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Επαφές Υφυπουργού Τουρισμού με τουριστικούς φορείς σε Κίνα 
και Ντουμπάι 

 
Εποικοδομητικές συναντήσεις με σημαντικά στελέχη τουριστικών 

οργανισμών στην Κίνα και το Ντουμπάι είχε τις προηγούμενες μέρες ο 

Υφυπουργός Τουρισμού κ. Σάββας Περδίος. Οι επαφές αυτές 

εντάσσονται σε έναν από τους κύριους στόχους του Υφυπουργείου, 

από την πρώτη μέρα της δημιουργίας του, που είναι η προσέλκυση 

τουρισμού από μακρινούς προορισμούς, αλλά και προορισμούς των 

χωρών του Περσικού κόλπου και της Μέσης Ανατολής που 

προσφέρονται για ολιγοήμερες διακοπές. 

 

Οι επαφές του κ. Υφυπουργού άρχισαν από την Κίνα, στα πλαίσια της 

πρόσφατης επίσκεψης της κυπριακής αντιπροσωπείας, υπό τον 

Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Νίκο Αναστασιάδη, μετά από πρόσκληση 

της κυβέρνησης της χώρας για το «Δρόμο του Μεταξιού». 

 

Κατά τις επαφές εξετάστηκαν τρόποι στενότερης συνεργασίας μεταξύ 

Κύπρου και Κίνας στον τομέα του τουρισμού. Εκ μέρους του 

Υφυπουργού Τουρισμού διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν οι προϋποθέσεις 

για την αναβάθμιση των τουριστικών σχέσεων των δύο χωρών, αφού 

υπάρχει αμοιβαία θέληση και θερμό ενδιαφέρον.  

 

Ένα από τα θέματα που εξετάστηκαν ήταν και αυτό της απευθείας 

πτήσης μεταξύ των δύο χωρών, γεγονός που σίγουρα θα βοηθήσει την  



 

 

 

όλη προσπάθεια. Με δεδομένο όμως ότι το όλο εγχείρημα αναμένεται 

να χρειαστεί χρόνο, αυτό που έχει επίσης μεγάλη σημασία, σύμφωνα με 

τον Υφυπουργό Τουρισμού, είναι και το γεγονός ότι πολλές γειτονικές 

χώρες συνδέονται απευθείας με την Κίνα και επομένως θα μπορούσαν 

να εξεταστούν τρόποι προσέλκυσης και στην Κύπρο, ως μέρος των 

διακοπών τους, επισκέπτες από τη μεγάλη αυτή αγορά. 

 

Μετά τις επαφές του στην Κίνα και συγκεκριμένα το διήμερο 28 και 29 

Απριλίου 2019, ο Υφυπουργός Τουρισμού ηγήθηκε επίσημης 

Κυπριακής αντιπροσωπείας στο Ντουμπάι, στα πλαίσια της μεγάλης 

τουριστικής έκθεσης Arabian Travel Market. 

 

Στα πλαίσια της έκθεσης ο κ. Περδίος συναντήθηκε με σημαντικούς 

Οργανωτές Ταξιδίων και εκπροσώπους μεγάλων αεροπορικών 

εταιρειών των χωρών του Περσικού Κόλπου και της ευρύτερης 

περιοχής. 

  

Κατά τις επαφές αυτές αντηλλάγησαν απόψεις και συζητήθηκαν τρόποι 

στενότερης συνεργασίας με τους τουριστικούς αυτούς φορείς, προς την 

κατεύθυνση της ενδυνάμωσης των τουριστικών σχέσεων της Κύπρου 

μαζί τους και της προέλκυσης στον τόπο μας μεγαλύτερου τουριστικού 

ρεύματος.  

 

Παράλληλα με τις επαφές του στο Ντουμπάι, ο Υφυπουργός Τουρισμού 

πραγματοποίησε και σειρά συνεντεύξεων σε ξένα Μέσα Μαζικής 

Επικοινωνίας, προβάλλοντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της 

Κύπρου, όπως και τους στρατηγικούς στόχους του Υφυπουργείου.  



 

 

 

 

Ανάμεσα σε άλλα, ο κ. Υφυπουργός έδωσε έμφαση στο πλούσιο 

τουριστικό προϊόν της Κύπρου, στις μικρές αποστάσεις που υπάρχουν 

ανάμεσα στα σημεία ενδιαφέροντος, στην πατροπαράδοτη κυπριακή 

φιλοξενία κ.ά. 

 

Ο κ. Υφυπουργός δηλώνει απόλυτα ικανοποιημένος από τα 

αποτελέσματα των επαφών του τόσο στην Κίνα, όσο και στο Ντουμπάι. 

Ιδιαίτερα σε σχέση με την έκθεση Arabian Travel Market, εξέφρασε την 

πεποίθηση ότι οι αγορές της περιοχής του Περσικού Κόλπου έχουν 

σημαντικές προοπτικές  για περαιτέρω ανάπτυξη. Ο κ. Υφυπουργός 

υπογράμμισε ότι οι προσπάθειες για προσέλκυση σημαντικών ροών 

τουριστών από τις εν λόγω αγορές θα ενταθούν, σε στενή συνεργασία 

με όλους τους τουριστικούς φορείς της Κύπρου. Πέραν των αγορών 

αυτών, στα πλαίσια των Στρατηγικών Στόχων του Υφυπουργείου, 

πραγματοποιήθηκαν πρόσφατα επισκέψεις στο Ισραήλ, Λίβανο και 

Ιορδανία, ενώ στο μέλλον προγραμματίζονται επαφές και στο Ιράν, 

Ιράκ, Σαουδική Αραβία, Αίγυπτο και Μπαχρέϊν. 

 

 


