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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ     ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018 

 

Εκ μέρους όλων των ξενοδοχείων που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα ‘Κυπριακό Πρόγευμα’,  
σας ευχόμαστε ένα Ευτυχισμένο και Επιτυχημένο 2019. 
 

 

ΚΑΛΑ  ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ  

και 

ΧΑΡΟΥΜΕΝΟ  ΝΕΟ  ΕΤΟΣ  2019! 
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018 

Ακόμα ένας επιτυχημένος χρόνος  για το Κυπριακό Πρόγευμα με την ένταξη 15 νέων  ξενοδοχείων από  Λεμεσό, Αγία 

Νάπα, Πρωταρά και Πάφο ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό σε 57.  

Το πρόγραμμα ‘Κυπριακό Πρόγευμα’ έχει δημιουργηθεί από τον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού (ΚΟΤ), το Travel 
Foundation UK και τον Κυπριακό Σύνδεσμο Αειφόρου Τουρισμού (CSTI) μέσω του προγράμματος ‘Cyprus Destination 
Partnership’. 
Σκοπός του προγράμματος είναι η ανάδειξη της τοπικής γαστρονομίας  και η ενίσχυση  του στοιχείου της αυθεντικό-
τητας στα ξενοδοχεία της Κύπρου. 
Οι επισκέψεις συνεχίστηκαν από τον Οκτώβριο μέχρι το Δεκέμβριο για την παρακολούθηση του Κυπριακού Προγεύ-

ματος σε ξενοδοχεία σε Αγία Νάπα, Πρωταρά, Λεμεσό, Πάφο, Λάρνακα, Λευκωσία και ορεινές περιοχές. 

Τα ξενοδοχεία μέσα από τα τοπικά προϊόντα αναδεικνύουν τις γεύσεις και τα αρώματα της Κύπρου και προσκαλούν 

τους επισκέπτες να γνωρίσουν το γαστρονομικό μας πλούτο και τη φιλοξενία μας. 

 

 

 

 

  Royal Apollonia Beach Hotel  Athena Royal Beach Hotel  

Athena Beach Hotel  Annabelle Hotel  
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Τα νέα μέλη του Κυπριακού Προγεύματος!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Akamanthea Holiday, Village,  
Πάφος 
 
Καλημέρα με Κυπριακό Πρόγευμα 
στο Akamanthea Holiday Village 
με  τη  φρεσκάδα  και  αφθονία  
των  παραδοσιακών εποχιακών 

προϊόντων της Κυπριακής γης. 
 
Οι επισκέπτες απολαμβάνουν ένα θρεπτικό και  υγιεινό 
πρόγευμα με  το  στίγμα  της Μεσογειακής διατροφής 
όπως ελιές, κολοκοτές, μαρμελάδα από ροδοπέταλα, 
φρέσκα φρούτα και λαχανικά της εποχής τόσο από τοπι-
κούς παραγωγούς  όσο και από τον κήπο του ξενοδοχείου.    

 

 

 

Louis Paphos Breeze, Πάφος  
 
Η Διεύθυνση  και το  προσωπικό του  ξενοδοχείου έχουν  
υποδεχτεί   με  πολλή  αγάπη  το ‘Κυπριακό  Πρόγευμα’. 
Το  Κυπριακό   Πρόγευμα  στο ξενοδοχείο  Louis Paphos 
Breeze όπου κύριο   μέλημα είναι η ποιότητα, προσφέρει 
στους επισκέπτες του την οικογενειακή ζεστασιά και την 
αυθεντικότητα.  
 
Στο  μπουφέ   οι   επισκέπτες    μπορούν   να   γευτούν  
διάφορα   παραδοσιακά   αρτοσκευάσματα,    παραδοσι-
ακά  γλυκά   όπως  σουτζιούκο,  γλυκά   του κουταλιού 
και φρέσκα εποχιακά φρούτα. 
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Τα νέα μέλη του Κυπριακού Προγεύματος! 
 
Asimina Suites Hotel, Πάφος 

 
Το ξενοδοχείο Constantinou Bros, 
Asimina Suites Hotel προσφέρει 
μια τεράστια  ποικιλία γεύσεων 

δίνοντας την ευκαιρία στους επισκέπτες να γευτούν μια μονα-
δική γαστρονομική εμπειρία με τις γεύσεις και τα αρώματα 
μέσα από τα τοπικά παραδοσιακά προϊόντα που συνδυάζουν 
την αφθονία του γαστρονομικού μας πλούτου με τη φιλοξενία 
μας. 
 
Οι επισκέπτες  απολαμβάνουν μια μοναδική εμπειρία και   
ανακαλύπτουν τη φρεσκάδα της κυπριακής κουζίνας με το 
παραδοσιακό χαλλούμι και αναρί, τα κόλλυβα, τις ελιές, το     
χαρουπόμελο, τη κηρήθρα με το μέλι, κούπες με κιμά, το   
χοιρομέρι, τη λούντζα και ποσυρτί και τα διάφορα                
αρτοσκευάσματα.  
 
 

 
 

 
Pioneer Beach Hotel, Πάφος 
 
Το παραδοσιακό Κυπριακό Πρόγευ-
μα του ξενοδοχείου με  τα  μουστο-
κούλουρα,  τις  πισσίες, το μέλι με 

την κηρήθρα, το   χοιρομέρι, τη λούντζα, το παραδοσιακό 
χαλλούμι, την αναρί με το χαρουπόμελο και πολλά άλλα 
προϊόντα, προσφέρει στους επισκέπτες τις παραδοσιακές 
γεύσεις που συνδέονται με την αυθεντική Κύπρο υποστηρί-
ζοντας παράλληλα τους τοπικούς παραγωγούς.  
 

Pioneer Beach Hotel, Pafos 

Asimina Suites Hotel, Pafos 
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Τα νέα μέλη του Κυπριακού Προγεύματος! 
 

Athena Beach Hotel, Πάφος 
 
Η Διεύθυνση και το προσω-
πικό των ξενοδοχείων    
Constantinou Bros έχουν 

αγκαλιάσει με πολλή αγάπη και μεράκι  το  θεσμό  
του  Κυπριακού Προγεύματος.  Υπάρχει μια τεράστια 
ποικιλία με παραδοσιακά προϊόντα που απλώνεται 
μπροστά στον επισκέπτη και περιλαμβάνει το παρα-
δοσιακό χαλλούμι, αναρί με χαρουπόμελο, λούντζα, 
μέλι με κηρήθρα, κατιμέρια, γλυκά του κουταλιού, 
κόλλυβα, σουτζιούκο, κιοφτέρι, κουλούρια με 
έψημα, λουκουμάδες, πισσίες, φρούτα εποχής και 
πολλά άλλα.  

Athena Royal Beach Hotel, Πάφος 
Το ξενοδοχείο σε ένα πολύ   
ξεχωριστό χώρο προσφέρει 
στους επισκέπτες του ένα υγιει-
νό πρόγευμα  με  πληθώρα       
προϊόντων,  γεμάτο  με  όλες  
τις γεύσεις και  τα  αρώματα  
της  Κύπρου. 

Καλές Πρακτικές 
Επιπλέον το ξενοδοχείο έχει ετοιμάσει ένα βιβλιάριο 
όπου οι επισκέπτες μπορούν να βρουν πληροφορίες για 
τα παραδοσιακά μας προϊόντα αναδεικνύοντας επίσης 
τα εποχιακά προϊόντα της Κύπρου. 

Athena Royal Beach Hotel, Pafos 

Athena Beach Hotel, Pafos 
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Τα νέα μέλη του Κυπριακού Προγεύματος! 
     
 

  
 

    
          Αlexander the Great Beach Hotel, Πάφος   

  
 

    

   Elias Beach Hotel, Λεμεσός  
 

   Το πρωινό στο ξενοδοχείο θεωρείται 

   γαστρονομική  απόλαυση  παρέχον- 
τας  στους επισκέπτες  του μια σειρά από τοπικά προϊόντα, 
υποστηρίζοντας τους τοπικούς παραγωγούς. 
 
Το  ξενοδοχείο  προσφέρει  μια   ποικιλία  κυπριακών            
προϊόντων όπως  παραδοσιακό χαλλούμι, αναρί, χαρουπό-
μελο, κυπριακά λουκάνικα, μπισκότα με γλυκάνισο,   πίττα   
της   σάτζιης,  φλαούνες,   σουτζιούκο,   παλουζέ, μέλι με 
κηρήθρα, ρυζόγαλο, εποχιακά φρούτα και πολλά άλλα. 
   

Το  ξενοδοχείο  Alexander  the  Great Beach  Hotel είναι από 
τα νέα μέλη του προγράμματος ‘Κυπριακό Πρόγευμα’.   
Το  ξενοδοχείο  προωθεί  τα   τοπικά προϊόντα και η γωνιά 
του  Κυπριακού  Προγεύματος  προσφέρει  παραδοσιακές  

γεύσεις βασισμένες στην παράδοση.   Οι επισκέπτες μπορούν να γευθούν αναρί με χαρουπόμελο, σουτζιούκο, 
παστελλάκι, ταχινόπιττα, ρυζόγαλο, εποχιακά φρούτα, φρέσκα λεμονάδα και πολλά άλλα. 
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Σεμινάρια για Προσωπικό Εξυπηρέτησης Κυπριακού Προγεύματος 
 
Στις 30 Οκτωβρίου και 2 Νοεμβρίου ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού οργάνωσε στο ξενοδοχείο Louis Ledra 
Beach στην Πάφο και Elias Beach Hotel, στη Λεμεσό, εκπαιδευτικό σεμινάριο για το προσωπικό ξενοδοχειακών 
μονάδων,  όπως  μάγειρες,  σερβιτόρους  ή  άτομα  υποδοχής  εστιατορίου,  οι οποίοι εξυπηρετούν επισκέπτες 
κατά τη διάρκεια του προγεύματος.  Το σεμινάριο απευθυνόταν σε προσωπικό ξενοδοχείων που είναι πιστοποιη-
μένα ή προτίθενται να πιστοποιηθούν με το πρότυπο του Κυπριακού Προγεύματος. 
 
Ο σκοπός του σεμιναρίου ήταν οι συμμετέχοντες να αποκτήσουν την απαραίτητη γνώση ώστε να μπορούν να ενη-
μερώνουν ή και να προσφέρουν ξενάγηση γύρω από το Κυπριακό Πρόγευμα εξηγώντας την ιστορία, τον            
πολιτισμό και τις θρεπτικές ιδιότητες των προϊόντων και συνταγών, ώστε να ενισχυθεί η εμπειρία των                
επισκεπτών.  Το σεμινάριο παρουσίασαν ο  κ. Σάββας Μαλιώτης και η κα. Φλωρεντία Κυθραιώτου.   
 
Δόθηκαν επίσης εκτενείς πληροφορίες σε σχέση με τα τοπικά προϊόντα  και την παραδοσιακή γαστρονομία.     
Απαντήθηκαν ερωτήσεις ως προς τα ποια ορίζονται ως τοπικά προϊόντα, πως κατηγοριοποιούνται και πως παρου-
σιάζονται και αναδεικνύονται μέσω του Κυπριακού Προγεύματος. 
 

 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 επικοι-
νωνήστε μαζί μας στο info@cyprusbreakfast.eu   
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Τα μέλη του Προγράμματος  ‘Κυπριακό Πρόγευμα’   
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Τα μέλη του Προγράμματος  ‘Κυπριακό Πρόγευμα’ 
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