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Επιτυχής Συμμετοχή του Υφυπουργείου Τουρισμού 

στο Seatrade Europe 2019 
 
 

Ενθαρρυντικά μηνύματα έλαβε η κυπριακή αντιπροσωπεία, υπό τον 
Υφυπουργό Τουρισμό κ. Σάββα Περδίο, κατά την παρουσία της στη 
σημαντική, εξειδικευμένη έκθεση κρουαζιέρων “Seatrade Europe” που 
πραγματοποιείται αυτή την εβδομάδα στο Αμβούργο. 
 
Από τις επαφές που πραγματοποιήθηκαν με εταιρείες κρουαζιέρων μεγάλης 
εμβέλειας, που δραστηριοποιούνται ανά το παγκόσμιο, διαφαίνεται ότι η 
ζήτηση που υπάρχει για κρουαζιέρες στην ανατολική μεσόγειο επιστρέφει 
δυναμικά, λόγω της εξομάλυνσης των πολιτικών καταστάσεων στην περιοχή, 
αλλά και της υπερπροσφοράς κρουαζιέρων στη δυτική μεσόγειο.  
 
Το συμπέρασμα που εξάγεται από τις επαφές του Υφυπουργείου Τουρισμού, 
στα πλαίσια της έκθεσης Seatrade Europe, είναι ότι μέσω του τουρισμού 
κρουαζιέρας υπάρχει δυνατότητα προσέλκυσης τουρισμού στην Κύπρο από 
την Ισπανία, Ιταλία, Κίνα, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Λατινική Αμερική. 
 
Σημαντικό πλεονέκτημα της Κύπρου για την ανάπτυξη του τουρισμού 
κρουαζιέρας είναι το κομβικό γεωγραφικό της σημείο στην ανατολική 
μεσόγειο. Η μικρή, σχετικά, απόσταση που χωρίζει το νησί μας από τη 
διώρυγα του Σουέζ αποτελεί σημαντικό στοιχείο στην όλη προσπάθεια, αφού 
το 70% περίπου των κρουαζιερόπλοιων που δραστηριοποιούνται στη δυτική 
μεσόγειο κατά την καλοκαιρινή περίοδο, μεταβαίνουν προς τον ινδικό ωκεανό  
τη χειμερινή περίοδο, μέσω της διώρυγας του Σουέζ. Αυτό ακριβώς το 
στοιχείο προσπαθεί να αξιοποιήσει περαιτέρω το Υφυπουργείο Τουρισμού, με  
στόχο κάποια από τα πιο πάνω κρουαζιερόπλοια να εντάξουν στο 
πρόγραμμα τους και την Κύπρο.  
 
Το Υφυπουργείο θεωρεί ότι η προοπτική εισροής τουριστών στην Κύπρο 
μπορεί να λειτουργήσει ευεργετικά και στην αντιμετώπιση του διαχρονικού 
προβλήματος της εποχικότητας της τουριστικής μας βιομηχανίας. 
 
Παράλληλα, σημειώνεται ότι οι ηλικιακές ομάδες, που αποτελούν σε μεγάλο 
βαθμό την πελατεία της χειμερινής περιόδου για τον τουρισμό κρουαζιέρας, 
είναι άνω των 50 ετών, γεγονός που επίσης ταυτίζεται πλήρως με τους 
στόχους της Εθνικής Στρατηγικής Τουρισμού 2030. 
 
 
 



 

 

 
Tέλος, τονίζεται ότι με την άφιξη περισσοτέρων κρουαζιερόπλοιων στο νησί 
μας, δίνεται η ευκαιρία σε περισσότερους επισκέπτες να βιώσουν την 
ποιότητα, την ποικιλία και τον πλούτο που προσφέρει η τουριστική Κύπρος, 
ειδικά μέσα από τη συμμετοχή σε άρτια οργανωμένες εκδρομές, από τα 
λιμάνια που θα αποβιβάζονται προς την ενδοχώρα. 
 
Το Υφυπουργείο Τουρισμού υπογραμμίζει ότι για να μεγιστοποιηθούν τα 
οφέλη για την κυπριακή οικονομία και κοινωνία από την προσέλκυση 
κρουαζιερόπλοιων, θα πρέπει όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς και ειδικά οι αρχές 
τοπικής αυτοδιοίκησης να συνεργαστούν στενά, προκειμένου να προσφέρουν 
αυθεντικές τοπικές εμπειρίες στους επισκέπτες που θα αποβιβάζονται από τα 
κρουαζιερόπλοια. Ιδιαίτερη προσπάθεια θα πρέπει να γίνει από τους 
διοργανωτές εκδρομών, οι οποίοι θα πρέπει να βρίσκονται σε συνεννόηση με 
το Υφυπουργείο Τουρισμού. 
 


