρει καθη-
μερινά ένα αυθεντικό 

‘Κυπριακό Πρόγευμα’ βασισμένο στις παραδοσια-
κές και νόστιμες γεύσεις της Κύπρου! Ποικιλίες 
τοπικών προϊόντων όπως το χαλλούμι , φρέσκα 
αναρή, μαρμελάδες, μπισκότα χαρουπιού τα      
οποία παρασκευάζονται από το ξενοδοχείο,    
κυπριακά λουκάνικα είναι μόνο μερικές από τις 
καθημερινές επιλογές του επισκέπτη.   
 
 

Το ξενοδοχείο επιμένει να διατηρεί την ποιότητα 
και την αυθεντικότητα συνδυάζοντας την αίσθηση 
της οικογενειακής ζεστασιάς και της μοναδικότη-
τας.   

TSOKKOS Paradise Village, Ayia Napa  
Ένα αυθεντικό ‘Κυπριακό Πρόγευμα’ σερβί-
ρεται καθημερινά με εκλεκτές πρώτες ύλες, 
που αναδεικνύουν την ομορφιά του νησιού 

μας. 

Μπορείτε να απολαύσετε  
μεταξύ άλλων τη φρέσκα   
αναρή, τοπικές μαρμελάδες, 
σιρόπι χαρουπιού, χαλλουμό-
πιττα, ελιόπιττα και τοπικό 
ψωμί..   
 

Όλα τα προϊόντα προμηθεύ-
ονται από τοπικούς προμη- 
θευτές ή κατασκευάζονται 
από το ξενοδοχείο.  
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Με ιδιαίτερη χαρά καλωσορίζουμε τα νέα μέλη του προγράμματος ‘Κυπριακό Πρόγευμα’. 
 

1. Elias Beach Hotel - Λεμεσός                                5. CONSTANTINOU BROS Asimina Suites Hotel - Πάφος   

 
 
 
 
 

2. LOUIS  Breeze Hotel - Πάφος         6. CONSTANTINOU BROS Athena Beach Hotel - Πάφος   
 
 
 

 
3. TSOKKOS Gardens Hotel - Πρωταράς                     7. CONSTANTINOU BROS Pioneer Beach Hotel - Πάφος   
 

 
 
 
 
 

4.  Alexander The Great Beach Hotel - Πάφος         8. CONSTANTINOU BROS Athena Royal Beach Hotel - Πάφος   
 

 
 
 
 
 

Περισσότερες λεπτομέρειες και φωτογραφίες από το Κυπριακό Πρόγευμα των πιο πάνω ξενοδοχείων, 
θα αναρτηθούν στο επόμενο ενημερωτικό δελτίο.  

 Facebook Page: https://www.facebook.com/cyprusbreakfast/  
 

 Website: http://www.cyprusbreakfast.eu/ 

Για περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα  ‘Κυπριακό Πρόγευμα’ παρακαλώ δείτε τους παρακάτω 
συνδέσμους ή επικοινωνήστε μαζί μας στο info@cyprusbreakfast.eu   
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Τα μέλη του Προγράμματος  ‘Κυπριακό Πρόγευμα’   
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