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Εισαγωγή 
 
Η Στρατηγική Τουριστικής Ανάπτυξης 2003 - 2010 θέτει ως κύρια επιδίωξη την 
επανατοποθέτηση της Κύπρου στην τουριστική αγορά με βάση τα συγκριτικά πλεονεκτήματα 
και ιδιαιτερότητες της ως ένα πλούσιο μωσαϊκό φύσης και πολιτισμού σε μικρό γεωγραφικό 
χώρο, στο σταυροδρόμι τριών ηπείρων μεταξύ δύσης και ανατολής, που προσφέρει μια 
πολυδιάστατη ποιοτική τουριστική εμπειρία. Στόχος είναι η μεγιστοποίηση των 
κοινωνικοοικονομικών οφελών μέσα από την αύξηση των εσόδων από τον τουρισμό.  Κύριοι 
άξονες της Στρατηγικής είναι η αειφορία και η ποιότητα.   
 
Κατά το 2007 ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού προέβη στην αναθεώρηση της Στρατηγικής 
με βάση σχετική μελέτη αξιολόγησης της προόδου που πραγματοποιήθηκε.  
Τονίζεται η ανάγκη επίτευξης προόδου στην υλοποίηση της Στρατηγικής με επικέντρωση 
σε ενέργειες και έργα προτεραιότητας, που αποτελούν κρίσιμους παράγοντες επιτυχίας και 
μπορούν να φέρουν αποτέλεσμα μέχρι το 2010. 
 
Με βάση την Αναθεωρημένη Στρατηγική, ο ΚΟΤ αναλαμβάνει να εφαρμόσει επιθετική πολιτική 
προώθησης για ανάκαμψη του τουρισμού, αποκατάσταση του μεριδίου των αγορών και 
αύξηση του ρεύματος από εκείνες τις αγορές που παρουσιάζουν θετικές προοπτικές. Οι 
ποσοτικοί στόχοι, αγορές και τμήματα προτεραιότητας αναθεωρήθηκαν ώστε να συνάδουν με 
τα δεδομένα του προορισμού και τις προβλεπόμενες εξελίξεις στο προϊόν μέχρι το 2010 καθώς 
και τις συνθήκες και προοπτικές της τουριστικής αγοράς για την εν λόγω περίοδο. 

 
Το 2001 ήταν χρονιά ρεκόρ για τον Κυπριακό τουρισμό με 2,696,732 αφίξεις τουριστών.  
Μετά το τρομοκρατικό κτύπημα της 11ης Σεπτεμβρίου, οι αφίξεις μειώθηκαν πάνω από 10% 
κατά την επόμενη χρονιά και έφθασαν τα  2,418,233, ενώ  τα έσοδα από τον τουρισμό 
μειώθηκαν από ΛΚ£1277 εκατ. σε ΛΚ£1136 εκατ.  Το 2003 παρατηρήθηκε περαιτέρω πτώση 
στις αφίξεις και έσοδα που έφθασαν τα 2 303 247 και ΛΚ£1021 εκατ. αντίστοιχα. Τα επόμενα 
χρόνια παρατηρήθηκαν διακυμάνσεις στους δείκτες των εσόδων και των αφίξεων 
καταλήγοντας το 2007 σε αύξηση των εσόδων σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά της τάξης 
του 6% φθάνοντας στις ΛΚ£1.100 εκ. και ελαφρά αύξηση στις αφίξεις, της τάξης του 0,6% 
περίπου, φθάνοντας τα 2 416 081 τουρίστες.    
 
Η κυριότερη αγορά για την Κύπρο είναι το Ηνωμένο Βασίλειο με μερίδιο 56,7 % στις συνολικές 
αφίξεις. Κατά το 2007 σημειώθηκαν ανακατατάξεις στο μερίδιο αγοράς των άλλων κύριων 
χωρών, με τη Ρωσία να κατακτά τη δεύτερη θέση με 6% μερίδιο στις αφίξεις και την Ελλάδα 
και Γερμανία να ακολουθούν με 5,8% και 5,7% αντίστοιχα. 
 
Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν συνεισέφεραν συνολικά κατά το 
2007 μόνο το 0,77% των τουριστικών αφίξεων στην Κύπρο. Από το σύνολο των 2 416 081 
τουριστών,  18 528 προέρχονταν από τις χώρες αυτές.   
 
Ωστόσο τα τελευταία χρόνια οι τουριστικές αφίξεις από τις εν λόγω αγορές  σημείωσαν 
θεαματική άνοδο. 
 
ΕΤΟΣ ΗΑΕ % Κουβέιτ % Μπαχρέιν % 
2004 6 294  1 826  1 993  
2005 6 627 5,3 1 531 -16,4 1 249 -37,4 
2006 8 154 23,0 1 612 5,3 1 799 44,3 
2007 10 705 31,2 5 546 245,1 2 297 27,7 
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Ο ΚΟΤ, με στόχο την αύξηση της κατανόησης των αγορών, την συνεισφορά στην 
παρακολούθηση εξελίξεων και τάσεων και  για τη στήριξη του προγραμματισμού του 
μάρκετινγκ του τόσο σε στρατηγικό, όσο και σε λειτουργικό επίπεδο, διεξάγει μελέτες ερευνών 
αγοράς για τις χώρες πηγές τουρισμού σε ετήσια βάση. 
 
Μέσα στα πλαίσια αυτά πραγματοποιήθηκε και η έρευνα για την τουριστική αγορά των  
Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Κουβέιτ και Μπαχρέιν. 
 
Κύριος στόχος της έρευνας είναι η παροχή στοιχείων που θα βοηθήσουν στην καλύτερη 
κατανόηση των τουριστικών αγορών των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Κουβέιτ και 
Μπαχρέιν, της θέσης και των προοπτικών της Κύπρου στις αγορές, καθώς και η παροχή των 
αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση ενός αποτελεσματικού και υλοποιήσιμου Σχεδίου 
Μάρκετινγκ, η εφαρμογή του οποίου θα βοηθήσει στην καλύτερη διείσδυση της Κύπρου στις 
αγορές αυτές. 
 
Η έρευνα αγοράς αποτελείται από 5 μέρη: 

 ∆ευτερογενής έρευνα 
 Ποσοτική έρευνα μεταξύ τουριστικών πρακτόρων στις αγορές των  Ηνωμένων 

Αραβικών Εμιράτων, Κουβέιτ και Μπαχρέιν 
 Ποσοτική έρευνα μεταξύ του κοινού στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Κουβέιτ και 

Μπαχρέιν 
 Ποσοτική έρευνα μεταξύ τουριστών από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Κουβέιτ και 

Μπαχρέιν που επισκέφτηκαν την Κύπρο 
 Ποιοτική έρευνα μεταξύ τουριστικών παραγόντων στην Κύπρο 

Η συλλογή των στοιχείων πραγματοποιήθηκε κατά τους  μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο του 
2009. 
 
Η έκθεση που ακολουθεί παρουσιάζει τα αποτελέσματα της έρευνας αγοράς. Λεπτομέρειες για 
τη μεθοδολογία που ακολουθήθηκε και τα ερωτηματολόγια που χρησιμοποιήθηκαν για τη 
συλλογή των στοιχείων παρουσιάζονται στα Παραρτήματα της έκθεσης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α:  

Δευτερογενής Έρευνα 
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Εισαγωγή 
 
Η δευτερογενής έρευνα πραγματοποιήθηκε με σκοπό την εξαγωγή συμπερασμάτων όσον 
αφορά τον συνολικό εξερχόμενο πληθυσμό τουρισμού από κάθε χώρα ενδιαφέροντος και τις 
διάφορες τάσεις που παρατηρούνται όσον αφορά κύριους προορισμούς και αύξηση του 
τουρισμού κάθε χρόνο. Με βάση τις πληροφορίες που συλλέχθηκαν δημιουργήθηκε ένα 
μοντέλο για να εκτιμηθεί το μέγεθος του τουρισμού μέχρι το 2014. 
 
Για την συλλογή των πληροφοριών χρησιμοποιήθηκαν διάφορες πηγές από το διαδίκτυο, πηγές 
από τον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού, πηγές από τις αρχές των ΗΑΕ, Μπαχρέιν και Κουβέιτ 
και εκθέσεις  και στατιστικά στοιχεία διεθνών οργανισμών. 
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Συνοπτικά Αποτελέσματα 
 

Μεταξύ των χωρών του Αραβικού Κόλπου τα ΗΑΕ, το Μπαχρέιν και το Κουβέιτ έχουν το 
μεγαλύτερο κατά κεφαλήν εισόδημα μετά το Κατάρ.  

Γενικά αναμένεται να υπάρξει αύξηση στο εξερχόμενο τουριστικό ρεύμα από τις χώρες αυτές. 
Τα κύρια στοιχεία που στηρίζουν τις θετικές προβλέψεις είναι:  

 Το νεαρό ηλικιακό προφίλ των κατοίκων 

 Η αλλαγή στη δομή της κοινωνίας που επέρχεται με την αυξημένη τάση σπουδών και 
εργοδότησης γυναικών 

 Ο πλούτος που διαθέτουν  

Οι Άραβες τείνουν να μένουν περισσότερες μέρες στους ταξιδιωτικούς τους προορισμούς από 
τους υπόλοιπους τουρίστες, ταξιδεύουν σε μεγάλες ομάδες και ξοδεύουν αρκετά  κατά τις 
διακοπές τους.  

Προτιμούν προορισμούς, οι οποίοι προσφέρουν προϊόντα Χαλάλ (σύμφωνα με Ισλαμικές 
παραδόσεις), και προορισμούς όπου ο κόσμος μιλά/ καταλαβαίνει Αραβικά. Επίσης 
προτιμούνται τοποθεσίες, στις οποίες υπάρχουν ξεχωριστοί χώροι προσευχής για άνδρες και 
γυναίκες.  

Οι επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001, επηρέασαν αρνητικά το αραβικό τουριστικό ρεύμα 
προς την Αμερική και Ευρώπη και οι Άραβες τουρίστες προτιμούν πλέον να ταξιδεύουν  προς 
τις Ασιατικές χώρες, καθώς επίσης και εντός της Μέσης Ανατολής. 

Με βάση το «International Journal of Tourism Research» οι τουριστικοί προορισμοί για τους 
Άραβες, μπορούν να ομαδοποιηθούν σε τέσσερις κατηγορίες ανάλογα με τη γεωγραφική τους 
θέση, με δημοφιλέστερους προορισμούς να είναι:  
 
 

 
Μέση Ανατολή 

 

Ασία 
 

Ευρώπη Αφρική 
 

 
∆ιάφορες χώρες έχουν αντιληφθεί το μέγεθος και τις ευκαιρίες που προσφέρει ο Αραβικός 
τουρισμός και έχουν υιοθετήσει στρατηγικές για να προσελκύσουν αυτήν την αγορά. Οι 
στρατηγικές τους βασίζονται κυρίως: 
 

-Τανζανία 
- Νιγηρία 
- Κένυα 
- Μαρόκο 
- Τυνησία 
- Αίγυπτος 

-Η.Β 
-Γερμανία 
-Κύπρος 
-Τουρκία 
-Ρουμανία 

-Μαλαισία 
-Ταϋλάνδη 
-Σιγκαπούρη 
-Ινδονησία 
-Ινδία 
-Σεϋχέλλες 
-Καμποτία 

-Ιορδανία 
-Λίβανος 
-Συρία 
-Σαουδική Αρ.  
-ΗΑΕ 
-Ομάν 
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 στην προβολή ενός αραβικού προφίλ του τουριστικού τους προϊόντος  
 στην παροχή διευκολύνσεων στους Άραβες ταξιδιώτες 
 στην ανάπτυξη νέων τουριστικών προϊόντων, όπως αθλητικός τουρισμός, 

οικοτουρισμός, θαλάσσιος τουρισμός 
 Προσέλκυση πιο φθηνού τουρισμού  (Σεϋχέλλες) 

 
Μέσα στα πλαίσια της προσέλκυσης τουρισμού από τις αναδυόμενες αγορές του Αραβικού 
Κόλπου ο ΚΟΤ λειτούργησε  για πρώτη φορά Γραφείο στο Ντουμπάι των Ηνωμένων Αραβικών 
Εμιράτων το 2005. 
 
Το Γραφείο του Ντουμπάι εστίασε τις δραστηριότητες του πρώτιστα στην αγορά των 
Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και κατ΄ επέκταση στις αγορές του Κουβέιτ, Μπαχρέιν και 
Σαουδικής Αραβίας. 
 
Ένας από τους κύριους στόχους του τοπικού Γραφείου του ΚΟΤ είναι η δυναμική προώθηση 
του τουριστικού προϊόντος της Κύπρου και η δημιουργία αναγνωρισιμότητας και 
ενδιαφέροντος για ταξίδια προς την Κύπρο. 
 
Η λειτουργία του Γραφείου και οι αυξημένες προωθητικές ενέργειες συνέβαλαν σε μεγάλο 
βαθμό στην αύξηση των τουριστών προς την Κύπρο από τα ΗΑΕ από το 2006 και μετά. 
 
Η Σαουδική Αραβία είναι ο πιο δημοφιλής ταξιδιωτικός προορισμός για τους κατοίκους των 
ΗΑΕ, του Μπαχρέιν και του Κουβέιτ. Μέσα στο 2007 τη Σαουδική Αραβία επισκέφτηκε το: 
 

 52% του εξερχόμενου τουριστικού ρεύματος των ΗΑΕ 
 60%  του εξερχόμενου τουριστικού ρεύματος του Μπαχρέιν 
 67% του εξερχόμενου τουριστικού ρεύματος του Κουβέιτ 

 
Με εξαίρεση τη Σαουδική Αραβία, η οποία βασικά είναι θρησκευτικός προορισμός, ο αριθμός 
εξερχόμενων τουριστών κατά την τελευταία πενταετία (για την οποία υπάρχουν 
δημοσιοποιημένα στοιχεία) από τη κάθε χώρα ενδιαφέροντος είναι:  

ΗΑΕ  2003 2004 2005 2006 2007 
Σύνολο 505 143 638 287 648 156 793 749 882 461 
% αλλαγής από προηγούμενο χρόνο   26,4% 1,6% 22,5% 11,2% 

Μπαχρέιν 2003 2004 2005 2006 2007 
Σύνολο 271 255 296 612 301 940 284 993 332 960 
% αλλαγής από προηγούμενο χρόνο   9,3% 1,8% -5,6% 16,8% 

Κουβέιτ  2003 2004 2005 2006 2007 
Σύνολο 501 677 889 944 714 715 754 368 842 689 
% αλλαγής από προηγούμενο χρόνο   77,3% -19,7% 5,6% 11,7% 
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Οι πιο δημοφιλείς προορισμοί για τον εξερχόμενο τουρισμό της κάθε χώρας υπό εξέταση μέσα 
στο 20071 ήταν: 

ΗΑΕ Μπαχρέιν Κουβέιτ 

 %  %  % 

Ηνωμένο Βασίλειο  21,2 Κουβέιτ 32,5 Μπαχρέιν 36,7 

Ταϋλάνδη 11,1 Συρία 19,2 Αίγυπτος 15,3 

Ομάν 8,8 Ιορδανία 14,8 Συρία 12,6 

Μπαχρέιν 7,0 Ομάν 7,6 Ιορδανία 10,4 
 

Η Κύπρος κατέχει μόνο ένα μικρό ποσοστό του εξερχόμενου τουρισμού της κάθε χώρας. 
 
Το τουριστικό ρεύμα από τα ΗΑΕ προς την Κύπρο παρουσιάζει όμως μία αυξητική τάση. 
Ταυτόχρονα, παρατηρείται ότι το μερίδιο προς Κύπρο μέσα στο σύνολο του εξερχόμενου 
τουρισμού των ΗΑΕ (εξαιρουμένου του τουρισμού προς τη Σαουδική Αραβία), μετά το 2004, 
όπου υπήρχε μία ύφεση, αυξάνεται, αλλά με πολύ χαμηλούς ρυθμούς. 

ΗΑΕ 2003 2004 2005 2006 2007 
Ολικός εξερχόμενος τουρισμός από ΗΑΕ 
(εξαιρουμένης της Σαουδικής Αραβίας) 

505 143 638 287 648 156 793 749 882 461 

Τουρίστες από ΗΑΕ στην Κύπρο 5 979 6 294 6 627 8 154 10 705 

% επί του συνολικού αριθμού τουριστών 
από ΗΑΕ 

1,18% 0,99% 1,02% 1,03% 1,21% 

     

Το ποσοστό των τουριστών που επισκέπτονται την Κύπρο ως μέρος του συνολικού πληθυσμού 
των τουριστών από το Μπαχρέιν (εξαιρουμένου του τουρισμού προς τη Σαουδική Αραβία), 
μετά από μία μείωση που παρατηρήθηκε κατά το 2004 και 2005, άρχισε να παρουσιάζει μία 
σταδιακή αύξηση κατά το 2006 και 2007.  
 

Παράλληλα, παρουσιάζεται αύξηση μέσα στο 2006 και 2007 και στους απόλυτους αριθμούς, 
των τουριστών από το Μπαχρέιν που επισκέφτηκαν την Κύπρο.  

Μπαχρέιν 2003 2004 2005 2006 2007 
Ολικός εξερχόμενος τουρισμός από 
Μπαχρέιν (εξαιρουμένης της Σαουδικής 
Αραβίας) 

271 255 296 612 301 940 284 993 332 960

Τουρίστες από Μπαχρέιν στην Κύπρο 2 332 1 993 1 249 1 799 2 297 
% επί του συνολικού αριθμού τουριστών 
από Μπαχρέιν 

0,86% 0,67% 0,41% 0,63% 0,69% 

 
 
 
 
 
 
 

                                            
1 Πηγή: World Tourism Organization (UNWTO) 
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Μετά από μία μείωση του τουριστικού ρεύματος από το Κουβέιτ προς την Κύπρο που 
παρατηρήθηκε κατά το 2004 και 2005, το 2006 αρχίζει μία ανοδική πορεία με μεγάλη σχετικά 
αύξηση να παρατηρείται μέσα στο 2007.  

Κουβέιτ 2003 2004 2005 2006 2007 
Ολικός εξερχόμενος τουρισμός από 
Κουβέιτ (εξαιρουμένης της Σαουδικής 
Αραβίας) 

501,677 889,944 714,715 754,368 842,689

Τουρίστες από Κουβέιτ στην Κύπρο 2,844 1,826 1,531 1,612 5,546 
% επί του συνολικού αριθμού τουριστών 
από Κουβέιτ 0,57% 0,20% 0,21% 0,21% 0,66% 

 
Με τη χρήση μαθηματικού μοντέλου έγινε προσπάθεια εκτίμησης του εξερχόμενου τουρισμού 
για την επόμενη πενταετία. Μέχρι το 2014 αναμένεται ότι το εξερχόμενο τουριστικό ρεύμα  
από τις χώρες ενδιαφέροντος (εξαιρείται ο τουρισμός προς τη Σαουδική Αραβία) θα φθάσει: 
 

 ΗΑΕ 2 089 578  
 Μπαχρέιν 473 148 
 Κουβέιτ 1 412 932 
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Αναλυτικά Αποτελέσματα 
 

1. Γενικά χαρακτηριστικά και τάσεις τουρισμού από 
χώρες της Μέσης Ανατολής 

1.1 Γενικά χαρακτηριστικά περιοχής  

 

Η Μέση Ανατολή είναι μία από τις πιο πλούσιες περιοχές στον κόσμο. 

Μετά το Κατάρ, που κατέχει την πρώτη θέση, τα ΗΑΕ, το Μπαχρέιν και το Κουβέιτ έχουν το 
μεγαλύτερο κατά κεφαλήν εισόδημα στην περιοχή.  

ΗΑΕ - $43 8571 
Μπαχρέιν - $35 145 
Κουβέιτ - $38 718 
 

Από την εξέταση δευτερογενών πηγών φαίνεται ότι διαγράφεται ένα θετικό κλίμα για την 
αύξηση του εξερχόμενου τουρισμού από τις χώρες του Κόλπου.  

 Η περιοχή χαρακτηρίζεται από ένα γενικά νεαρό πληθυσμό, με το 68% να είναι κάτω 
των 35 χρονών. Ένα σημαντικό μέρος του πληθυσμού αποτελείται από μετανάστες 
εργάτες. 

 Στις τρεις υπό εξέταση χώρες (ΗΑΕ, Μπαχρέιν, Κουβέιτ) μέσα στα τελευταία χρόνια  
παρατηρούνται αυξημένες τάσεις σπουδών και εργοδότησης γυναικών, κάτι που βοηθά 
στην οικονομική ανάπτυξη και παράλληλα έχει ως συνέπεια την αλλαγή της κοινωνικής 
δομής. 

 Παρά τη διεθνή οικονομική κρίση, η περιοχή αναμένεται να έχει θετική ανάπτυξη 1,9% 
στο πραγματικό ακαθάριστο εγχώριο προϊόν κατά το τρέχον έτος2. 

 Οι χώρες αυτές έχουν μεγάλα αποθέματα πετρελαίου. Αν οι τιμές του πετρελαίου 
παραμείνουν στα $70 το βαρέλι, τότε οι χώρες του Κόλπου θα έχουν όλες μαζί 
ακαθάριστο εγχώριο προϊόν ισότιμο με της Γερμανίας ή της Ιαπωνίας μέχρι το 20503. 

Όλα αυτά, ο ηλικιακά νεαρός πληθυσμός, η βελτίωση του κοινωνικού επιπέδου και ο πλούτος 
έχουν θετική επίδραση στο μέγεθος του εξερχόμενου τουρισμού.  

Αναμένεται ότι μέχρι το 2010, ο εξερχόμενος τουρισμός από τη Μέση Ανατολή θα αυξάνεται 
κατά ένα ετήσιο ρυθμό της τάξης του 5,5%. Με βάση τις προβλέψεις αυτές υπολογίζεται ότι, ο 
εξερχόμενος τουρισμός από τις χώρες του Κόλπου θα αυξηθεί από 27,6 εκατομμύρια που ήταν 
το 2001 σε 44,8 εκατομμύρια μέχρι το 20104. 

                                            
1 Εκτιμήσεις 2009 ∆ΝΤ 
2 ∆ιεθνές Νομισματικό Ταμείο 
3 McKinsey 
4 Business & Tourism Guide Series 



 

10 
 

1.2 Χαρακτηριστικά Αράβων τουριστών 

 

Οι Άραβες τείνουν να ξοδεύουν αρκετά χρήματα και να ταξιδεύουν σε μεγάλες ομάδες. Πολλοί 
Άραβες επιλέγουν τον ταξιδιωτικό τους προορισμό με βάση τα ταξιδιωτικά σχέδια του κράτους 
τους.  

Παράλληλα, προτιμούν προορισμούς, οι οποίοι προσφέρουν προϊόντα Χαλάλ (σύμφωνα με 
Ισλαμικές παραδόσεις), και προορισμούς όπου ο κόσμος μιλά/ καταλαβαίνει Αραβικά. Επίσης 
προτιμούνται τοποθεσίες, στις οποίες υπάρχουν ξεχωριστοί χώροι προσευχής για άνδρες και 
γυναίκες.  

Σε αντίθεση με άλλους ξένους επισκέπτες, οι επισκέπτες από τη Μέση Ανατολή συνήθως 
μένουν για μεγαλύτερες χρονικές περιόδους στον προορισμό τους. Μέσα στο 2008, υπήρχαν 
315 000 επισκέπτες από τη Μέση Ανατολή στο Λονδίνο, οι οποίοι διανυχτέρευσαν κατά μέσο 
όρο 14 νύχτες. 

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, οι τουρίστες από τις χώρες του Κόλπου ξοδεύουν $20 δισεκατομμύρια 
το χρόνο για τις διακοπές τους, με τους Σαουδάραβες να ξοδεύουν τα περισσότερα (8,5 δις). 
Ακολουθούν οι τουρίστες από το Κουβέιτ και τα ΗΑΕ ($5 δις), ενώ οι τουρίστες από το 
Μπαχρέιν ξοδεύουν περίπου $300 εκατομμύρια. (Πηγή: GCC estimates) 
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1.3 Τουριστικοί προορισμοί 

 

Μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001, οι Ευρωπαϊκοί προορισμοί, καθώς και η Αμερική 
δεν είναι τόσο δημοφιλείς για τους Άραβες τουρίστες λόγω της αρνητικής δημοσιότητας που 
δόθηκε για τους Μουσουλμάνους. 

Αυτό συνέτεινε στη σταδιακή αύξηση του αραβικού τουρισμού προς τις Ασιατικές χώρες, 
καθώς επίσης και στην αύξηση του τουρισμού εντός της Μέσης Ανατολής. 

Στην Ετήσια Έκθεση του 2008 του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού παροτρύνεται η 
Σαουδική Αραβία και οι χώρες του Κόλπου να καταβάλουν περισσότερες προσπάθειες για την 
ανάπτυξη και προώθηση της αγοράς του Ισλαμικού τουρισμού.  

Από τα στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού προκύπτει ότι το 42% των Αράβων 
τουριστών μέσα στο 2008 επέλεξε να επισκεφθεί χώρες της Μέσης Ανατολής, ενώ το 58% να 
ταξιδέψει εκτός της περιοχής. 

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού, ο τοπικός 
τουρισμός αυξήθηκε κατά 31% στα ΗΑΕ τους πρώτους έξι μήνες του 2009, σε σύγκριση με 
11% τα προηγούμενα τρία χρόνια.  

Με βάση το «International Journal of Tourism Research» οι τουριστικοί προορισμοί για τους 
Άραβες, μπορούν να ομαδοποιηθούν σε τέσσερις κατηγορίες ανάλογα με τη γεωγραφική τους 
θέση, με δημοφιλέστερους προορισμούς να είναι:  
 

 
Μέση Ανατολή 

 

Ασία 
 

Ευρώπη Αφρική 
 

 
  

-Τανζανία 
- Νιγηρία 
- Κένυα 
- Μαρόκο 
- Τυνησία 
- Αίγυπτος 

-Η.Β 
-Γερμανία 
-Κύπρος 
-Τουρκία 
-Ρουμανία 

-Μαλαισία 
-Ταϋλάνδη 
-Σιγκαπούρη 
-Ινδονησία 
-Ινδία 
-Σεϋχέλλες 
-Καμποτία 

-Ιορδανία 
-Λίβανος 
-Συρία 
-Σαουδική Αρ.  
-ΗΑΕ 
-Ομάν 
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2. Μέτρα προσέλκυσης αράβων τουριστών 
 
Οι χώρες ανά το παγκόσμιο έχουν αντιληφθεί το μέγεθος και τις ευκαιρίες που προσφέρει ο 
Αραβικός τουρισμός και έχουν υιοθετήσει στρατηγικές για να προσελκύσουν αυτή την αγορά.  
 
Στην έκθεση Arabian Travel Market (ATM) του 2008 υπήρχαν 43  εθνικές και τουριστικές 
αντιπροσωπείες, που εξέθεταν το προϊόν τους, κάτι που δείχνει την προοπτική του 
εξερχόμενου τουρισμού από τη Μέση Ανατολή. Παράλληλα, σημειώνεται ότι η Γερμανία, η 
Τουρκία, η Κύπρος, η Σιγκαπούρη, η Μαλαισία και το Μαρόκο έχουν ήδη γραφεία στο 
Ντουμπάι.  

Η Γερμανική Επιτροπή Εθνικού Τουρισμού (GNTB) χρησιμοποιεί διάφορα θέματα κάθε χρόνο 
για να προσελκύσει τουρίστες από τις αραβικές χώρες. Φέτος, τα δύο κύρια θέματα είναι 
κάστρα και πάρκα και κήποι.   

Λόγω του μεγάλου αριθμού των Αράβων τουριστών, το Τέρμιναλ 1 στο ∆ιεθνές Αεροδρόμιο 
του Μονάχου έχει δοθεί εξ’ ολοκλήρου σε αραβικές αερογραμμές. 

Η Κένυα και η Τανζανία, οι οποίες είναι γνωστές για τα σαφάρι και τη φύση τους, προσπαθούν 
να προσφέρουν το κάτι περισσότερο στους τουρίστες. Εκτός του ότι έχουν μειώσει τα τέλη της 
βίζας κατά περίπου 50%, η Κένυα δίνει παράλληλα μεγάλη έμφαση στην προώθηση του 
τουρισμού μέσω αθλητικών δραστηριοτήτων, όπως γκολφ, κρίκετ και ράγκμπι.  

Οι Σεϋχέλλες, οι οποίες είναι γνωστές ως προορισμός για τους πλούσιους, κάνουν ενέργειες 
προώθησης της χώρας τους και σε ταξιδιώτες με χαμηλότερο προϋπολογισμό.  

Η Τυνησία ελπίζει να ελκύσει περισσότερους τουρίστες με το αιτιολογικό ότι είναι πιο κοντά και 
ότι έχει περισσότερα κοινά με τους ανθρώπους της Μέσης Ανατολής.  

Εκτός από τα ήδη υπάρχοντα προϊόντα (όμορφη ορεινή θέα, όμορφες παραλίες και πλούσια 
βλάστηση), η Ινδονησία προσφέρει επίσης νέα προϊόντα, όπως μοντέρνα εμπορικά κέντρα, 
σπα, οικοτουρισμό και θαλάσσιο τουρισμό.  

Άραβες επενδυτές θα ξοδέψουν $303 εκατομμύρια για να κτίσουν δύο «Αραβικές Πόλεις» για 
να ελκύσουν τουρίστες από τη Μέση Ανατολή στην ιστορική πόλη της Μαλαισίας, Μαλάκκα. Το 
έργο περιλαμβάνει αραβικό παζάρι, αραβικά εστιατόρια, εμπορικό κέντρο, ξενοδοχεία πέντε 
αστέρων, υδροπάρκα και αραβικά σπα.  

Η πρωτεύουσα της Μαλαισίας, Κουάλα Λουμπούρ έχει ήδη το δικό της «Αραβικό ∆ρόμο» για να 
κάνει τους τουρίστες από τη Μέση Ανατολή να αισθάνονται σαν στο σπίτι τους.  
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3. Παρουσία Κύπρου 
 
Μέσα στα πλαίσια της προσέλκυσης τουρισμού από τις αναδυόμενες αγορές του Αραβικού 
Κόλπου ο ΚΟΤ λειτούργησε  για πρώτη φορά Γραφείο στο Ντουμπάι των Ηνωμένων Αραβικών 
Εμιράτων το 2005. 
 
Το Γραφείο του Ντουμπάι εστίασε τις δραστηριότητες του πρώτιστα στην αγορά των 
Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και κατ΄ επέκταση στις αγορές του Κουβέιτ, Μπαχρέιν και 
Σαουδικής Αραβίας. 
 
Ένας από τους κύριους στόχους του τοπικού Γραφείου του ΚΟΤ είναι η δυναμική προώθηση 
του τουριστικού προϊόντος της Κύπρου και η δημιουργία αναγνωρισιμότητας και 
ενδιαφέροντος για ταξίδια προς την Κύπρο. 
 
Κατά το 2005 όταν πρωτολειτούργησε το Γραφείο του ΚΟΤ υπήρχε μία γενική άγνοια για την 
Κύπρο ως τουριστικός προορισμός. Μέσα από μια δυναμική προωθητική πολιτική και 
συνεργασία με τους ντόπιους τουριστικούς πράκτορες και παράγοντες η Κύπρος σήμερα είναι 
ένας τουριστικός προορισμός που συμπεριλαμβάνεται μέσα σε όλες τις τουριστικές μπροσούρες 
των ΗΑΕ. 
 
Εκτός από τη στενή επαφή που διατηρεί το Γραφείο του ΚΟΤ στα Εμιράτα με τους 
τουριστικούς πράκτορες και άλλους τουριστικούς φορείς προβαίνει και σε διάφορες άλλες 
ενέργειες για προώθηση του τουριστικού προϊόντος της Κύπρου στην αγορά αυτή. Τέτοιες 
ενέργειες είναι η συμμετοχή σε διάφορες εξειδικευμένες τουριστικές εκθέσεις, διαφημίσεις σε 
εξειδικευμένα περιοδικά και διατήρηση καλών σχέσεων με τον τύπο, με κύριο σκοπό τη θετική 
προβολή της Κύπρου. 
 
Η λειτουργία του Γραφείου και οι αυξημένες προωθητικές ενέργειες συνέβαλαν σε μεγάλο 
βαθμό στην αύξηση των τουριστών προς την Κύπρο από τα ΗΑΕ από το 2006 και μετά. 
 
Η αεροπορική σύνδεση της Κύπρου με τις τρεις υπό εξέταση χώρες γίνεται κυρίως με εθνικές 
αραβικές αερογραμμές.  
 
Η έναρξη πτήσεων από τη Etihad προς την Κύπρο μέσα στο 2009 είναι  ένα θετικό στοιχείο για 
τη τουριστική βιομηχανία της Κύπρου. 
 
Σήμερα η αεροπορική σύνδεση της Κύπρου γίνεται: 
 
Χώρα Εταιρεία Συχνότητα Διάρκεια 

ΗΑΕ Emirates (Dubai) 
Etihad  (Abu Dhabi) 

Καθημερινά 
∆ευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή 

3.5 ώρες 
3.5 ώρες 

Μπαχρέιν Gulf Air Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή, 
Σάββατο 3 ώρες 

Κουβέιτ Jazeera 
Air Slovakia 

Τρίτη, Παρασκευή 
Πέμπτη 

2.35 ώρες 
2.15 ώρες 
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4. Στοιχεία και εξερχόμενος τουρισμός από ΗΑΕ, 
Μπαχρέιν, Κουβέιτ  

4.1 Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα 

4.1.1 Γενικά Στοιχεία 1 

 
Γεωγραφία 
 
Τοποθεσία: Μέση Ανατολή, σύνορα με τον Κόλπο του Ομάν και τον Περσικό Κόλπο, μεταξύ 
Ομάν και Σαουδικής Αραβίας 
 
Γεωγραφικές Συντεταγμένες: 24 00 Β, 54 00 Α 
 
Εμβαδόν: Σύνολο: 83 600 τετρ. χλμ. Γη: 83 600 τετρ. χλμ. 
 
Σύνορα εδάφους: 867 χλμ. 
Γειτονικές χώρες: Ομάν 410 χλμ., Σαουδική Αραβία 457 χλμ. 
 
Ακτή: 1 318 χλμ. 
 
Κλίμα: Έρημος, πιο δροσερό στα ανατολικά βουνά 
 
Πληθυσμός  
 
Ολικός πληθυσμός: 4 798 491 (εκτιμήσεις 2009) 
 
Ηλικιακή δομή: 
0-14 χρονών: 20,4% (άνδρες 500 928/γυναίκες 478 388) 
15-64 χρονών: 78,7% (άνδρες 2 768 030/γυναίκες 1 008 404) 
65 χρονών και πάνω: 0,9% (άνδρες 27 601/γυναίκες 15 140) 
σημείωση: 73,9% του πληθυσμού στην ηλικιακή ομάδα 15-64 είναι άλλης εθνικότητας 
(εκτιμήσεις 2009) 
 
Μέση Ηλικία: 
Σύνολο 30,1 χρονών 
Άνδρες: 32 χρονών 
Γυναίκες: 24,7 χρονών (εκτιμήσεις 2009) 
 
Ρυθμός αύξησης πληθυσμού: 3,689% 
 
Ρυθμός γεννήσεων: 16,02 γεννήσεις/1000 πληθυσμό (εκτιμήσεις 2009) 
 
Ρυθμός θανάτων: 2,11 θάνατοι/1000 πληθυσμό (εκτιμήσεις 2009) 

                                            
1 (Πηγή: CIA World Factbook 2009) 
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Προσδόκιμο ζωής: 
Συνολικός πληθυσμός: 76,11 χρονών 
άνδρες: 73,56 χρονών 
γυναίκες: 78,78 χρονών (εκτιμήσεις 2009) 
 
Εθνικές ομάδες: Γηγενείς 19%, άλλοι Άραβες και Ιρανοί 23%, Νοτιοασιάτες 50%, άλλοι 
απόδημοι (συμπεριλαμβανομένων ∆υτικών και Ανατολικών Ασιατών) 8% (1982) 
 
Θρησκείες: Μουσουλμάνοι 96% (Σιίτες 16%), άλλοι (συμπεριλαμβανομένων Χριστιανών και 
Ινδουιστών) 4% 
 
Γλώσσες: Αραβικά (επίσημα), Περσικά, Αγγλικά, Χίντι, Ούρτου 
 
 
Κυβέρνηση 
 
Είδος κυβέρνησης: Ομοσπονδία με καθορισμένες εξουσίες για την ομοσπονδιακή κυβέρνηση 
των ΗΑΕ και άλλες εξουσίες εξασφαλισμένες σε Εμιράτα μέλη  
 
Πρωτεύουσα: Άμπου Ντάμπι 
 
Διοικητικά τμήματα: 7 εμιράτα 
 Άμπου Ντάμπι 
 Ατζμάν 
 Ντουμπάι 
 Ουμ Αλ Καϊουάν 
 Ρας Αλ Κάιμα 
 Σάργια 
 Φουτζέιρα  

 
 
Οικονομία 
 
Επισκόπηση: Τα ΗΑΕ έχουν μια ανοικτή οικονομία με υψηλό ανά κεφαλή εισόδημα και μεγάλο 
ετήσιο εμπορικό πλεόνασμα. Επιτυχημένες προσπάθειες για οικονομική διεύρυνση μείωσαν το 
μερίδιο του εγχώριου ακάθαρτου προϊόντος το οποίο εξαρτιόταν από το πετρέλαιο και την 
εξαγωγή αερίου στο 25%. Από την ανακάλυψη του πετρελαίου στα ΗΑΕ περισσότερα από 30 
χρόνια πριν, τα ΗΑΕ έχουν εξελιχθεί από μια ξεπεσμένη περιοχή μικρών ερημικών ηγεμονιών σε 
ένα μοντέρνο κράτος με υψηλό επίπεδο ζωής.  Η κυβέρνηση έχει αυξήσει τις δαπάνες για 
δημιουργία εργασιών και επέκταση υποδομών και ανοίγει δρόμους για μεγαλύτερη συμμετοχή 
του ιδιωτικού τομέα. Η διεθνής οικονομική κρίση και η επακόλουθη πιστωτική αγορά έχουν 
προκαλέσει την υποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων και θα έχουν ως αποτέλεσμα την 
επιβράδυνση της οικονομικής ανάπτυξης κατά το 2009. Η εξάρτηση από το πετρέλαιο και ο 
μεγάλος αριθμός αποδήμων κατοίκων είναι οι βραχυπρόθεσμες προκλήσεις για τα ΗΑΕ. Το 
στρατηγικό πλάνο των ΗΑΕ για τα επόμενα λίγα χρόνια επικεντρώνεται στη διεύρυνση και στη 
δημιουργία περισσότερων ευκαιριών για τους γηγενείς μέσω βελτιωμένης εκπαίδευσης και 
αυξημένης απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα.  
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ΑΕΠ ανά κεφαλή: $40 000 (εκτιμήσεις 2008)1 
 
Σύνθεση ΑΕΠ – ανά τομέα: 
γεωργία: 1,6% 
βιομηχανία: 61,8% 
υπηρεσίες: 36,6% (εκτιμήσεις 2008) 
 
Προϋπολογισμός: 
Έσοδα: $83,15 δισεκατομμύρια 
∆απάνες: $48,3 δισεκατομμύρια (εκτιμήσεις 2008) 
 
Δημόσιο χρέος: 22,4% του ΑΕΠ (εκτιμήσεις 2008) 
 
Πληθωρισμός: 14,4% (εκτιμήσεις 2008) 
 
Βιομηχανίες: Πετρέλαιο και πετροχημικά, αλιεία, αλουμίνια, τσιμέντο, λιπάσματα, 
επιδιόρθωση εμπορικών πλοίων, υλικά κατασκευής, υφάσματα. 
 

4.1.2 Εξερχόμενος τουρισμός ΗΑΕ2  

 
Μέσα στο 2007 υπήρχαν περίπου 1,8 εκατομμύρια τουρίστες από τα ΗΑΕ. Ο αριθμός των 
τουριστών διαχρονικά παρουσιάζει μια αυξητική τάση από το 2003.  
 
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το 2005 υπήρχε περίπου 100% αύξηση στον αριθμό των 
τουριστών σε σύγκριση με το 2004. Αντίθετα, παρατηρείται μία μείωση το 2006 σε σύγκριση 
με τον προηγούμενο χρόνο, ενώ αρχίζει και πάλι μία ανοδική πορεία στον εξερχόμενο τουρισμό 
μέσα στο 2007.  

Αριθμός εξερχόμενων τουριστών ανά χρόνο 
 

  2003 2004 2005 2006 2007 
Σύνολο 694 614 876 823 1 691 232 1 593 808 1 837 781
% αλλαγής από προηγούμενο χρόνο   26,23% 92,88% -5,76% 15,31% 
 
Ο πιο δημοφιλής προορισμός για τους τουρίστες από τα ΗΑΕ είναι η Σαουδική Αραβία, η οποία 
φιλοξένησε περίπου 52% των τουριστών το 2007. Πρέπει όμως να ληφθεί υπόψη ότι ο 
τουρισμός αυτός μάλλον είναι θρησκευτικός και ως εκ τούτου  δεδομένος, δηλαδή τα άτομα 
που επισκέπτονται τη Σαουδική Αραβία για θρησκευτικούς λόγους δεν θα στραφούν προς 
άλλους προορισμούς. 
 
Αν εξαιρεθεί ο αριθμός των τουριστών προς τη Σαουδική Αραβία, τότε το σύνολο του 
εξερχόμενου τουρισμού από τα ΗΑΕ κατά το 2007 καταγράφεται στις 882,5 χιλιάδες. 
 
 
 

                                            
1 Εκτιμήσεις του ∆ΝΤ 
2 Πηγή: World Tourism Organization UNWTO 
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Ο ρυθμός αύξησης του τουριστικού ρεύματος από τα ΗΑΕ (εξαιρουμένου του τουρισμού προς 
Σαουδική Αραβία) ήταν 11% το 2007 σε σύγκριση με το 2006 και ο μέσος ρυθμός ανάπτυξης 
(περίοδος 2003-2007), λαμβάνοντας υπόψη το 2003 σαν χρόνο βάση ήταν 14,9%. 

Αριθμός εξερχόμενων τουριστών ανά χρόνο 
 (εξαιρούμενης της Σαουδικής Αραβίας) 

 
  2003 2004 2005 2006 2007 

Σύνολο 505 143 638 287 648 156 793 749 882 461 
% αλλαγής από προηγούμενο χρόνο   26,36% 1,55% 22,46% 11,18% 
 
Ο πιο δημοφιλής προορισμός για τους κατοίκους των ΗΑΕ, με εξαίρεση τη Σαουδική Αραβία, 
είναι το Ηνωμένο Βασίλειο.  Άλλοι δημοφιλείς προορισμοί συμπεριλαμβάνουν Ασιατικές χώρες 
όπως Ταϋλάνδη, Σιγκαπούρη, Μαλαισία και Ινδία, αραβικές χώρες όπως Ομάν, Μπαχρέιν, 
Αίγυπτο και άλλες χώρες όπως Ηνωμένες Πολιτείες και Αυστραλία. Το ποσοστό που 
επισκέφθηκε την Κύπρο μέσα στο 2007 είναι αρκετά χαμηλό (1,2%  στο σύνολο του 
εξερχόμενου τουρισμού της χώρας, με εξαίρεση τη Σαουδική Αραβία).  
 
Ο αριθμός των τουριστών ανά χώρα προορισμού κατά το 2007 παρουσιάζεται στον παρακάτω 
πίνακα (χώρες με ποσοστό μέχρι 1%): 

Τουριστικοί προορισμοί (2007) 
 (εξαιρούμενης της Σαουδικής Αραβίας)

 Νο % 

Ηνωμένο Βασίλειο  187 342 21,2 

Ταϋλάνδη 98 122 11,1 

Ομάν 77 351 8,8 

Μπαχρέιν 6 630 7,0 

Αίγυπτος 52 426 5,9 

Σιγκαπούρη 41 054 4,7 

ΗΠΑ 40 498 4,6 

Μαλαισία 38 170 4,3 

Αυστραλία 33 777 3,8 

Συρία 32 968 3,7 

Ινδία 32 750 3,7 

Κουβέιτ 26 871 3,0 

Ιορδανία 23 259 2,6 

Υεμένη 20 244 2,3 

Καναδάς 17 822 2,0 

Τουρκία 12 991 1,5 

Λίβανος 12 273 1,4 

Κύπρος 10 705 1,2 

Μαρόκο 10 301 1,2 

Φιλιππίνες 8 490 1,0 
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Η Κύπρος, αν και κατέχει ένα πολύ μικρό ποσοστό του εξερχόμενου τουρισμού από τα ΗΑΕ, 
είναι ο δεύτερος πιο δημοφιλής Ευρωπαϊκός προορισμός μετά το Ηνωμένο Βασίλειο, με 10 705 
τουρίστες να την έχουν επισκεφτεί μέσα στο 2007.  
 
Το τουριστικό ρεύμα από τα ΗΑΕ προς την Κύπρο παρουσιάζει μία αυξητική τάση. Ταυτόχρονα, 
παρατηρείται ότι το μερίδιο της Κύπρου μέσα στο σύνολο του εξερχόμενου τουρισμού των 
ΗΑΕ (εξαιρουμένου του τουρισμού προς τη Σαουδική Αραβία), μετά το 2004 όπου υπήρχε μία 
ύφεση, αυξάνεται μεν, αλλά με πολύ χαμηλούς ρυθμούς. 

  2003 2004 2005 2006 2007 

Ολικός εξερχόμενος τουρισμός από ΗΑΕ1 505 143 638 287 648 156 793 749 882 461 

Τουρίστες από ΗΑΕ στην Κύπρο 5 979 6 294 6 627 8 154 10 705 

% επί του συνολικού αριθμού τουριστών 
από ΗΑΕ 

1,18% 0,99% 1,02% 1,03% 1,21% 

% αλλαγής από προηγούμενο χρόνο  5,3% 5,3% +23.0% +31.3% 

% τουριστών από ΗΑΕ στο σύνολο των 
τουριστών στην Κύπρο 

 0,26% 0,27% 0,34% 0,44% 

 
     

 
  

                                            
1 Εξαιρείται η Σαουδική Αραβία 
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4.2 Μπαχρέιν 

4.2.1 Γενικά Στοιχεία1  

 
Γεωγραφία 
 
Τοποθεσία: Μέση Ανατολή, αρχιπέλαγος στον Περσικό Κόλπο, ανατολικά της Σαουδικής 
Αραβίας 
 
Γεωγραφικές Συντεταγμένες: 26 00 Β, 50 33 Α 
 
Εμβαδόν: Σύνολο: 741 τετρ. χλμ. Γη: 741 τετρ. χλμ. 
 
Ακτή: 161 χλμ. 
 
Κλίμα: Ήπιοι, ευχάριστοι χειμώνες, πολύ ζεστά καλοκαίρια με υγρασία 
 
Πληθυσμός 
 
Ολικός πληθυσμός: 727 785 (συμπεριλαμβάνει 235 108 αλλοδαπούς) (εκτιμήσεις 2009) 
 
Ηλικιακή δομή: 
0-14 χρονών: 25,9% (άνδρες 95 224/γυναίκες 93 241) 
15-64 χρονών: 70,2% (άνδρες 292 941/γυναίκες 217 729) 
65 χρονών και πάνω: 3,9% (άνδρες 15 106/γυναίκες 13 544) (εκτιμήσεις 2009) 
 
Μέση ηλικία: 
Σύνολο: 30,1 χρονών 
Άνδρες: 33,2 χρονών 
Γυναίκες: 26,7 χρονών (εκτιμήσεις 2009) 
 
Ρυθμός ανάπτυξης πληθυσμού: 1,285% 
 
Ρυθμός γεννήσεων: 17,02 γεννήσεις/1000 πληθυσμό (εκτιμήσεις 2009) 
 
Ρυθμός θανάτων: 4,37 θάνατοι/1000 πληθυσμό (εκτιμήσεις 2009) 
 
Προσδόκιμο ζωής: 
Συνολικός πληθυσμός: 75,16 χρονών 
Άνδρες: 72,64 χρονών 
Γυναίκες: 77,76 χρονών (εκτιμήσεις 2009) 
 
Εθνικές ομάδες: Γηγενείς 62,4%, άλλες εθνικότητες 37,6% (Απογραφή πληθυσμού 2001) 
 
Θρησκείες: Μουσουλμάνοι (Σιίτες και Σουνίτες) 81,2%, Χριστιανοί 9%, άλλες θρησκείες 
9,8% (Απογραφή 2001) 
 

                                            
1 (Πηγή: CIA World Factbook 2009) 
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Γλώσσες: Αραβικά, Αγγλικά, Φαρσί, Ούρτου 
 
Κυβέρνηση 
 
Είδος κυβέρνησης: Συνταγματική Μοναρχία 
 
Πρωτεύουσα: Μανάμα 
 
 
Οικονομία 
 
Επισκόπηση: 
Με το υψηλά ανεπτυγμένο δίκτυο επικοινωνιών και τις διευκολύνσεις μεταφοράς, το Μπαχρέιν 
είναι ή έδρα πολλών πολυεθνικών εταιρειών με επιχειρήσεις στον Κόλπο. Η παραγωγή και 
διύλιση πετρελαίου αντικατοπτρίζει περισσότερο από 60% των εσόδων εξαγωγής, 
περισσότερο από 70% των ολικών εσόδων της κυβέρνησης και 11% του Ακάθαρτου Εγχώριου 
Προϊόντος και υποστηρίζει την έντονη οικονομική ανάπτυξη του Μπαχρέιν τα τελευταία 
χρόνια. Το αλουμίνιο είναι η δεύτερη μεγαλύτερη εξαγωγή του Μπαχρέιν μετά το πετρέλαιο. 
Άλλοι κύριοι τομείς της οικονομίας του Μπαχρέιν είναι ο χρηματοοικονομικός και ο 
κατασκευαστικός τομέας. Το Μπαχρέιν εστιάζεται στον ισλαμικό τραπεζικό τομέα και 
ανταγωνίζεται διεθνώς με τη Μαλαισία, ως ένα παγκόσμιο τραπεζικό κέντρο. Τα κύρια 
οικονομικά προβλήματα του Μπαχρέιν είναι η ανεργία, ειδικά ανάμεσα στους νέους και η 
μείωση των πηγών πετρελαίου και υπόγειου νερού. Η διεθνής οικονομική κρίση πιθανό να 
οδηγήσει το Μπαχρέιν σε πιο αργή οικονομική ανάπτυξη μέσα στο 2009. Οι χαμηλότερες τιμές 
πετρελαίου μπορεί επίσης να οδηγήσουν το προϋπολογισμό του Μπαχρέιν σε ελλειμματικό. 
 
ΑΕΠ ανά κεφαλή: $37 300 (εκτιμήσεις 2008) 
 
Σύνθεση ΑΕΠ – ανά τομέα: 
Γεωργία: 0,4% 
Βιομηχανία: 66,2% 
Υπηρεσίες: 33,3% (εκτιμήσεις 2008) 
 
Προϋπολογισμός: 
 Έσοδα: $7,226 δισεκατομμύρια 
∆απάνες: $5,806 δισεκατομμύρια (εκτιμήσεις 2008) 
 
Δημόσιο χρέος: 28,9% του ΑΕΠ (εκτιμήσεις 2008) 
 
Πληθωρισμός: 7% (εκτιμήσεις 2008) 
 
Βιομηχανίες: 
Παραγωγή και διύλιση πετρελαίου, τήξη αλουμινίου, λιπάσματα, χρηματοοικονομικά, 
ασφάλειες, επιδιορθώσεις πλοίων, τουρισμός.  
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4.2.2 Εξερχόμενος τουρισμός Μπαχρέιν1  

 
Μέσα στο 2007 υπήρχαν περίπου 816 000 τουρίστες από το Μπαχρέιν. Ο αριθμός των 
εξερχόμενων τουριστών αυξάνεται συνεχώς από το 2003 με σημαντικές αυξήσεις να 
παρουσιάζονται το 2005 και το 2007.  
 

Αριθμός εξερχόμενων τουριστών ανά χρόνο 
 

  2003 2004 2005 2006 2007 
Σύνολο 553 130 574 230 658 103 674 506 816 370 
% αλλαγής από προηγούμενο χρόνο   3,81% 14,61% 2,49% 21,03% 

 
Η Σαουδική Αραβία είναι ο πιο δημοφιλής προορισμός για τους τουρίστες από το Μπαχρέιν. Το 
50% περίπου των ταξιδιωτών από το Μπαχρέιν επισκέφθηκε τη Σαουδική Αραβία κατά το 
2007. Ο κύριος λόγος επίσκεψης στη Σαουδική Αραβία, όπως και στην περίπτωση των ΗΑΕ και 
του Κουβέιτ είναι ο θρησκευτικός.  
 
Αν εξαιρεθεί ο αριθμός των τουριστών προς τη Σαουδική Αραβία, τότε το σύνολο του 
εξερχόμενου τουρισμού κατά το 2007 καταγράφεται στις 333 χιλιάδες. 

Αριθμός εξερχόμενων τουριστών ανά χρόνο 
 (εξαιρουμένης της Σαουδικής Αραβίας) 

 
  2003 2004 2005 2006 2007 

Σύνολο 271 255 296 612 301 940 284 993 332 960 
% αλλαγής από προηγούμενο χρόνο   9,3% 1,8% -5,6% 16,8% 
 
Σε σύγκριση με το 2006, παρουσιάζεται μία αύξηση στο εξερχόμενο τουριστικό ρεύμα κατά το 
2007 της τάξη του 16,8%. 
 
Ο μέσος ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης με χρόνο βάση το 2003 ανέρχεται σε 5,3%. 
 
Οι πιο δημοφιλείς προορισμοί για τους κάτοικους του Μπαχρέιν (με εξαίρεση τη Σαουδική 
Αραβία) είναι οι γειτονικές αραβικές χώρες – Κουβέιτ, Συρία, Ιορδανία, Ομάν, Αίγυπτος, 
Λίβανος -. 
Γενικά παρατηρείται ότι οι κάτοικοι του Μπαχρέιν δεν συνηθίζουν να επισκέπτονται 
Ευρωπαϊκούς προορισμούς για διακοπές. Μέσα στο 2007 επισκέφτηκαν την Κύπρο 2 297 άτομα 
που αποτελεί το 0,7% του εξερχόμενου τουρισμού της χώρας αυτής. 
 

                                            
1 (Πηγή: Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού UNWTO) 
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Στοιχεία για τον εξερχόμενο τουρισμό κατά χώρα προορισμού παρουσιάζονται στον παρακάτω 
πίνακα: 

Τουριστικοί προορισμοί (2007)  
(εξαιρουμένης της Σαουδικής Αραβίας) 

 

(Χώρες με άνω του 0,5%) Αρ. % 

Κουβέιτ 108 216 32,5 

Συρία 63 980 19,2 

Ιορδανία 49 401 14,8 

Ομάν 25 313 7,6 

Αίγυπτος 19 419 5,8 

Λίβανος 12 021 3,6 

Μαλαισία 6 874 2,1 

Ινδία 6 674 2,0 

ΗΠΑ 6 623 2,0 

Τουρκία 5 787 1,7 

Πακιστάν 3 699 1,1 

Σιγκαπούρη 3 614 1,1 

Υεμένη 2 970 0,9 

Φιλιππίνες 2 699 0,8 

Κίνα 2 672 0,8 

Αυστραλία 2 539 0,8 

Μαρόκο 2 473 0,7 

Κύπρος 2 297 0,7 

 
Η Κύπρος, αν και με πολύ μικρό ποσοστό τουριστών από το Μπαχρέιν, συγκεντρώνει τους 
περισσότερους τουρίστες από τη χώρα αυτή από οποιαδήποτε άλλη Ευρωπαϊκή χώρα.  
 

Το ποσοστό των τουριστών που επισκέπτονται την Κύπρο ως μέρος του συνολικού πληθυσμού 
των τουριστών από το Μπαχρέιν σημείωσε μείωση κατά το 2004 και 2005, ενώ κατά το 2006 
και 2007 παρουσιάζει μία σταδιακή αύξηση.  
 

Παράλληλα, σε απόλυτους αριθμούς, μετά από μία μείωση του τουριστικού ρεύματος από το 
Μπαχρέιν προς την Κύπρο που παρατηρήθηκε κατά το 2004 και 2005, αυξάνεται κατά τα 
επόμενα χρόνια και ο πραγματικός αριθμός των τουριστών από το Μπαχρέιν προς την Κύπρο.  

  2003 2004 2005 2006 2007 
Ολικός εξερχόμενος τουρισμός από 
Μπαχρέιν1 

271 255 296 612 301 940 284 993 332 960

Τουρίστες από Μπαχρέιν στην Κύπρο 2 332 1 993 1 249 1 799 2 297 
% επί του συνολικού αριθμού τουριστών 
από Μπαχρέιν 

0,86% 0,67% 0,41% 0,63% 0,69% 

% αλλαγής από προηγούμενο χρόνο  -14,5% -37,3% 44% 27,7% 
% τουριστών από Μπαχρέιν στο σύνολο 
των τουριστών στην Κύπρο 

 0,08% 0,05% 0,07% 0,09% 

                                            
1 Εξαιρείται η Σαουδική Αραβία 
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4.3 Κουβέιτ 

4.3.1 Γενικά Στοιχεία1  

 
Γεωγραφία 
 
Τοποθεσία: Μέση Ανατολή, σύνορα με τον Περσικό Κόλπο, μεταξύ Ιράκ και Σαουδικής 
Αραβίας 
 
Γεωγραφικές Συντεταγμένες: 29 30 Β, 45 45 Α 
 
Εμβαδόν: Σύνολο: 17 818 τετρ. Χλμ. Γη: 17 818 τετρ. xλμ. 
 
Σύνορα: Σύνολο: 462χλμ. 
Γειτονικές χώρες: Ιράκ 240 χλμ., Σαουδική Αραβία 222 χλμ. 
 
Ακτή: 499 χλμ. 
 
Κλίμα: Ξηρό, έντονα θερμά καλοκαίρια, μικροί ψυχροί χειμώνες 
 
Πληθυσμός 
 
Ολικός πληθυσμός: 2 691 158 (συμπεριλαμβάνει 1 291 354 αλλοδαπούς) (εκτιμήσεις 2009) 
 
Ηλικιακή δομή: 
0-14 χρονών: 26,4% (άνδρες 361 150/γυναίκες 348 518) 
15-64 χρονών: 70,7% (άνδρες 1 219 075/γυναίκες 683 587) 
65 χρονών και άνω: 2,9% (άνδρες 49 163/γυναίκες 29 665) (εκτιμήσεις 2009) 
 
Μέση ηλικία: 
Σύνολο: 26,2 χρονών 
Άνδρες: 28,1 χρονών 
Γυναίκες: 22,7 χρονών (εκτιμήσεις 2009) 
 
Ρυθμός ανάπτυξης πληθυσμού: 3,547% 
 
Ρυθμός γεννήσεων: 21,81 γεννήσεις/1000 πληθυσμό (εκτιμήσεις 2009) 
 
Ρυθμός θανάτων: 2,35 θάνατοι/1000 πληθυσμό (εκτιμήσεις 2009) 
 
Προσδόκιμο ζωής: 
Σύνολο πληθυσμού: 77,71 χρόνια 
Άνδρες: 76,51 χρόνια 
Γυναίκες: 78,95 χρόνια (εκτιμήσεις 2009) 
 
Εθνικές ομάδες: Γηγενείς 45%, άλλοι Άραβες 35%, Νοτιοασιάτες 9%, Ιρανοί 4%, άλλοι 7% 

                                            
1 (Πηγή: CIA World Factbook 2009) 
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Θρησκείες: Μουσουλμάνοι 85% (Σουνίτες 70%, Σιίτες 30%), άλλες θρησκείες 
(συμπεριλαμβανομένων Χριστιανισμού, Ινδουισμού, Πάρσι) 15% 
 
Γλώσσες: Αραβική (επίσημη), Αγγλική ευρέως γνωστή 
 
Κυβέρνηση 
 
Είδος κυβέρνησης: Συνταγματικό Εμιράτο 
 
Πρωτεύουσα: Κουβέιτ 
 

Διοικητικά Τμήματα: 
 

Η χώρα διαιρείται σε 6 κυβερνητικούς τομείς: 
-Αλ Αχμαντί 
-Αλ Ασίμα 
-Αλ Φαρουανίγια 
-Αλ Τζάχσρα 
-Χαγουάλι 
-Μουμπάρακ αλ Καμπίρ 
 
Οικονομία 
 
Επισκόπηση: 
Το Κουβέιτ έχει μια πλούσια, σχετικά ανοικτή οικονομία με περίπου 104 δισεκατομμύρια 
βαρέλια πετρελαίου σε απόθεμα – περίπου δηλαδή το 8% των αποθεμάτων του κόσμου. Το 
πετρέλαιο αντιστοιχεί περίπου στο μισό του Ακαθάριστου Εγχώριου προϊόντος, στο 95% των 
εξαγωγών και στο 80% του κυβερνητικού εισοδήματος. Το Κουβέιτ είχε μια σημαντική 
οικονομική ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια, λόγω των ψηλών τιμών του πετρελαίου και μέσα 
στο 2008 είχε το δέκατο συνεχόμενο πλεονασματικό προϋπολογισμό. Ως αποτέλεσμα αυτής 
της θετικής οικονομικής κατάστασης, η ανάγκη για οικονομικές αλλαγές δεν ήταν επείγουσα 
και έτσι η κυβέρνηση δεν υιοθέτησε νέες πρωτοβουλίες. Η πτώση στις τιμές του πετρελαίου 
στα τέλη του 2008 επέφερε μείωση στο πλεόνασμα του Κουβέιτ μέσα στο 2009. Η διεθνής 
οικονομική κρίση μπορεί να επιβραδύνει το ρυθμό επενδυτικών και αναπτυξιακών έργων, αλλά 
το Κουβέιτ είναι αποφασισμένο να χρησιμοποιήσει τις οικονομικές του πηγές, αν χρειαστεί, για 
να σταθεροποιήσει την οικονομία του.  
  
ΑΕΠ κατά κεφαλήν : $57 400 (εκτιμήσεις 2008) 
 
Σύνθεση  ΑΕΠ– ανά τομέα: 
Γεωργία: 0,3% 
Βιομηχανία: 52,2% 
Υπηρεσίες: 47,5% (εκτιμήσεις 2008) 
 
Προϋπολογισμός: 
Έσοδα: $113,3 δισεκατομμύρια 
∆απάνες: $63,55 δισεκατομμύρια (εκτιμήσεις 2008) 
 
Δημόσιο χρέος: 7,2% του ΑΕΠ (εκτιμήσεις 2008) 
 
Πληθωρισμός: 11,7% (εκτιμήσεις 2008) 
 
Βιομηχανίες: Πετρέλαιο, πετροχημικά, τσιμέντο, κατασκευή και επιδιόρθωση πλοίων, 
αφαλάτωση νερού, μεταποίηση τροφίμων, υλικά κατασκευής. 
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4.3.2 Εξερχόμενος τουρισμός Κουβέιτ1  

 
Μέσα στο 2007 το εξερχόμενο τουριστικό ρεύμα από το Κουβέιτ ήταν 2,5 εκατομμύρια. 
 
Ο συνολικός αριθμός των τουριστών από το Κουβέιτ έχει αυξηθεί σημαντικά από το 2003 μέχρι 
το 2007. Η σημαντικότερη αύξηση σημειώθηκε από το 2003 στο 2004 με το ποσοστό αύξησης 
να φτάνει σχεδόν στο 45%. Έκτοτε συνεχίζεται η αυξητική τάση με πολύ πιο μειωμένους όμως 
ρυθμούς ανάπτυξης. 
 

Αριθμός εξερχόμενων τουριστών ανά χρόνο 
 

  2003 2004 2005 2006 2007 

Σύνολο 1 473 018 2 128 326 2 177 594 2 436 211 2 503 153 

% αλλαγής από 
προηγούμενο χρόνο  44,49% 2,31% 11,88% 2,75% 

 
Αν εξαιρεθεί ο αριθμός των τουριστών προς τη Σαουδική Αραβία, τότε το σύνολο του 
εξερχόμενου τουρισμού κατά το 2007 καταγράφεται στις 842,7 χιλιάδες.  
 
Κατά το 2007 παρατηρείται μία αύξηση του τουριστικού ρεύματος από το Κουβέιτ σε σύγκριση 
με το 2006 της τάξης του 11,7%. 
 
Ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης του εξερχόμενου τουρισμού με χρόνο βάση το 2003 
ανέρχεται σε 13,8%. 
 

Αριθμός εξερχόμενων τουριστών ανά χρόνο 
(εξαιρουμένης της Σαουδικής Αραβίας) 

 
  2003 2004 2005 2006 2007 

Σύνολο 501 677 889 944 714 715 754 368 842 689 
% αλλαγής από προηγούμενο χρόνο   77,3% -19,7% 5,6% 11,7% 

 
 
Με εξαίρεση τη Σαουδική Αραβία, η οποία είναι πόλος έλξης θρησκευτικού τουρισμού, οι 
δημοφιλέστεροι προορισμοί για τους κατοίκους του Κουβέιτ είναι άλλες αραβικές χώρες - 
Μπαχρέιν, Αίγυπτος, Συρία, Λίβανος και Ιορδανία -. 
 
 Η Κύπρος ελκύει μόνο ένα πολύ μικρό κομμάτι του τουρισμού από το Κουβέιτ, μόλις 0,7%. 

                                            
1  (Πηγή: Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού UNWTO) 
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Στοιχεία για τον αριθμό τουριστών κατά προορισμό κατά το 2007 παρουσιάζονται στον 
παρακάτω πίνακα (χώρες με ποσοστό 0,5% και άνω): 

Τουριστικοί προορισμοί (2007) 
 (εξαιρουμένης της Σαουδικής Αραβίας) 

 

 Αρ. % 

Μπαχρέιν 309 324 36,7 
Αίγυπτος 128 575 15,3 
Συρία 106 214 12,6 
Ιορδανία 87 434 10,4 
Λίβανος 44 534 5,3 
Ταϋλάνδη 35 083 4,2 
ΗΠΑ 24 864 3,0 
Μαλαισία 17 650 2,1 
Ιταλία 12 095 1,4 
Ομάν 12 490 1,5 
Τουρκία 12 534 1,5 
Κίνα 7 925 0,9 
Μαρόκο 6 640 0,8 
Κύπρος 5 546 0,7 
Σιγκαπούρη 5 242 0,6 
Ινδία 4 129 0,5 

 
Από τα στατιστικά στοιχεία του ΠΟΤ προκύπτει ότι οι κάτοικοι του Κουβέιτ δεν προτιμούν τους 
Ευρωπαϊκούς προορισμούς. Η Ιταλία είναι η ευρωπαϊκή χώρα με τη μεγαλύτερη προσέλευση 
τουριστών από το Κουβέιτ, όμως με πολύ περιορισμένο αριθμό 12 095 που αντιστοιχεί στο 
1,4% του εξερχόμενου τουρισμού από το Κουβέιτ. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Κύπρος με 
μόλις 5 546 τουρίστες ή ποσοστό 0,7% του εξερχόμενου τουρισμού από το Κουβέιτ.  

  2003 2004 2005 2006 2007 
Ολικός εξερχόμενος τουρισμός από 
Κουβέιτ1 501,677 889,944 714,715 754,368 842,689
Τουρίστες από Κουβέιτ στην Κύπρο 2,844 1,826 1,531 1,612 5,546 
% επί του συνολικού αριθμού τουριστών 
από Κουβέιτ 

0,6% 0,2% 0,2% 0,2% 0,7% 

% αλλαγής από προηγούμενο χρόνο  -35,8% -16,2% 5,3% 244% 
% τουριστών από Κουβέιτ στο σύνολο 
των τουριστών στην Κύπρο 

 0,08% 0,06% 0,07% 0,23% 

 
Μετά από μία μείωση του τουριστικού ρεύματος από το Κουβέιτ προς την Κύπρο που 
παρατηρήθηκε κατά το 2004 και 2005, το 2006 παρατηρήθηκε μία σχετική αύξηση, ενώ 
σημαντική αύξηση παρατηρήθηκε μέσα στο 2007 σε σύγκριση με το 2006 (αύξηση κατά 
244%).  

  

                                            
1 Εξαιρείται η Σαουδική Αραβία 
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5. Εκτιμήσεις  

5.1 Επεξήγηση μοντέλου εκτιμήσεων 

 
Για την εκτίμηση του εξερχόμενου τουρισμού από τις χώρες ενδιαφέροντος δημιουργήθηκε ένα 
μοντέλο, το οποίο χρησιμοποιεί τις διακυμάνσεις που παρατηρήθηκαν στον εξερχόμενο 
τουρισμό τα προηγούμενα χρόνια (2003-2007) και υπολογίζει τρεις μεταβλητές, οι οποίες 
χρησιμοποιούνται σε ένα μαθηματικό μοντέλο για την εκτίμηση για τα επόμενα χρόνια. 
 
Το μαθηματικό μοντέλο αυτό λειτουργεί με βάση τις τάσεις που παρατηρήθηκαν για την κάθε 
χώρα από το 2003 μέχρι το 2007. Για τον κάθε χρόνο από το 2004 μέχρι το 2007 γίνεται 
εκτίμηση λαμβάνοντας υπόψη τρεις παραμέτρους: 
 
 μια συγκεκριμένη βάση που υπολογίζεται (μεταβλητή άλφα) 
 τη τάση που παρατηρήθηκε την προηγούμενη χρονιά (μεταβλητή βήτα) 
 ένα ποσοστό διακύμανσης (μεταβλητή γάμμα).  

 
Η εκτίμηση που υπολογίζεται (Εκτ) συγκρίνεται με τον πραγματικό εξερχόμενο τουρισμό (ΕξΤ) 
για να υπολογιστεί το ποσοστό λάθους (ΠΛ). Το μοντέλο υπολογίζει τις τρείς μεταβλητές άλφα, 
βήτα και γάμμα, οι οποίες δίνουν το μικρότερο μέσο όρο ποσοστού λάθους και τις χρησιμοποιεί 
για να κάνει την εκτίμηση των επόμενων χρόνων.  
 

Χρονολογία Α.Α  Τουρισμός Βάση Τάση Εκτίμηση Ποσοστό λάθους Διακύμανση 

2003 1  ΕξΤ1            

2004 2  ΕξΤ2   Β1  Τ1     ∆1 

2005 3  ΕξΤ3   Β2  Τ2 Εκτ1 ΠΛ1 ∆2 

2006 4  ΕξΤ4   Β3  Τ3 Εκτ2 ΠΛ2 ∆3 

2007 5  ΕξΤ5   Β4  Τ4 Εκτ3 ΠΛ3 ∆4 

2008 6 
           
-        Εκτ4     

2009 7       Εκτ5     

2010 8       Εκτ6     

2011 9       Εκτ7     

2012 10       Εκτ8     

2013 11       Εκτ9     

2014 12    Εκτ10   

  
Όπως σχεδόν όλα τα μοντέλα που χρησιμοποιούνται για μελλοντικές εκτιμήσεις, έτσι και αυτό 
έχει κάποια μειονεκτήματα. Αρχικά το μοντέλο υπολογίζει τις εκτιμήσεις με βάση το τι έγινε τις 
προηγούμενες χρονιές, χωρίς να λαμβάνει υπόψη διάφορες άλλες παραμέτρους που μπορεί να 
οδήγησαν σε μεγάλες αυξομειώσεις στον εξερχόμενο τουρισμό, όπως για παράδειγμα μια 
οικονομική κρίση ή ένα πόλεμο. Οι εκτιμήσεις που γίνονται για τα επόμενα χρόνια 
προϋποθέτουν ότι οι τάσεις θα είναι οι ίδιες που παρατηρήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια. 
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5.2 Εκτιμήσεις για μέγεθος εξερχόμενου τουρισμού1 

 
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα 
 
Με βάση τις εκτιμήσεις και με δεδομένο ότι η κατάσταση θα είναι περίπου η ίδια, χωρίς να 
υπάρχουν απρόβλεπτα γεγονότα τα οποία θα επηρεάσουν τον τουρισμό, ο εξερχόμενος 
τουρισμός των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων αναμένεται να υπερδιπλασιαστεί μέχρι το 2014 
σε σύγκριση με το 2007 (έτος για το οποίο υπάρχουν τα τελευταία στατιστικά στοιχεία) και να 
φτάσει περίπου τα 2,1 εκατομμύρια τουρίστες.  
 

Χρονολογία  Α.Α  Τουρισμός  Βάση  Τάση  Εκτίμηση  Ποσοστό λάθους  Διακύμανση 

2003  1 505.143               

2004  2  638.287    505.143  1,153857        1,264 

2005  3  648.156    556.405  1,132461  736.492  13,6%  1,260 

2006  4 793.749    630.107  1,132461  793.749  0,0%  1,260 

2007  5  882.461    708.636  1,129261  898.890  1,9%  1,259 

2008  6                  ‐           1.007.608       

2009  7           1.137.853       

2010  8          1.284.933       

2011  9           1.451.026       

2012  10          1.638.587       

2013  11           1.850.394       

2014  12        2.089.578     

 
 

 
 
 
 
 
                                            
1 Μη συμπεριλαμβανομένης της Σαουδικής Αραβίας 
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Μπαχρέιν 
 
Μέχρι το 2014, και με δεδομένο ότι ο εξερχόμενος τουρισμός θα παρουσιάσει τις τάσεις και 
διακυμάνσεις που παρουσίασε από το 2003 μέχρι το 2007, ο εξερχόμενος τουρισμός από το 
Μπαχρέιν θα φτάσει περίπου στις 470 χιλιάδες άτομα. 
 

Χρονολογία  Α.Α  Τουρισμός  Βάση  Τάση  Εκτίμηση  Ποσοστό λάθους  Διακύμανση 

2003  1       271.255                 

2004  2        296.612      271.255  1,055906        1,0935 

2005  3        301.940      285.429  1,054944  313.195  3,7%  1,0873 

2006  4       284.993      297.359  1,051479  327.396  14,9%  1,0649 

2007  5        332.960      312.667  1,051479  332.960  0,0%  1,0649 

2008  6                  ‐           350.101       

2009  7           368.123       

2010  8          387.074       

2011  9           407.001       

2012  10          427.953       

2013  11           449.983       

2014  12        473.148     
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Κουβέιτ 
 
Με βάση το μοντέλο, ο εξερχόμενος τουρισμός από το Κουβέιτ θα φτάσει περίπου τα 1,4 
εκατομμύρια μέχρι το 2014. Θα πρέπει να αναφερθεί όμως ότι στην περίπτωση του Κουβέιτ 
υπάρχουν περισσότερες περιπλοκές στη χρήση του μοντέλου αυτού, λόγω της μεγάλης 
αύξησης που παρουσιάστηκε στον τουρισμό από το 2003 στο 2004 και της μείωσης τον 
αμέσως επόμενο χρόνο. Αυτό οδηγεί το μοντέλο σε μια εκτίμηση το 2005 η οποία είναι λάθος 
κατά περίπου 48%. Το μοντέλο στη συνέχεια ελαχιστοποιεί το ποσοστό λάθους και στις 
μελλοντικές προβλέψεις δεν λαμβάνονται υπόψη ανώμαλες διακυμάνσεις παρόμοιες με αυτή 
που παρουσιάστηκε κατά το 2003 -2004 (αύξηση 77%).  
 
Χρονολογία  Α.Α  Τουρισμός  Βάση  Τάση  Εκτίμηση  Ποσοστό λάθους  Διακύμανση 

2003  1 501.677          

2004  2  889.944    501.677  1,1874        1,774 

2005  3  714.715    482.734  1,055481  1.056.719  47,9%  1,481 

2006  4 754.368    509.517  1,055481  754.368  0,0%  1,481 

2007  5  842.689    556.174  1,076626  796.221  5,5%  1,515 

2008  6                  ‐           907.261       

2009  7           976.781       

2010  8          1.051.627       

2011  9           1.132.209       

2012  10          1.218.966       

2013  11           1.312.370       

2014  12        1.412.932     

 
 

 
  

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

1,600,000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Πρόβλεψη εξερχόμενου τουρισμού Κουβέιτ



 

31 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: 

Αποτελέσματα έρευνας μεταξύ  
κοινού 
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Εισαγωγή 
 
Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της ποσοτικής έρευνας που διεξήχθη 
μεταξύ του κοινού στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Μπαχρέιν και Κουβέιτ.  
 
Στόχος της έρευνας αυτής ήταν να μελετηθούν οι ταξιδιωτικές συνήθειες  των κατοίκων των 
χωρών αυτών, καθώς και η διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν στην επιλογή 
τουριστικών προορισμών.  
 
Στοχευόμενος πληθυσμός ήταν άνδρες και γυναίκες ηλικίας 18-55 χρόνων που ανήκουν στις 
ανώτερες και μεσαία ανώτερη κοινωνική τάξη, όλων των εθνικοτήτων που ζουν στις υπό 
διερεύνηση χώρες και που ταξίδευσαν στο εξωτερικό για διακοπές μέσα στα τελευταία 5 
χρόνια. 
 
Οι λεπτομέρειες για την μεθοδολογία διεξαγωγής της μελέτης καθώς και το ερωτηματολόγιο 
που χρησιμοποιήθηκε γαι τη συλλογή των στοιχείων παρουσιάζονται στα Παραρτήματα Α  και 
Β της έκθεσης αποτελεσμάτων.  
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Συνοπτικά Αποτελέσματα  

 
Ταξιδιωτικές συνήθειες 
 
Η πλειοψηφία τους στοχευόμενου πληθυσμού στα ΗΑΕ (78%) και στο  Κουβέιτ (79%)  
ταξιδεύει μια ή περισσότερες φορές το χρόνο στο εξωτερικό για διακοπές. Οι κάτοικοι του 
Μπαχρέιν ταξιδεύουν πιο αραιά (45% ταξιδεύει μία φορά το χρόνο).  
 
Στην πλειοψηφία τους οι ερωτώμενοι συνήθως ταξιδεύουν μαζί με άλλα άτομα, είτε της 
οικογένειας τους, είτε φίλους όταν πηγαίνουν στο εξωτερικό για διακοπές. 
 
Το ποσοστό που ταξιδεύει πάντοτε με άλλα μέλη της οικογένειας ή με φίλους είναι σημαντικά 
ψηλότερο στα ΗΑΕ (ΗΑΕ: 82%, Μπαχρέιν: 63%, Κουβέιτ: 42%). 
   
Παρατηρούνται διαφορές μεταξύ των τριών χωρών όσον αφορά τη σύνθεση της ταξιδιωτικής 
παρέας. Στα ΗΑΕ και στο Κουβέιτ, στην πλειοψηφία τους τα άτομα ταξιδεύουν με το έτερο 
τους ήμισυ, (ΗΑΕ: 75%, Κουβέιτ: 59%). Στο Μπαχρέιν η παρέα συμπεριλαμβάνει κυρίως άλλα 
ενήλικα μέλη της οικογένειας (61%) και κατά δεύτερο λόγο το έτερο ήμισυ (53%). 
 
∆ιαφορές παρατηρούνται μεταξύ των τριών χωρών όσον αφορά τον τρόπο διευθέτησης 
διακοπών. Στα ΗΑΕ, τα δύο τρίτα των ερωτώμενων κανονίζουν τις διακοπές τους με πακέτα 
διακοπών και το υπόλοιπο ένα τρίτο τις διευθετεί ατομικά. Στο Μπαχρέιν οι ταξιδιώτες σε ίσο 
βαθμό διευθετούν τις διακοπές τους με πακέτο διακοπών (49%) και με ατομικές 
διευθετήσεις(51%), ενώ αντίθετα στο Κουβέιτ οι περισσότεροι προτιμούν τις ατομικές 
διευθετήσεις για διακοπές (63%). 
 
Οι προτιμήσεις για χώρους διαμονής κατά τις διακοπές στο εξωτερικό διαφοροποιούνται 
ανάλογα με τη χώρα προέλευσης. Οι κάτοικοι των ΗΑΕ εκφράζουν μια ίση προτίμηση μεταξύ 
των πολυτελών ξενοδοχείων/ θέρετρων και των καλών ξενοδοχείων/ θέρετρων με αξία για 
λεφτά, ενώ οι κάτοικοι του Μπαχρέιν εκφράζουν μια σαφή προτίμηση προς τα καλά 
ξενοδοχεία/ θέρετρα με αξία για λεφτά. Αντίθετα, οι κάτοικοι του Κουβέιτ εκφράζουν σαφή 
προτίμηση προς τα πολυτελή ξενοδοχεία/ θέρετρα. 
 
∆ιαφορές παρατηρούνται επίσης και στις προτιμήσεις προς εστιατόρια για δείπνο κατά τη 
διάρκεια των διακοπών στο εξωτερικό. Οι κάτοικοι των ΗΑΕ εκφράζουν σαφή προτίμηση προς 
τα εστιατόρια που προσφέρουν ντόπιο/ παραδοσιακό φαγητό, ενώ οι κάτοικοι του Μπαχρέιν 
δηλώνουν ίση προτίμηση προς τα εστιατόρια που προσφέρουν αραβικό φαγητό και τα 
εστιατόρια που προσφέρουν ντόπιο/ παραδοσιακό φαγητό. Αντίθετα, οι κάτοικοι του Κουβέιτ 
εκφράζουν σαφή προτίμηση προς τα εστιατόρια των ξενοδοχείων. 
 
Προσδοκίες από πιθανούς προορισμούς 
 
Οι κυριότερες προσδοκίες που επιζητούν οι κάτοικοι και των τριών χωρών όταν ταξιδεύουν για 
διακοπές, έχουν να κάνουν με τη φυσική ομορφιά κάποιας χώρας:.  
 

 Ήλιος και θάλασσα 
 Φυσικό περιβάλλον 
 Ορεινά θέρετρα 
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Οι ταξιδιώτες όμως από το Κουβέιτ, παράλληλα με τα φυσικά χαρίσματα μιας χώρας, σε 
μεγάλο βαθμό αναζητούν και χαμηλές τιμές από ένα τουριστικό προορισμό, κάτι που δεν 
παρατηρείται για τα ΗΑΕ και Μπαχρέιν. 
 
Πηγές πληροφόρησης για τουριστικούς προορισμούς 
 
Οι πληροφορίες από στόμα σε στόμα και συστάσεις από φίλους και συγγενείς είναι ο πιο κοινός 
τρόπος συλλογής πληροφοριών για προορισμούς διακοπών και στις τρεις χώρες. Η πηγή αυτή 
όμως αναφέρεται σε αρκετά ψηλότερο βαθμό από τους κάτοικους του Μπαχρέιν (98%) και 
Κουβέιτ (92%) σε σύγκριση με τα ΗΑΕ (41%). 
 
Όμως, σημαντικότερη πηγή πληροφόρησης θεωρείται στα ΗΑΕ η έμμεση ενημέρωση από τους 
ταξιδιωτικούς πράκτορες, στο Μπαχρέιν η μετάδοση πληροφοριών από στόμα σε στόμα και 
στο Κουβέιτ η αναζήτηση στο διαδίκτυο παράλληλα με τη μετάδοση πληροφοριών από στόμα 
σε στόμα.  
 
Τελευταίες διακοπές 
 
∆ιαφορές παρατηρούνται μεταξύ των κατοίκων των ΗΑΕ, Μπαχρέιν και Κουβέιτ όσον αφορά 
την τελευταία χώρα που επισκέφθηκαν για διακοπές. 
 
Οι κάτοικοι των ΗΑΕ, ταξίδευσαν ισορροπημένα προς τους διάφορους ευρύτερους 
γεωγραφικούς προορισμούς, χωρίς να υπάρχει κάποια χώρα που να ξεχωρίζει σημαντικά στις 
προτιμήσεις από τις άλλες. Αντίθετα, στο Μπαχρέιν παρατηρείται μια μεγαλύτερη κίνηση προς 
τις αραβικές χώρες και συγκεκριμένα τη Σαουδική Αραβία και τη Συρία. Οι κάτοικοι του Κουβέιτ 
φαίνεται να προτίμησαν την Αίγυπτο και την Ινδία. 
 
Προτίμηση μεσογειακών προορισμών 
 
Σε περίπτωση διακοπών στη Μεσόγειο οι χώρες που θα σκεφτόντουσαν για διακοπές είναι: 
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Η Αίγυπτος είναι πρώτη στις προτιμήσεις ως πιθανός προορισμός διακοπών για τους 
ερωτώμενους και από τις τρεις χώρες. ∆εύτερη προτιμητέα χώρα για τους κατοίκους των ΗΑΕ 
και Μπαχρέιν είναι η Ελλάδα, ενώ για τους κατοίκους του Κουβέιτ ο Λίβανος.   
 
Η Κύπρος είναι στις σκέψεις για διακοπές του 21% των κατοίκων των ΗΑΕ και του 39% του 
Μπαχρέιν. Αντίθετα, στο Κουβέιτ φαίνεται να μην υπάρχει ενδιαφέρον για την Κύπρο (6%).  
 
Πιθανές Μεσογειακές χώρες για διακοπές: 

ΗΑΕ Μπαχρέιν Κουβέιτ 
-Κύπρος (21%) -Κύπρος (39%) -Κύπρος (6%) 
-Αίγυπτος (43%) -Αίγυπτος (52%) -Αίγυπτος (56%) 
-Ελλάδα (35%) -Ελλάδα (36%) -Λίβανος (45%) 
-Γαλλία (27%) -Τουρκία (26%) -Ιταλία (37%) 
-Μαρόκο (27%) -Πορτογαλία1 (24%) -Τουρκία (31%) 
-Τουρκία (26%) -Ισπανία (24%) -Γαλλία (23%) 
-Ιταλία (25%) -Ιταλία (22%) -Τυνησία (22%) 
-Ισπανία (25%) -Μάλτα (20%) -Συρία (21%) 

 
 
 
 
 
 
 

                                            
1 Η Πορτογαλία παρόλο που δεν είναι μεσογειακή χώρα παρουσιάζεται, εφόσον αναφέρθηκε και είναι ένας ανταγωνιστικός 
προορισμός, πολύ κοντά στις μεσογειακές χώρες. 

Συρία 
18% 

Λίβανος1
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Τουρκία 
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Ελλάδα 
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Ισπανία 
25% 

Γαλλία 
27% 

Μαρόκο 
27% 

Τυνησία 
14% 

Ιταλία 
25% 

Πορτογ.  
8 % 

Μάλτα
8% 
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Κύριοι λόγοι προτίμησης: 
Αίγυπτος Λίβανος Τουρκία 
 Ιστορικά μνημεία (48%) 
 Ήλιος και θάλασσα (43%) 
 Ορεινά θέρετρα/ σκι (35%) 
 Φιλοξενία των ανθρώπων (32%) 

 Φυσικό περιβάλλον (30%) 
 Σιγουριά και ασφάλεια (30%) 
 Χαμηλές/ ανταγων. τιμές (29%) 
 Νυκτερινή ζωή (26%) 

 Ήλιος και θάλασσα (43%) 
 Ορεινά θέρετρα/ σκι (39%) 
 Φυσικό περιβάλλον (36%) 
 Χαμηλές/ ανταγων. τιμές (29%) 
 Φιλοξενία των ανθρώπων (28%) 
 Νυκτερινή ζωή (27%) 
 ∆ιαθ/τητα εστιατορίων (27%) 

 Φυσικό περιβάλλον (33%) 
 Ήλιος και θάλασσα (30%) 
 Ιστορικά μνημεία (30%) 
 Νυκτερινή ζωή (30%) 
 Ορεινά θέρετρα (30%) 
 Σιγουριά και ασφάλεια (29%) 
 Φιλοξενία των ανθρώπων  (26%) 

Ιταλίας Ελλάδα Κύπρος 
 Ήλιος και θάλασσα (43%) 
 Ορεινά θέρετρα (37%) 
 Φυσικό περιβάλλον (36%) 
 Ιστορικά μνημεία (34%) 
 Σιγουριά και ασφάλεια (31%) 
 Νυκτερινή ζωή (31%) 
 ∆ιαθ/τητα εστιατορίων (28%) 
 Ευκαιρίες ψωνίσματος (28%) 
 Χαμηλές/ ανταγων. τιμές (27%) 
 Αξία για τα λεφτά του 

 Ήλιος και θάλασσα (38%) 
 Ορεινά θέρετρα (37%) 
 Ιστορικά μνημεία (36%) 
 Φυσικό περιβάλλον (34%) 
 ∆ιαθ/τητα εστιατορίων (27%) 
 Ψυχαγωγικές ευκαιρίες (26%) 

 

 Ήλιος και θάλασσα (47%) 
 Φυσικό περιβάλλον (39%) 
 Ιστορικά μνημεία (37%) 

 

Ισπανία Γαλλία  
 Ήλιος και θάλασσα (40%) 
 Φυσικό περιβάλλον (38%) 
 Ορεινά θέρετρα (37%) 
 Ιστορικά μνημεία (35%) 
 Νυκτερινή ζωή (27%) 

 

 Ήλιος και θάλασσα (37%) 
 Ορεινά θέρετρα/ σκι (32%) 
 Νυκτερινή ζωή (32%) 
 Φυσικό περιβάλλον (31%) 
 Ιστορικά μνημεία (30%) 
 ∆ιαθ/τητα εστιατορίων (26%) 
 Ευκαιρίες ψωνίσματος (26%) 

 
Οι κύριοι παράγοντες που ελκύουν προς την Κύπρο (ήλιος και θάλασσα, φυσικό περιβάλλον, 
ιστορικά μνημεία) είναι χαρακτηριστικά που σχεδόν στην ολότητα τους ισχύουν και για τους 
κύριους μεσογειακούς ανταγωνιστικούς προορισμούς. 
 
Ανταγωνιστικοί τουριστικοί προορισμοί 
 

Σε παγκόσμιο επίπεδο η Κύπρος για να προσελκύσει τουρισμό από τα ΗΑΕ έχει να ανταγωνιστεί 
κυρίως μεσογειακές χώρες, ευρωπαϊκές και μη. 
 

Στο Μπαχρέιν φαίνεται ότι οι κύριοι ανταγωνιστικοί προορισμοί είναι χώρες με χαρακτηριστικό 
το αραβικό και μουσουλμανικό στοιχείο, ασιατικές χώρες, καθώς και η Αγγλία.  
 

Στο Κουβέιτ ο ανταγωνισμός προέρχεται κυρίως από αραβικές χώρες και από ευρωπαϊκές όπως 
η Γαλλία, Ιταλία και Αγγλία.  
 

Προτιμητέοι τουριστικοί προορισμοί ανά το παγκόσμιο: 
ΗΑΕ Μπαχρέιν Κουβέιτ 

 Αίγυπτος (35%) 
 Τουρκία (29%) 
 Ελλάδα (26%) 
 Γαλλία (23%) 
 Ιταλία (18%) 
 Λίβανος (16%) 

 Αγγλία (26%) 
 Ιράν (24%) 
 Αίγυπτος (20%) 
 Μαλαισία (14%) 
 Ταϋλάνδη (13%) 
 Η.Π.Α (13%) 

 Αίγυπτος (35%) 
 Λίβανος (23%) 
 Τουρκία (22%) 
 Αγγλία (20%) 
 Γαλλία (19%) 
 Ιταλία (17%) 
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Οι λόγοι προτίμησης που αναφέρθηκαν με τη μεγαλύτερη συχνότητα για όλες τις χώρες είναι η 
φυσική ομορφιά και η ιστορία και ιστορικά αξιοθέατα που έχουν οι χώρες αυτές.  
 
Κύπρος ως τουριστικός προορισμός 
 
Τα άτομα που συμμετείχαν στην έρευνα και στις τρεις χώρες στην πλειοψηφία τους φαίνεται 
να μη γνωρίζουν και πολύ για την Κύπρο. Η κατάσταση είναι σχετικά καλύτερη στα ΗΑΕ (% 
που γνωρίζει για την Κύπρο: ΗΑΕ: 40%, Μπαχρέιν: 23%, Κουβέιτ:  30%). 
 
Η κυριότερη πηγή πληροφόρησης για την Κύπρο σε όλες τις χώρες είναι οι πληροφορίες από 
στόμα σε στόμα. Παράλληλα όμως, στα ΗΑΕ οι τουριστικοί πράκτορες φαίνεται να 
διαδραματίζουν ένα σημαντικότερο ρόλο παρά στις δύο άλλες χώρες στην ενημέρωση για την 
Κύπρο.  
 
Τα κύρια πλεονεκτήματα που αποδίδονται στην Κύπρο ως τουριστικός προορισμός από τους 
κατοίκους των τριών χωρών είναι γενικά οι φυσικές της ομορφιές: ήλιος και θάλασσα, φυσικό 
περιβάλλον και ορεινά θέρετρα. 
 
Τα κύρια μειονεκτήματα της Κύπρου είναι η ακριβή διαμονή/ ακριβά καταλύματα, οι ακριβές 
πτήσεις  και η διαδικασία για έκδοση βίζας. Η ακριβή διαμονή και οι διαδικασίες έκδοσης βίζας 
αναφέρονται περισσότερο από τους κατοίκους του Κουβέιτ. 
 
Εμπειρία με Κύπρο 
 
Μόνο ένα πολύ μικρό ποσοστό του στοχευόμενου πληθυσμού της κάθε χώρας έχει επισκεφθεί 
την Κύπρο στο παρελθόν (ΗΑΕ: 2%, Μπαχρέιν: 8%,Κουβέιτ:3%).  
 
Ο κύριος λόγος επίσκεψης στην Κύπρο ήταν οι διακοπές.  
 
Στο σύνολο των ατόμων που επισκέφτηκαν την Κύπρο τα κύρια σημεία που άρεσαν 
περισσότερο ήταν η φύση (46%) και η θάλασσα (27%). 
 
Τέσσερα στους δέκα επισκέπτες έθιξαν και κάποια σημεία που δεν τους άρεσαν. Κυρίως 
αναφέρθηκαν  στο ψηλό κόστος και στη χαμηλή ποιότητα υπηρεσιών.  
 
Πιθανότητα μελλοντικών διακοπών στην Κύπρο 
 
Σε απευθείας ερώτηση για πιθανή μελλοντική επίσκεψη στην Κύπρο για διακοπές η πλειοψηφία 
των ερωτηθέντων και στις τρεις χώρες δηλώνει ότι θα σκεφτόταν την Κύπρο για μελλοντικές 
διακοπές (ΗΑΕ: 84%, Μπαχρέιν: 83%, Κουβέιτ: 84%). Το ποσοστό αυτό είναι αρκετά πιο ψηλό 
από τις αυθόρμητες αναφορές στην Κύπρο ως πιθανό μεσογειακό προορισμό για διακοπές. 
Αυτό δείχνει, ότι η Κύπρος πιθανόν να μην είναι πρώτη στις σκέψεις κάποιων για διακοπές, 
όμως μετά από υπενθύμιση φαίνεται να μην υπάρχουν για αρκετούς βασικοί λόγοι απόρριψη 
της. 
 
Το  % που θα σκεφτόταν την Κύπρο για διακοπές είναι μεγαλύτερο μεταξύ : 

ΗΑΕ Μπαχρέιν Κουβέιτ 
 Του αραβικού πληθυσμού  
 Των ατόμων ηλικίας 45 μέχρι 55 

χρονών 
 Των ανώτερων κοινωνικών 

τάξεων 

 Των απόδημων Ευρωπαίων 
 Των ανώτερων κοινωνικών 

τάξεων 
 Των ατόμων με τριτοβάθμια 

μόρφωση 

 ∆εν υπάρχουν διαφορές μεταξύ 
των δημογραφικών ομάδων 
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Το ενδιαφέρον για επίσκεψη σε νέα μέρη είναι ο κυριότερος λόγος για τον οποίο εκφράστηκε 
ενδιαφέρον για την Κύπρο και στις τρεις χώρες. 

 
Οι βασικότεροι λόγοι για την έκφραση ενδιαφέροντος για επίσκεψη στην Κύπρο  ανά χώρα 
είναι: 

ΗΑΕ  Μπαχρέιν  Κουβέιτ  
-Μου αρέσει να επισκέπτομαι 
καινούργια μέρη (19%) 

-Μου αρέσει να επισκέπτομαι 
καινούργια μέρη (22%) 

-Μου αρέσει να επισκέπτομαι 
καινούργια μέρη (35%) 

-Περιβάλλον και όμορφη φύση 
(15%) 

-Πολλοί τόποι να περάσεις τις νύχτες 
(8%) -Τουρισμός και εξερεύνηση (21%) 

-Παγκόσμιος τουριστικός 
προορισμός (7%) -Περιβάλλον και όμορφη φύση (7%) -Όμορφο τουριστικό νησί (12%) 

Περιβάλλον και όμορφη φύση (12%) 
 
Οι κύριοι αποτρεπτικοί λόγοι που προβάλλονται από τα άτομα που δεν θα ήθελαν να 
επισκεφτούν μελλοντικά την Κύπρο είναι το γεγονός  ότι θεωρείται ακριβός προορισμός και η 
έλλειψη πληροφόρησης για την Κύπρο. 

 
Αποτρεπτικοί λόγοι για επίσκεψη στην Κύπρο  ανά χώρα: 

ΗΑΕ  Μπαχρέιν  Κουβέιτ  

-Ακριβή (46%) -∆εν έχω καθόλου τουριστικές 
πληροφορίες (14%) 

-∆εν γνωρίζω τίποτα για την Κύπρο/ 
δεν γνωρίζω πολλά (43%) 

-∆εν έχω καθόλου τουριστικές 
πληροφορίες (16%) 

-Έλλειψη τουριστικών τοπίων 
(5%) -Ακριβή (37%) 

-Έλλειψη καταστημάτων για ψώνια 
(11%)  -∆υσκολία για εξασφάλιση βίζας (5%) 

 
Μέτρα για αύξηση του τουρισμού στην Κύπρο 
 
Τα κυριότερα μέτρα που εισηγούνται οι κάτοικοι των ΗΑΕ για αύξηση του τουρισμού από τα 
ΗΑΕ προς την Κύπρο είναι η αύξηση των διαφημιστικών εκστρατειών (19%), απλοποίηση των 
διαδικασιών για απόκτηση βίζας (15%) και αυστηρότερα μέτρα ασφάλειας στην Κύπρο (11%). 
 
Το κύριο μέτρο που εισηγούνται οι κάτοικοι του Μπαχρέιν είναι η αύξηση των διαφημιστικών 
εκστρατειών για την Κύπρο (44%). ∆ύο στους δέκα αναφέρουν την ανάγκη για εκπτώσεις και 
προωθητικές ενέργειες. 
 
Τέσσερις στους δέκα κάτοικους του Κουβέιτ πιστεύουν ότι για να αυξηθεί το τουριστικό ρεύμα 
προς την Κύπρο θα πρέπει να υπάρχει περισσότερη διαφήμιση για την Κύπρο. Ένα ποσοστό 
της τάξης του 23% κάνει λόγο για μείωση των τιμών, ενώ άλλοι λόγοι που αναφέρονται είναι η 
απλοποίηση των διαδικασιών για βίζα (14%) και η προσφορά ταξιδιωτικών πακέτων (11%).  
 
Διαφημίσεις 
 
Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων και στις τρεις χώρες δεν θυμάται να έχει δει κάποια διαφήμιση 
για την Κύπρο. Το ποσοστό που θυμάται να είδε κάποια διαφήμιση είναι σχετικά ψηλότερο στο 
Μπαχρέιν και Κουβέιτ (ΗΑΕ: 16%, Μπαχρέιν:30%, Κουβέιτ: 29%). 
 
Τα άτομα που είδαν κάποια διαφήμιση για την Κύπρο στα ΗΑΕ αναφέρθηκαν κυρίως σε 
έντυπες διαφημίσεις. Στο Μπαχρέιν το διαφημιστικό μέσο που αναφέρθηκε  περισσότερο είναι 
η τηλεόραση, και στο Κουβέιτ η τηλεόραση και ακολούθως το διαδίκτυο. 
 
Τα μισά από τα άτομα που είδαν διαφημίσεις για την Κύπρο βρίσκουν ότι οι διαφημίσεις ήταν 
κάπως ενημερωτικές, ενώ ένα 13% τις βρίσκει πολύ ενημερωτικές. Συγκριτικά, το ποσοστό που 
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έχει θετική άποψη για τις διαφημίσεις όσον αφορά την ενημερότητα είναι αρκετά ψηλότερο 
στα ΗΑΕ (ΗΑΕ: 82%, Μπαχρέιν: 59%, Κουβέιτ: 58%). 
 
Οι απόψεις διχάζονται όσον αφορά την προσπάθεια των διαφημίσεων να παρουσιάσουν την 
Κύπρο ως ελκυστικό τουριστικό προορισμό. Θετικότερη άποψη για το θέμα αυτό έχουν οι 
κάτοικοι των ΗΑΕ και πιο αρνητική οι κάτοικοι του Κουβέιτ (ΗΑΕ: 82%, Μπαχρέιν: 50%, 
Κουβέιτ: 41%). 
 
Μέσα ενημέρωσης 
 
Το τηλεοπτικό κανάλι MBC 1,2,3,4 Action είναι ο πιο δημοφιλής σταθμός μεταξύ του 
στοχευόμενου πληθυσμού και στις τρεις χώρες όπου έγινε η έρευνα.  
 
Οι πέντε δημοφιλέστεροι σταθμοί σε κάθε χώρα είναι: 

ΗΑΕ Μπαχρέιν Κουβέιτ 
-MBC 1,2,3,4 Action (52%) -MBC 1,2,3,4 Action (47%) -MBC 1,2,3,4 Action (49%) 

-Al Jazeera Sports 1,2 (42%) -Star News (47%) -BBC (18%) 

-Al Jazeera English News (17%)  -Discovery (40%) -Rotana Music (18%) 

- Rotana Music (15%) -Sky News (39%) -Al Jazeera English News (15%) 

-CNN, Showtime Movies 1,2 (14%) -Showtime Series (39%) -Al Watan (15%) 

 
Οι τρεις πιο δημοφιλείς εφημερίδες μεταξύ του στοχευόμενου πληθυσμού σε κάθε χώρα είναι: 

ΗΑΕ Μπαχρέιν Κουβέιτ 
-Al Khaleej (36%) -Gulf Daily News (40%) -Al Watan (36%) 
-Khaleej Times (28%) -Al Wasat (36%) -Al Ray (21%) 
-Al Emarat al Yawm (25%) -Akhbar Al Khalij (18%) -Al Qabas (18%) 
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Αναλυτικά Αποτελέσματα 

 

1. Ταξιδιωτικές συνήθειες 

1.1 Συχνότητα ταξιδιών στο εξωτερικό 

 
Τα μισά σχεδόν από τα άτομα που έλαβαν μέρος στην έρευνα ταξιδεύουν τουλάχιστο μια φορά 
το χρόνο στο εξωτερικό για διακοπές, ενώ δύο στους δέκα ταξιδεύουν δύο ή περισσότερες 
φορές. 
 
Συχνότερα ταξιδεύουν για διακοπές οι κάτοικοι των ΗΑΕ και του  Κουβέιτ. 
 

 
  

8%

13%

12%

13%

24%

16%

46%

41%

45%

51%

22%

18%

30%

17%

11%

4%

25%

4%

Σύνολο

ΗΑΕ

Μπαχρέιν

Κουβέιτ

Συχνότητα ταξιδιών στο εξωτερικό για διακοπές

> 2 φορές το χρόνο 2 φορές το χρόνο 1 φορά το χρόνο 1 φορά κάθε 2 χρόνια Λιγότερο συχνά

Βάση: Όλο το δείγμα
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Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα 
 
Τέσσερις στους δέκα κατοίκους των ΗΑΕ ταξιδεύουν για διακοπές στο εξωτερικό μία φορά το 
χρόνο (41%), ενώ ένα  ίσο σχεδόν ποσοστό (37%) ταξιδεύει δύο ή περισσότερες φορές το 
χρόνο. 
 
 Μεταξύ των κατοίκων των ΗΑΕ συχνότερα ταξιδεύουν (δύο ή περισσότερες φορές το χρόνο): 
 
 Οι απόδημοι 
 Τα άτομα ηλικίας 18-34 χρόνων και 45-55 χρόνων 
 Τα άτομα που ανήκουν στις ανώτερες κοινωνικές τάξεις  
 Τα άτομα με τριτοβάθμια μόρφωση 

 
 

Συχνότητα ταξιδιών στο εξωτερικό  
 

Βάση: Κάτοικοι ΗΑΕ
ΗΑΕ 

 2 φορές το 
χρόνο+ 

2 φορές το 
χρόνο 

1 φορά το 
χρόνο 

1 φορά κάθε 2 
χρόνο 

1 φορά κάθε 2 
χρόνια 

Εθνικότητα % % % % % 
Γηγενείς Άραβες 8 20 59 13 1 
Απόδημοι Άραβες 15 28 38 17 2 
Απόδημοι Ασιάτες 14 25 31 21 10 
Απόδημοι Ευρωπαίοι 23 21 34 23 - 
Ηλικία      
18-34 16 27 35 18 4 
35-44 8 17 49 20 6 
45-55 12 29 46 12 1 
Φύλο      
Άνδρας  13 25 40 17 5 
Γυναίκα 13 22 44 19 2 
Κοινωνική τάξη      
Α-Β 16 29 45 9 1 
Γ1 7 16 34 33 11 
Μόρφωση      
Μέχρι 
δ βάθ

4 12 44 30 10 
Τριτοβάθμια 14 26 40 16 4 
Σύνολο 13 24 41 18 4 
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Μπαχρέιν 
 
Οι μισοί σχεδόν από τους κατοίκους του  Μπαχρέιν ταξιδεύουν μία φορά το χρόνο για 
διακοπές. 
 
Συχνότερα ταξιδεύουν για διακοπές: 
 
 Οι απόδημοι Ευρωπαίοι και Άραβες 
 Τα άτομα ηλικίας 18-34 χρόνων 
 Τα άτομα της μεσαίας ανώτερης κοινωνικής τάξης  

 
Συχνότητα ταξιδιών στο εξωτερικό 

 
Βάση: Κάτοικοι Μπαχρέιν

Μπαχρέιν 

 1 φορά το χρόνο 1 φορά κάθε 2 χρόνια 1 φορά κάθε 2 χρόνια 

Εθνικότητα % % % 
Γηγενείς Άραβες 48 30 22 
Απόδημοι Άραβες 56 29 15 
Απόδημοι Ασιάτες 28 31 41 
Απόδημοι Ευρωπαίοι 65 27 8 
Ηλικία    
18-34 47 28 25 
35-44 43 33 24 
45-55 41 31 27 
Φύλο    
Άνδρας  44 33 23 
Γυναίκα 47 24 29 
Κοινωνική τάξη    
Α-Β 40 29 31 
Γ1 53 31 16 
Μόρφωση    
Μέχρι δευτεροβάθμια 43 31 26 
Τριτοβάθμια 47 28 25 
Σύνολο 45 30 25 
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Κουβέιτ 
 
Σχεδόν τέσσερις  στους δέκα κατοίκους του Κουβέιτ ταξιδεύουν στο εξωτερικό για διακοπές 
δύο ή περισσότερες φορές το χρόνο, ενώ οι μισοί ταξιδεύουν τουλάχιστο μία φορά. 
 
Συχνότερα  (δύο ή περισσότερες φορές το χρόνο) ταξιδεύουν: 
 
 Οι γηγενείς  Άραβες και οι απόδημοι Ευρωπαίοι 
 Τα άτομα ηλικίας 35 χρονών και άνω 
 Οι ανώτερες κοινωνικές τάξεις 
 Τα άτομα με τριτοβάθμια μόρφωση 

 
Συχνότητα ταξιδιών στο εξωτερικό 

 
Βάση: Κάτοικοι Κουβέιτ

Κουβέιτ 

 2 φορές το 
χρόνο+ 

2 φορές το 
χρόνο 

1 φορά το 
χρόνο 

1 φορά κάθε 
χρόνο 

1 φορά κάθε 
2 χρόνια 

Εθνικότητα % % % % % 
Γηγενείς Άραβες 20 23 45 9 3 
Απόδημοι Άραβες 12 15 56 14 4 
Απόδημοι Ασιάτες 2 5 55 32 5 
Απόδημοι Ευρωπαίοι 16 36 36 10 2 
Ηλικία      
18-34 9 14 52 19 5 
35-44 15 17 50 16 2 
45-55 15 18 48 17 2 
Φύλο      
Άνδρας  12 19 48 19 2 
Γυναίκα 12 12 55 16 6 
Κοινωνική τάξη      
Α-Β 25 24 37 10 4 
Γ1 6 12 58 21 4 
Μόρφωση      
Μέχρι δευτεροβάθμια 7 12 49 27 5 
Τριτοβάθμια 16 19 52 10 3 
Σύνολο 12 16 51 17 4 
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1.2 Συνήθης παρέα στις διακοπές 

 
Στην πλειοψηφία τους οι ερωτώμενοι δήλωσαν ότι συνήθως ταξιδεύουν μαζί με άλλα άτομα, 
είτε της οικογένειας τους, είτε φίλους. 
 
Το ποσοστό που ταξιδεύει πάντοτε με άλλα μέλη της οικογένειας ή με φίλους είναι σημαντικά 
ψηλότερο στα ΗΑΕ. Αρκετά ψηλό καταγράφεται επίσης το ποσοστό αυτό για το Μπαχρέιν 
(82%). ∆ιαφοροποίηση παρατηρείται για το Κουβέιτ, όπου το ποσοστό που ταξιδεύει πάντοτε 
μόνο του είναι σημαντικά ψηλότερο από ότι στις δύο άλλες χώρες (42%). 
 

 
 
  

42%

12%

9%

21%

27%

63%

82%

57%

31%

26%

9%

22%

Κουβεϊτ

Μπαχρέιν

ΗΑΕ

Σύνολο

Συνήθης παρέα στις διακοπές

Μόνος Άλλα μέλη της οικογένειας ή φίλους Και τα δύο

Βάση: Όλο το δείγμα
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Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα 
 
Το ποσοστό που ταξιδεύει πάντοτε με άλλα μέλη της οικογένειας ή με φίλους για διακοπές είναι 
ψηλότερο μεταξύ των: 
 
 Απόδημων Ευρωπαίων 
 Των ατόμων ηλικίας 35-55 χρόνων 
 Των ατόμων με τριτοβάθμια μόρφωση 

 
Συνήθης παρέα στις διακοπές 

 
Βάση: Κάτοικοι ΗΑΕ

ΗΑΕ 

 Μόνος Άλλα μέλη της 
οικογένειας ή φίλους Και τα δύο 

Εθνικότητα % % % 
Γηγενείς Άραβες 11 81 8 
Απόδημοι Άραβες 8 82 10 
Απόδημοι Ασιάτες 8 83 9 
Απόδημοι Ευρωπαίοι - 91 9 
Ηλικία    
18-34 10 80 10 
35-44 8 85 7 
45-55 4 87 9 
Φύλο    
Άνδρας  10 81 9 
Γυναίκα 4 86 11 
Κοινωνική τάξη    
Α-Β 9 81 10 
Γ1 8 84 8 
Μόρφωση    
Μέχρι δευτεροβάθμια 22 70 8 
Τριτοβάθμια 6 84 10 
Σύνολο 9 82 10 
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Μπαχρέιν 
 
Στο Μπαχρέιν το ποσοστό που ταξιδεύει πάντοτε με παρέα είναι ψηλότερο μεταξύ των: 
 
 Γηγενών Αράβων 
 Των ατόμων ηλικίας 18-34 και 45-55 χρόνων 
 Των γυναικών 
 Των ανώτερων κοινωνικών τάξεων 
 Των ατόμων με μέχρι δευτεροβάθμια μόρφωση 

 
Συνήθης παρέα στις διακοπές 

 
Βάση: Κάτοικοι Μπαχρέιν

Μπαχρέιν 

 Μόνος Άλλα μέλη της 
οικογένειας ή φίλους Και τα δύο 

Εθνικότητα % % % 
Γηγενείς Άραβες 10 67 23 
Απόδημοι Άραβες 9 58 33 
Απόδημοι Ασιάτες 15 59 26 
Απόδημοι Ευρωπαίοι 15 46 39 
Ηλικία    
18-34 13 65 22 
35-44 13 57 30 
45-55 4 64 32 
Φύλο    
Άνδρας  14 56 30 
Γυναίκα 7 75 18 
Κοινωνική τάξη    
Α-Β 8 65 27 
Γ1 17 59 24 
Μόρφωση    
Μέχρι δευτεροβάθμια 11 67 22 
Τριτοβάθμια 12 59 30 
Σύνολο 11 63 26 
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Κουβέιτ 
 
Στο Κουβέιτ  το ποσοστό που ταξιδεύει πάντοτε με παρέα είναι ψηλότερο μεταξύ των: 
 
 Γηγενών Αράβων 
 Των ατόμων ηλικίας 18-34 χρόνων 
 Των γυναικών 
 Των ανώτερων κοινωνικών τάξεων 
 Των ατόμων με τριτοβάθμια μόρφωση 

 
Συνήθης παρέα στις διακοπές 

 
Βάση: Κάτοικοι Κουβέιτ

Κουβέιτ 

 Μόνος Άλλα μέλη της 
οικογένειας ή φίλους Και τα δύο 

Εθνικότητα % % % 
Γηγενείς Άραβες 25 43 32 
Απόδημοι Άραβες 48 29 24 
Απόδημοι Ασιάτες 59 7 35 
Απόδημοι Ευρωπαίοι 34 36 30 
Ηλικία    
18-34 41 32 27 
35-44 43 21 36 
45-55 46 23 31 
Φύλο    
Άνδρας  52 16 32 
Γυναίκα 30 41 29 
Κοινωνική τάξη    
Α-Β 35 34 31 
Γ1 46 24 30 
Μόρφωση    
Μέχρι δευτεροβάθμια 40 22 38 
Τριτοβάθμια 44 31 25 
Σύνολο 42 27 31 
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1.3 Σύνθεση ταξιδιωτικής παρέας 

 
Παρατηρούνται διαφορές μεταξύ των τριών χωρών όσον αφορά τη σύνθεση της ταξιδιωτικής 
παρέας. 
  
Στα ΗΑΕ και στο Κουβέιτ, τα άτομα που ταξιδεύουν με παρέα στο εξωτερικό για διακοπές, 
στην πλειοψηφία τους ταξιδεύουν με το έτερο τους ήμισυ, με το ποσοστό όμως αυτό να είναι 
αρκετά ψηλότερο στα ΗΑΕ (ΗΑΕ: 75%, Κουβέιτ: 59%). 
 
Στο Μπαχρέιν η παρέα συμπεριλαμβάνει κυρίως άλλα ενήλικα μέλη της οικογένειας (61%) και 
κατά δεύτερο λόγο το έτερο ήμισυ (53%). 
 
Στα ΗΑΕ φαίνεται  να είναι πιο διαδεδομένη η συνήθεια να ταξιδεύουν για διακοπές με παιδιά. 
Το ποσοστό που ανέφερε ότι ταξιδεύει με παιδιά ηλικίας έξι χρονών και άνω είναι σημαντικά 
ψηλότερο στη χώρα αυτή. 
 

 
  

Σύνολο ΗΑΕ Μπαχρέιν Κουβέιτ

Έτερο ήμισυ 61% 72% 53% 59%

Παιδιά < 6 χρ. 23% 25% 20% 26%

Παιδιά 6‐12 χρ. 28% 49% 14% 16%

Παιδιά 12‐18 χρ. 22% 36% 13% 12%

Παιδιά 18+ χρ. 26% 46% 17% 7%

Άλλα μέλη οικογένειας 41% 22% 61% 40%

Σύνθεση ταξιδιωτικής παρέας Βάση: Όσοι ταξιδεύουν 
με παρέα
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Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα 
 
Στα ΗΑΕ, το ποσοστό που ταξιδεύει με το έτερο του ήμισυ είναι μεγαλύτερο μεταξύ των: 
 
 Ατόμων ηλικίας 45-55 χρονών 

Το ποσοστό που ταξιδεύει με παιδιά άνω των 6 χρονών είναι ψηλότερο μεταξύ των : 
 
 Γηγενών Αράβων και απόδημων Ευρωπαίων 
 Ατόμων ηλικίας 45-55 χρονών 
 Ατόμων που ανήκουν στην ανώτερη κοινωνική τάξη 
 Ατόμων με τριτοβάθμια εκπαίδευση 

 
 

Σύνθεση ταξιδιωτικής παρέας 
 

Βάση: Κάτοικοι ΗΑΕ
ΗΑΕ 

 Έτερο 
ήμισυ 

Παιδιά 
κάτω των 6 
χρονών 

Παιδιά 
6-12 
χρονών 

Παιδιά 
12-18 
χρονών 

Παιδιά 18+ 
χρονών 

Άλλα 
ενήλικα 
μέλη 

οικογένειας 
Εθνικότητα % % % % % % 

Γηγενείς Άραβες 73 29 61 45 56 23 

Απόδημοι Άραβες 71 22 49 35 46 27 

Απόδημοι Ασιάτες 74 25 38 29 37 17 

Απόδημοι Ευρωπαίοι 59 21 59 59 61 36 

Ηλικία       

18-34 62 30 49 35 46 33 

35-44 82 21 44 30 38 11 

45-55 87 14 55 53 64 5 

Φύλο       

Άνδρας  73 25 47 36 45 21 

Γυναίκα 68 24 53 36 48 27 

Κοινωνική τάξη       

Α-Β 74 26 56 44 54 24 

Γ1 68 23 36 23 31 20 

Μόρφωση       

Μέχρι δευτεροβάθμια 70 17 26 19 19 19 

Τριτοβάθμια 72 26 52 39 49 23 

Σύνολο 72 25 49 36 46 22 
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Μπαχρέιν 
 
Στο Μπαχρέιν, με το έτερο τους ήμισυ ταξιδεύουν περισσότεροι: 
 
 Οι απόδημοι Άραβες, Ασιάτες και Ευρωπαίοι 
 Τα άτομα ηλικίας 35 χρονών και άνω 
 Οι γυναίκες 
 Τα άτομα με τριτοβάθμια μόρφωση 

Με ανήλικα παιδιά ταξιδεύουν σε μεγαλύτερο βαθμό: 
 
 Οι απόδημοι Άραβες 
 Τα άτομα ηλικίας 35 μέχρι 44 χρονών 
 Τα άτομα με τριτοβάθμια μόρφωση 

 
 

Σύνθεση ταξιδιωτικής παρέας 
 

Βάση: Κάτοικοι Μπαχρέιν
Μπαχρέιν 

 
Έτερο 
ήμισυ 

Παιδιά 
κάτω των 6 
χρονών 

Παιδιά 
6-12 
χρονών 

Παιδιά 
12-18 
χρονών 

Παιδιά 18+ 
χρονών 

Άλλα 
ενήλικα 
μέλη 

οικογένειας 
Εθνικότητα % % % % % % 
Γηγενείς Άραβες 45 17 13 11 18 64 
Απόδημοι Άραβες 60 32 19 17 15 68 
Απόδημοι Ασιάτες 63 21 13 11 16 52 
Απόδημοι Ευρωπαίοι 82 14 14 27 9 46 
Ηλικία       
18-34 43 20 10 7 17 68 
35-44 65 28 25 21 12 48 
45-55 67 6 8 21 22 52 
Φύλο       
Άνδρας  48 17 12 11 16 63 
Γυναίκα 61 24 16 17 17 56 
Κοινωνική τάξη       
Α-Β 53 21 16 15 18 57 
Γ1 51 17 9 9 14 68 
Μόρφωση       
Μέχρι δευτεροβάθμια 44 15 11 9 19 66 
Τριτοβάθμια 62 24 17 18 14 55 
Σύνολο 53 20 14 13 17 61 
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Κουβέιτ 
 
Στο Κουβέιτ με το έτερο τους ήμισυ ταξιδεύουν σε μεγαλύτεροι βαθμό: 
 

 Οι απόδημοι Άραβες και απόδημοι Ασιάτες 
 Τα άτομα άνω των 35 χρονών 
 Τα άτομα με τριτοβάθμια μόρφωση 

Με παιδιά κάτω των 6 χρονών ταξιδεύουν περισσότεροι: 
 

 Απόδημοι Άραβες και απόδημοι Ασιάτες 
 Τα άτομα ηλικίας 35 μέχρι 44 χρονών 
 Οι γυναίκες 

Με παιδιά ηλικίας 6 μέχρι 12 χρονών ταξιδεύουν σε μεγαλύτερο βαθμό: 
 

 Οι γηγενείς και απόδημοι Άραβες 
 Τα άτομα ηλικίας 35 μέχρι 44 χρονών 
 Οι γυναίκες 

Με παιδιά άνω των 12 χρονών ταξιδεύουν περισσότεροι: 
 

 Οι γηγενείς Άραβες 
 Τα άτομα άνω των 35 χρονών 
 Οι γυναίκες 

 

Σύνθεση ταξιδιωτικής παρέας 
Βάση: Κάτοικοι Κουβέιτ

Κουβέιτ 

 Έτερο 
ήμισυ 

Παιδιά 
κάτω των 6 
χρονών 

Παιδιά 
6-12 
χρονών 

Παιδιά 
12-18 
χρονών 

Παιδιά 18+ 
χρονών 

Άλλα 
ενήλικα 
μέλη 

οικογένειας 
Εθνικότητα % % % % % % 
Γηγενείς Άραβες 52 24 20 14 9 39 
Απόδημοι Άραβες 68 29 18 13 6 33 
Απόδημοι Ασιάτες 70 33 7 7 5 48 
Απόδημοι Ευρωπαίοι 27 12 6 3 3 49 
Ηλικία       
18-34 52 28 11 6 5 44 
35-44 68 30 23 15 9 36 
45-55 63 15 17 25 10 35 
Φύλο       
Άνδρας  57 17 10 6 7 56 
Γυναίκα 60 34 20 16 7 27 
Κοινωνική τάξη       
Α-Β 55 26 16 12 8 48 
Γ1 61 27 15 11 7 35 
Μόρφωση       
Μέχρι δευτεροβάθμια 53 26 14 12 9 49 
Τριτοβάθμια 64 27 17 12 5 33 
Σύνολο 59 26 16 12 7 40 
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1.4 Τρόπος διευθέτησης διακοπών 

 
∆ιαφορές παρατηρούνται μεταξύ των υπό εξέταση χωρών όσον αφορά τον τρόπο διευθέτησης 
διακοπών.  
 
Στα ΗΑΕ, τα δύο τρίτα των ερωτώμενων κανονίζουν τις διακοπές τους με πακέτα διακοπών και 
το υπόλοιπο ένα τρίτο τις διευθετεί ατομικά. 
 
Στο Μπαχρέιν οι ταξιδιώτες σε ίσο βαθμό διευθετούν τις διακοπές τους με πακέτο διακοπών 
(49%) και με ατομικές διευθετήσεις.(51%). 
 
Στο Κουβέιτ, το 37% διευθετεί τις διακοπές τους συνήθως με πακέτα διακοπών, ενώ το 
υπόλοιπο 63% κάνει ατομικές διευθετήσεις. 
 
 

 
 
  

37%

49%

66%

51%

63%

51%

34%

49%

Κουβεϊτ

Μπαχρέιν

ΗΑΕ

Σύνολο

Τρόπος διευθέτησης διακοπών

Πακέτα διακοπών Ατομικές διευθετήσεις

Βάση: Όλο το δείγμα
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Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα 
 
Κάποιες διαφορές παρατηρούνται ανάμεσα στις διάφορες υποομάδες του δείγματος στα ΗΑΕ. 
Συγκεκριμένα, σε μεγαλύτερο βαθμό διευθετούν το ταξίδι τους με πακέτα διακοπών: 
 
 Οι γηγενείς Άραβες 
 Τα άτομα ηλικίας 45 μέχρι 55 χρονών 
 Οι γυναίκες 

Μπαχρέιν 
 
Στο Μπαχρέιν η διευθέτηση διακοπών με πακέτα διακοπών γίνεται σε ψηλότερο βαθμό μεταξύ 
των: 
 
 Γηγενών Αράβων 
 Των ατόμων της μεσαίας  ανώτερης κοινωνικής τάξης  

Κουβέιτ 
 
Στο Κουβέιτ ατομικά διευθετούν τις διακοπές τους σε μεγαλύτερο βαθμό: 
 
 Οι απόδημοι Ασιάτες 
 Τα άτομα ηλικίας 45 μέχρι 55 χρονών 
 Τα άτομα που ανήκουν στη μεσαία ανώτερη κοινωνική τάξη 

 
Τρόπος διευθέτησης ταξιδιού 

 
Βάση: Όλο το δείγμα

 ΗΑΕ Μπαχρέιν Κουβέιτ 
Πακέτα 
διακοπών 

Ατομικές 
διευθ/σεις 

Πακέτα 
διακοπών 

Ατομικές 
διευθ/σεις 

Πακέτα 
διακοπών 

Ατομικές 
διευθ/σεις 

Εθνικότητα % % % % % % 
Γηγενείς Άραβες 70 30 57 43 37 63 
Απόδημοι Άραβες 59 41 40 60 41 59 
Απόδημοι Ασιάτες 67 33 34 66 34 66 
Απόδημοι Ευρωπαίοι 68 32 44 56 42 58 
Ηλικία       
18-34 68 32 51 49 42 58 
35-44 59 41 47 53 35 65 
45-55 71 29 46 54 27 73 
Φύλο       
Άνδρας  63 37 48 52 41 60 
Γυναίκα 72 28 52 48 34 66 
Κοινωνική τάξη       
Α-Β 67 33 47 53 49 51 
Γ1 62 38 54 46 31 69 
Μόρφωση       
Μέχρι δευτεροβάθμια 67 33 52 48 39 61 
Τριτοβάθμια 65 35 46 54 36 64 
Σύνολο 66 34 49 51 37 63 
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1.5 Προτίμηση τόπου διαμονής στις διακοπές 

 
Κάποιες διαφορές παρατηρούνται ανάμεσα στις τρείς χώρες υπό εξέταση, όσον αφορά την 
προτίμηση για το τόπο διαμονής κατά τη διάρκεια των διακοπών. 
 
Οι κάτοικοι των ΗΑΕ εκφράζουν μια ίση προτίμηση μεταξύ των πολυτελών ξενοδοχείων/ 
θέρετρων και των καλών ξενοδοχείων/ θέρετρων με αξία για λεφτά, ενώ οι κάτοικοι του 
Μπαχρέιν εκφράζουν μια σαφή προτίμηση προς  τα καλά ξενοδοχεία/ θέρετρα με αξία για 
λεφτά. Αντίθετα, οι κάτοικοι του Κουβέιτ εκφράζουν σαφή προτίμηση προς τα πολυτελή 
ξενοδοχεία/ θέρετρα. 
 

 
 
 
  

48%

18%

24%

30%

8%

8%

18%

12%

6%

39%

24%

23%

3%

20%

16%

13%

3%

1%

4%

2%

15%

6%

9%

10%

17%

8%

5%

10%

Κουβεϊτ

Μπαχρέιν

ΗΑΕ

Σύνολο

Προτίμηση καταλύματος

Ξενοδοχείο/ θέρετρο πολυτέλειας

Τουριστικά/ self-service διαμερίσματα πολυτελείας

Καλό ξενοδοχείο/ θέρετρο με αξία για λεφτά

Καλά τουριστικά self-service διαμερίσματα με αξία για λεφτά

Τουριστικούς κατασκηνωτικούς χώρους

Ιδιόκτητη οικία

Φίλους και συγγενείς

Βάση: Όλο το δείγμα
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Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα 
 
Οι κάτοικοι των ΗΑΕ δείχνουν μια ίση προτίμηση μεταξύ των πολυτελών ξενοδοχείων/ 
θέρετρων και των ξενοδοχείων/ θέρετρων με αξία για λεφτά (από 24% αντίστοιχα).  
 
Ποσοστό 18% προτιμάει τα τουριστικά διαμερίσματα πολυτελείας και 16% τα τουριστικά 
διαμερίσματα με αξία για τα λεφτά. Ένα 9% δείχνει προτίμηση προς ιδιόκτητες οικίες. 
 
Μεταξύ των κατοίκων των ΗΑΕ, παρατηρείται ότι τα πολυτελή θέρετρα/ ξενοδοχεία 
προτιμούνται σε ψηλότερο βαθμό από τους απόδημους Ευρωπαίους και τα καλά ξενοδοχεία/ 
θέρετρα με αξία για τα λεφτά σε ψηλότερο βαθμό από τα άτομα με μέχρι δευτεροβάθμια 
μόρφωση. 
 
∆εν παρατηρούνται σημαντικές διαφορές ανάμεσα στις υπόλοιπες υποομάδες του δείγματος. 
 

Προτίμηση καταλύματος 
 

Βάση: Κάτοικοι ΗΑΕ
ΗΑΕ 

 

Ξενοδοχείο/ 
θέρετρο 

πολυτέλειας 

Τουριστικά/ 
self-service 
διαμ/τα 

πολυτελείας 

Καλό 
ξενοδοχείο/ 
θέρετρο με 
αξία για τα 
λεφτά 

Καλά 
τουριστικά/ 
self-service 
διαμερίσμ. 
με αξία για 
λεφτά 

Τουριστικοί 
κατασκην. 
χώροι 

Ιδιόκτητη 
οικία 

Φίλους και 
συγγενείς 

Εθνικότητα % % % % % % % 

Γηγενείς Άραβες 26 21 27 12 2 7 5 
Απόδημοι Άραβες 23 21 24 14 6 7 5 
Απόδημοι Ασιάτες 23 17 22 20 4 11 3 
Απόδημοι Ευρωπαίοι 37 9 18 9 2 9 16 
Ηλικία        
18-34 24 18 23 15 4 10 6 
35-44 25 17 27 16 3 6 6 
45-55 23 23 19 19 5 9 2 
Φύλο        
Άνδρας  25 18 24 16 5 9 5 
Γυναίκα 23 21 22 16 3 9 6 
Μόρφωση        
Α-Β 24 23 22 12 4 8 6 
Γ1 24 10 26 22 4 10 4 
Μόρφωση        
Μέχρι δευτ/βάθμια 26 13 42 13 1 4 1 
Τριτοβάθμια 24 19 21 16 4 10 6 
Σύνολο 24 18 24 16 4 9 5 
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Μπαχρέιν 
 

Οι κάτοικοι του Μπαχρέιν εκφράζουν σαφή προτίμηση προς τα καλά ξενοδοχεία/ θέρετρα με 
αξία για τα λεφτά (39%). Τη δεύτερη θέση στις προτιμήσεις καταλαμβάνουν τα τουριστικά 
διαμερίσματα με αξία για λεφτά, αναφερόμενα από δύο στους δέκα κάτοικους του Μπαχρέιν, 
ενώ ακολουθούν με ποσοστό αναφοράς 18% τα ξενοδοχεία/ θέρετρα πολυτέλειας. 
 

Τα καλά ξενοδοχεία/ θέρετρα με αξία για τα λεφτά προτιμούνται σε μεγαλύτερο βαθμό από: 
 

 Τους γηγενείς Άραβες 
 Τα άτομα ηλικίας 35 μέχρι 44 χρονών 
 Τα άτομα που ανήκουν στη μεσαία ανώτερη κοινωνική τάξη 
 Τα άτομα με μέχρι δευτεροβάθμια μόρφωση 

Τα ξενοδοχεία/ θέρετρα πολυτέλειας προτιμούνται σε μεγαλύτερο βαθμό από: 
 

 Τους απόδημους Ευρωπαίους και απόδημους Άραβες 
 Τα άτομα ηλικίας 45 μέχρι 55 χρονών 
 Τα άτομα που ανήκουν στην ανώτερη κοινωνική τάξη 

Τα καλά τουριστικά/ self-service διαμερίσματα με αξία για τα λεφτά προτιμούνται σε ψηλότερο 
βαθμό από: 
 

 Τους απόδημους Άραβες 
 Τα άτομα ηλικίας 45 μέχρι 55 χρονών 

 

Προτίμηση καταλύματος 
Βάση: Κάτοικοι Μπαχρέιν

Μπαχρέιν 
 

Ξενοδοχείο/ 
θέρετρο 

πολυτέλειας 

Τουριστικά/ 
self-service 
διαμ/τα 

πολυτελείας 

Καλό 
ξενοδοχείο/ 
θέρετρο με 
αξία για τα 
λεφτά 

Καλά 
τουριστικά/ 
self-service 
διαμερίσμ. 
με αξία για 
λεφτά 

Τουριστικοί 
κατασκην. 
χώροι 

Ιδιόκτητη 
οικία 

Φίλους και 
συγγενείς 

Εθνικότητα % % % % % % % 
Γηγενείς Άραβες 19 6 45 23 1 1 5 
Απόδημοι Άραβες 29 9 29 27 2 2 2 
Απόδημοι Ασιάτες 5 10 34 11 - 21 19 
Απόδημοι Ευρωπαίοι 46 19 15 12 - - 8 
Ηλικία        
18-34 18 7 38 20 1 8 8 
35-44 15 11 47 16 1 1 9 
45-55 24 6 30 30 - 3 7 
Φύλο        
Άνδρας  17 8 38 20 1 8 8 
Γυναίκα 20 9 41 21 1 - 8 
Μόρφωση        
Α-Β 28 13 25 20 - 6 8 
Γ1 - - 63 22 1 6 8 
Μόρφωση        
Μέχρι δευτ/βάθμια 14 4 44 22 - 8 8 
Τριτοβάθμια 23 12 34 19 1 3 8 
Σύνολο 18 8 39 20 1 6 8 
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Κουβέιτ 
 
Περίπου οι μισοί κάτοικοι (48%) του Κουβέιτ εκφράζουν την προτίμηση τους για τα πολυτελή 
ξενοδοχεία/ θέρετρα. Ένα 17% προτιμάει να μένει σε φίλους και συγγενείς και 15% σε 
ιδιόκτητες οικίες. Οι αναφορές για άλλους τόπους διαμονής είναι αρκετά πιο περιορισμένες. 
 
Τα ξενοδοχεία/ θέρετρα πολυτέλειας προτιμούνται περισσότερο από: 
 
 Τους απόδημους Ευρωπαίους και γηγενείς Άραβες 
 Τα άτομα ηλικίας 45 μέχρι 55 χρονών 
 Τα άτομα με τριτοβάθμια μόρφωση 

Τη διαμονή σε φίλους και συγγενείς προτιμούν περισσότερο: 
 
 Οι απόδημοι Ασιάτες 
 Τα άτομα με μέχρι δευτεροβάθμια μόρφωση 

 
Προτίμηση καταλύματος 

 
Βάση: Κάτοικοι Κουβέιτ

Κουβέιτ 
 

Ξενοδοχείο/ 
θέρετρο 

πολυτέλειας 

Τουριστικά/ 
self-service 
διαμ/τα 

πολυτελείας 

Καλό 
ξενοδοχείο/ 
θέρετρο με 
αξία για τα 
λεφτά 

Καλά 
τουριστικά/ 
self-service 
διαμερίσμ. 
με αξία για 
λεφτά 

Τουριστικοί 
κατασκηνωτ
ικοί χώροι 

Ιδιόκτητη 
οικία 

Φίλους και 
συγγενείς 

Εθνικότητα % % % % % % % 
Γηγενείς Άραβες 59 13 6 3 1 10 8 
Απόδημοι Άραβες 44 8 5 4 4 20 15 
Απόδημοι Ασιάτες 34 6 2 3 5 19 31 
Απόδημοι Ευρωπαίοι 74 - 24 - - 2 - 
Ηλικία        
18-34 47 8 5 4 3 17 16 
35-44 43 10 7 3 3 15 19 
45-55 59 7 4 3 1 11 15 
Φύλο        
Άνδρας  45 10 6 3 5 13 18 
Γυναίκα 51 7 5 4 1 18 14 
Μόρφωση        
Α-Β 48 10 7 4 3 15 12 
Γ1 48 8 5 3 3 15 19 
Μόρφωση        
Μέχρι δευτ/βάθμια 39 8 5 3 4 17 24 
Τριτοβάθμια 55 9 6 3 2 14 11 
Σύνολο 48 8 6 3 3 15 17 
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1.6 Προτίμηση εστιατορίων για δείπνο 

 
Οι προτιμήσεις εστιατορίων για δείπνο κατά τη διάρκεια των διακοπών στο εξωτερικό 
διαφοροποιούνται ανάλογα με τη χώρα κατοικίας.  
 
Οι κάτοικοι των ΗΑΕ εκφράζουν σαφή προτίμηση προς τα εστιατόρια που προσφέρουν ντόπιο/ 
παραδοσιακό φαγητό, ενώ οι κάτοικοι του Μπαχρέιν δηλώνουν ίση προτίμηση προς τα 
εστιατόρια που προσφέρουν αραβικό φαγητό και τα εστιατόρια που προσφέρουν ντόπιο/ 
παραδοσιακό φαγητό. 
 
Αντίθετα, οι κάτοικοι Κουβέιτ εκφράζουν σαφή προτίμηση προς τα εστιατόρια των 
ξενοδοχείων. 
 

 
 
 
  

Σύνολο ΗΑΕ Μπαχρέιν Κουβεϊτ

Εστιατόρια ξενοδοχείου 30% 24% 28% 37%

Εστιατόρια που προσφέρουν Ευρωπαϊκό 
φαγητό 18% 29% 14% 12%

Εστιατόρια που προσφέρουν ντόπιο/ 
παραδοσιακό φαγητό 32% 48% 34% 14%

Εστιατόρια που προσφέρουν αραβικό 
φαγητό 30% 26% 35% 29%

Πρόχειρα/ ανεπίσημα/ εστιατόρια fast 
food 23% 26% 25% 19%

Οπουδήποτε, το φαγητό δεν είναι 
σημαντικό 22% 15% 24% 27%

Προτίμηση εστιατορίων για δείπνο

Βάση: Όλο το δείγμα
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Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα 
 
Οι μισοί περίπου κάτοικοι των ΗΑΕ (48%) προτιμούν να τρώνε σε εστιατόρια που προσφέρουν 
ντόπιο/ παραδοσιακό φαγητό.  
 
Οι προτιμήσεις για άλλα είδη εστιατορίων κυμαίνονται σχεδόν στα ίδια επίπεδα, με τα 
εστιατόρια που προσφέρουν ευρωπαϊκό φαγητό να αναφέρονται από το 29%, τα εστιατόρια 
ταχείας εξυπηρέτησης και τα αραβικά εστιατόρια από 26% αντίστοιχα και τα εστιατόρια 
ξενοδοχείου από 24%. Ένα 15% αναφέρει ότι η επιλογή εστιατορίου δεν είναι και τόσο 
σημαντική κατά τη διάρκεια των διακοπών και δεν έχει κάποια ιδιαίτερη προτίμηση προς τον 
τύπο εστιατορίου όπου θα γευματίσει.  
 
Οι μόνες σημαντικές διαφορές που παρουσιάζονται ανάμεσα στις υποομάδες του δείγματος, 
είναι η μεγαλύτερη προτίμηση που εκφράζουν οι απόδημοι Ευρωπαίοι για τα εστιατόρια του 
ξενοδοχείου και για τα πρόχειρα/ ανεπίσημα εστιατόρια fast-food. 
 

Προτίμηση εστιατορίων για δείπνο 
 

Βάση: Κάτοικοι ΗΑΕ
ΗΑΕ 

 
Εστιατόρια 
ξεν/χείου 

Εστιατόρια 
Ευρωπαϊκό 
φαγητό 

Εστιατόρια 
ντόπιο/ 

παραδοσιακό 
φαγητό 

Εστιατόρια 
αραβικό 
φαγητό 

Πρόχειρα/ 
ανεπίσημα/ 
εστιατόρια 
fast-food 

Οπουδήποτε 
το φαγητό δεν 

είναι 
σημαντικό 

Εθνικότητα % % % % % % 
Γηγενείς Άραβες 23 28 50 26 28 16 
Απόδημοι Άραβες 24 29 46 30 26 20 
Απόδημοι Ασιάτες 23 30 50 22 24 11 
Απόδημοι Ευρωπαίοι 36 30 39 32 34 7 
Ηλικία       
18-34 22 32 49 28 29 15 
35-44 22 24 45 23 22 15 
45-55 36 26 48 23 25 15 
Φύλο       
Άνδρας  24 29 49 26 26 14 
Γυναίκα 24 31 45 27 28 17 
Κοινωνική τάξη       
Α-Β 26 31 47 29 30 17 
Γ1 21 27 49 21 19 10 
Μόρφωση       
Μέχρι δευτεροβάθμια 20 26 50 11 12 6 
Τριτοβάθμια 25 30 48 28 28 16 
Σύνολο 24 29 48 26 26 15 
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Μπαχρέιν 
 
Οι κάτοικοι του Μπαχρέιν στην πλειοψηφία τους εκφράζουν προτίμηση για τα εστιατόρια που 
προσφέρουν αραβικό φαγητό (35%) και τα εστιατόρια που προσφέρουν ντόπιο/ παραδοσιακό 
φαγητό (34%). Ένα 28% αναφέρει ότι προτιμά τα εστιατόρια του ξενοδοχείου και 25% τα 
εστιατόρια ταχείας εξυπηρέτησης. Ένα σημαντικό ποσοστό της τάξης του 24% αναφέρει ότι 
δεν έχει κάποια ιδιαίτερη προτίμηση, ενώ μόλις 14% προτιμά τα εστιατόρια που προσφέρουν 
Ευρωπαϊκό φαγητό.  
 
Προς εστιατόρια με αραβικό φαγητό εκφράζουν μεγαλύτερη προτίμηση: 
 
 Οι γηγενείς Άραβες 
 Τα άτομα με μέχρι δευτεροβάθμια μόρφωση 
 Τα άτομα που ανήκουν στη μεσαία ανώτερη κοινωνική τάξη 

Προς τα εστιατόρια με ντόπιο/ παραδοσιακό φαγητό εκφράζουν μεγαλύτερη προτίμηση: 
 
 Οι απόδημοι Ασιάτες και οι απόδημοι Ευρωπαίοι 
 Τα άτομα ηλικίας 45 μέχρι 55 χρονών 
 Οι άνδρες 

Τα εστιατόρια ξενοδοχείου αναφέρουν σε ψηλότερο βαθμό: 
 
 Οι απόδημοι Ασιάτες 
 Τα άτομα ηλικίας 35 μέχρι 44 χρονών 
 Οι γυναίκες 
 Τα άτομα με μέχρι δευτεροβάθμια μόρφωση 

Τα πρόχειρα/ ανεπίσημα εστιατόρια fast-food προτιμούν περισσότερο: 
 
 Οι απόδημοι Ασιάτες 
 Τα άτομα με μέχρι δευτεροβάθμια μόρφωση 

Σε μεγαλύτερο βαθμό αναφέρουν ότι δεν έχουν κάποια ιδιαίτερη προτίμηση: 
 
 Οι απόδημοι κάτοικοι γενικά 
 Οι γυναίκες 
 Τα άτομα που ανήκουν στις ανώτερες κοινωνικές τάξεις 
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Προτίμηση εστιατορίων για δείπνο 

 
Βάση: Κάτοικοι Μπαχρέιν

Μπαχρέιν 
 

Εστιατόρια 
ξεν/χείου 

Εστιατόρια 
Ευρωπαϊκό 
φαγητό 

Εστιατόρια 
ντόπιο/ 

παραδοσιακό 
φαγητό 

Εστιατόρια 
αραβικό 
φαγητό 

Πρόχειρα/ 
ανεπίσημα/ 
εστιατόρια 
fast-food 

Οπουδήποτε 
το φαγητό δεν 

είναι 
σημαντικό 

Εθνικότητα % % % % % % 
Γηγενείς Άραβες 28 11 26 47 17 16 
Απόδημοι Άραβες 14 17 25 17 33 33 
Απόδημοι Ασιάτες 43 14 51 22 50 37 
Απόδημοι Ευρωπαίοι 4 27 62 4 8 31 
Ηλικία       
18-34 25 16 32 36 29 23 
35-44 37 12 34 34 22 24 
45-55 26 9 41 31 17 29 
Φύλο       
Άνδρας  25 14 38 38 29 18 
Γυναίκα 34 12 26 30 19 36 
Κοινωνική τάξη       
Α-Β 28 16 35 30 28 30 
Γ1 29 10 32 44 21 14 
Μόρφωση       
Μέχρι δευτεροβάθμια 31 13 33 46 30 14 
Τριτοβάθμια 26 15 35 23 20 34 
Σύνολο 28 14 34 35 25 24 
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Κουβέιτ 
 
Περίπου τέσσερις στους δέκα κάτοικους του Κουβέιτ αναφέρουν ότι όταν είναι διακοπές 
προτιμούν να γευματίζουν στα εστιατόρια των ξενοδοχείων, ενώ τρεις στους δέκα εκφράζουν 
προτίμηση για τα εστιατόρια που προσφέρουν αραβικό φαγητό. Ποσοστό 19% προτιμά τα 
εστιατόρια ταχείας εξυπηρέτησης, 14% τα εστιατόρια που προσφέρουν ντόπιο/ παραδοσιακό 
φαγητό και 12% τα εστιατόρια που προσφέρουν Ευρωπαϊκό φαγητό. Σχεδόν τρεις στους δέκα 
δεν εκφράζουν κάποια ιδιαίτερη προτίμηση προς συγκεκριμένα είδη εστιατορίων. 
 
Τα εστιατόρια ξενοδοχείου προτιμούν σε μεγαλύτερο βαθμό: 
 
 Οι απόδημοι Ευρωπαίοι 
 Τα άτομα ηλικίας 45 μέχρι 55 χρονών 

Τα εστιατόρια που προσφέρουν αραβικό φαγητό προτιμούν σε ψηλότερο βαθμό: 
 
 Οι γηγενείς και απόδημοι Άραβες 
 Τα άτομα που ανήκουν στις ανώτερες κοινωνικές τάξεις 

Σε ψηλότερο βαθμό αναφέρουν ότι δεν έχουν κάποια ιδιαίτερη προτίμηση: 
 
 Οι απόδημοι Ασιάτες 
 Τα άτομα με μέχρι δευτεροβάθμια μόρφωση 

 

Προτίμηση εστιατορίων για δείπνο 
 

Βάση: Κάτοικοι Κουβέιτ
Κουβέιτ 

 
Εστιατόρια 
ξεν/χείου 

Εστιατόρια 
Ευρωπαϊκό 
φαγητό 

Εστιατόρια 
ντόπιο/ 

παραδοσιακό 
φαγητό 

Εστιατόρια 
αραβικό 
φαγητό 

Πρόχειρα/ 
ανεπίσημα/ 
εστιατόρια 
fast-food 

Οπουδήποτε 
το φαγητό δεν 

είναι 
σημαντικό 

Εθνικότητα % % % % % % 
Γηγενείς Άραβες 39 10 17 42 17 21 
Απόδημοι Άραβες 33 7 14 46 19 25 
Απόδημοι Ασιάτες 34 16 12 4 22 40 
Απόδημοι Ευρωπαίοι 54 30 2 - 8 12 
Ηλικία       
18-34 32 11 15 30 19 29 
35-44 36 15 12 27 19 29 
45-55 51 9 11 31 16 19 
Φύλο       
Άνδρας  38 15 15 31 17 27 
Γυναίκα 36 9 11 27 20 28 
Κοινωνική τάξη       
Α-Β 30 11 17 44 22 28 
Γ1 40 13 12 22 17 27 
Μόρφωση       
Μέχρι δευτεροβάθμια 30 13 14 20 21 38 
Τριτοβάθμια 42 11 13 36 17 20 
Σύνολο 37 12 14 29 19 27 
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2. Προορισμοί διακοπών 

2.1 Προσδοκίες από πιθανούς προορισμούς 

 
Και στις τρεις υπό εξέταση χώρες παρατηρείται ότι οι κυριότερες προσδοκίες που επιζητούν οι 
κάτοικοι, όταν ταξιδεύουν για διακοπές, έχουν να κάνουν με τη φυσική ομορφιά κάποιας 
χώρας. Συγκεκριμένα, οι προσδοκίες που αυθόρμητα αναφέρονται μέσα στις σημαντικότερες 
και στις τρεις χώρες είναι: 
 

 Ήλιος και θάλασσα 
 Φυσικό περιβάλλον 
 Ορεινά θέρετρα 

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο Κουβέιτ, παράλληλα με τα φυσικά χαρίσματα, αναφέρονται σε 
μεγάλο βαθμό και οι χαμηλές τιμές που υπάρχουν σε ένα τουριστικό προορισμό. 
 
 
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα 
 
Η κυριότερη προσδοκία των κατοίκων των ΗΑΕ από ένα τουριστικό προορισμό είναι ο ήλιος και 
η θάλασσα, αναφερόμενη αυθόρμητα από το 52%. Στη δεύτερη θέση ακολουθούν τα ορεινά 
θέρετρα με 40% και στην τρίτη το φυσικό περιβάλλον με 35%. Η διαθεσιμότητα επιλογών 
δημοσίων συγκοινωνιών αναφέρεται από το 34%, τα ιστορικά μνημεία από 29% και οι 
ψυχαγωγικές ευκαιρίες από το 28%. Την πλούσια πανίδα αναφέρει το ένα τέταρτο σχεδόν του 
δείγματος, τη νυχτερινή ζωή το 23%, τη διαθεσιμότητα εστιατορίων το 21% και τη σιγουριά 
και ασφάλεια το 20%. Άλλες προσδοκίες αναφέρονται σε μικρότερο βαθμό. 
 
Μετά από υπενθύμιση, η σημαντικότερη προσδοκία για τους κατοίκους των ΗΑΕ είναι τα 
ορεινά θέρετρα (72%), η διαθεσιμότητα επιλογών δημοσίων συγκοινωνιών (70%) και ο ήλιος 
και θάλασσα (68%). 
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Ο ήλιος και η θάλασσα αυθόρμητα αναφέρονται σε μεγαλύτερο βαθμό από τους: 
 
 Απόδημους Άραβες και απόδημους Ευρωπαίους 
 Τα άτομα ηλικίας 45 μέχρι 55 χρονών 

Τα ορεινά θέρετρα αναφέρονται αυθόρμητα σε ψηλότερο βαθμό από: 
 
 Τους γηγενείς και απόδημους  Άραβες 
 Τα άτομα ηλικίας 35 μέχρι 44 χρονών 

Το φυσικό περιβάλλον αναφέρεται αυθόρμητα σε μεγαλύτερο βαθμό από: 
 
 Τους απόδημους Ευρωπαίους 
 Τα άτομα που ανήκουν στη μεσαία ανώτερη κοινωνική τάξη 

52%

40%

35%

34%

29%

28%

24%

23%

21%

20%

18%

17%

17%

16%

14%

14%

14%

11%

6%

68%

72%

54%

70%

52%

61%

43%

63%

62%

47%

49%

24%

48%

38%

21%

37%

22%

19%

10%

Ήλιος και θάλασσα

Ορεινά θέρετρα/ σκι

Φυσικό περιβάλλον

∆ιαθεσιμότητα επιλογών δημοσίων 
συγκοινωνιών

Μνημεία και τοποθεσίες ιστορίας και 
κουλτούρας

Ψυχαγωγικές ευκαιρίες όπως 
waterparks, άλλα θεματικά πάρκα

Πλούσια πανίδα

Νυχτερινή ζωή/ κέντρα διασκέδασης

∆ιαθεσιμότητα εστιατορίων και άλλων 
καταστημάτων φαγητών

Σιγουριά και ασφάλεια

Χαμηλές/ ανταγωνιστικές τιμές

Προορισμός με αξία για λεφτά

Ευκαιρίες ψωνίσματος

Φιλοξενία ανθρώπων

Ομοιότητα μεταξύ ντόπιας κουλτούρας 
και κουλτούρας ερωτώμενου

Άλλες ψυχαγωγικές δραστηριότητες 
σχετικά με τον αθλητισμό

Υψηλή ποιότητα καταλυμάτων

Παρουσία φίλων/ συγγενών

Κοντά στη χώρα διαμονής

Προσδοκίες από πιθανούς προορισμούς

Αυθόρμητα Υπενθύμιση

Βάση: Κάτοικοι ΗΑΕ
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Τα δημόσια μέσα συγκοινωνίας αναφέρονται αυθόρμητα σε μεγαλύτερο βαθμό από: 
 

 Τους απόδημους Ασιάτες 
 Τα άτομα που ανήκουν στην μεσαία ανώτερη κοινωνική τάξη 

Τα ιστορικά μνημεία είναι σημαντικότερη προσδοκία για: 
 

 Τους απόδημους Ευρωπαίους 
 Τα άτομα ηλικίας 35-44 χρονών 

Στη σιγουριά και ασφάλεια δίδουν περισσότερη σημασία: 
 

 οι απόδημοι Ασιάτες και Ευρωπαίοι 

  
 Προσδοκίες από πιθανούς προορισμούς (αυθόρμητα) 

 
Βάση: Κάτοικοι ΗΑΕ

 

ΗΑΕ 
 Σύνολο Γηγενείς 

Άραβες 
Απόδημοι 
Άραβες 

Απόδημοι 
Ασιάτες 

Απόδημοι 
Ευρωπαίοι 

 % % % % % 
Ήλιος /θάλασσα  52 52 59 47 55 
Ορεινά θέρετρα  40 46 42 34 36 
Φυσικό περιβάλλον 35 32 35 36 41 
∆ημόσιες συγκοινωνίες  34 29 31 40 23 
Ιστορικά μνημεία  29 32 31 25 34 
Ψυχαγωγικές ευκαιρίες  28 27 31 26 25 
Πλούσια πανίδα 24 21 23 26 18 
Νυκτερινή ζωή 23 22 24 22 27 
Σιγουριά και ασφάλεια 20 14 13 28 25 
 

Προσδοκίες από πιθανούς προορισμούς (μετά από υπενθύμιση) 
 

Βάση: Κάτοικοι ΗΑΕ
  ΗΑΕ 
 

Σύνολο Γηγενείς 
Άραβες 

Απόδημοι 
Άραβες 

Απόδημοι 
Ασιάτες 

Απόδημοι 
Ευρωπαίοι 

 % % % % % 
Ορεινά θέρετρα  72 78 71 67 84 
∆ημόσια μέσα 
μεταφοράς  70 62 64 79 82 

Ήλιος /θάλασσα  68 71 65 67 68 
∆ιαθ/τητα εστιατορίων 62 56 56 69 71 
Νυκτερινή ζωή 63 61 56 66 86 
Ψυχαγωγικές ευκαιρίες  61 53 57 68 77 
Φυσικό περιβάλλον  54 49 55 56 52 
Ιστορικά μνημεία  52 53 55 49 50 
Χαμηλές ανταγ. τιμές 49 45 42 55 71 
Ευκαιρίες ψωνίσματος 48 41 40 58 64 
Σιγουριά και ασφάλεια 47 41 29 61 71 
Πλούσια πανίδα 43 39 43 45 43 
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Μπαχρέιν 
 
Ο ήλιος και η θάλασσα είναι η κυριότερη προσδοκία και για τους κατοίκους του Μπαχρέιν με 
αυθόρμητες αναφορές 47%. Τέσσερις στους δέκα ερωτώμενους αναφέρουν αντίστοιχα το 
φυσικό περιβάλλον και τα ορεινά θέρετρα. 
 
Τα ιστορικά μνημεία και τοποθεσίες κουλτούρας αναφέρονται από το 36% των ερωτώμενων, 
οι ψυχαγωγικές ευκαιρίες από το 25%, οι ευκαιρίες ψωνίσματος από 24%, οι επιλογές 
εστιατορίων και καταστημάτων φαγητών από 23%, οι χαμηλές/ ανταγωνιστικές τιμές από 22% 
και η σιγουριά/ ασφάλεια από 20%. 
 
∆ιάφορες άλλες προσδοκίες αναφέρονται με συχνότητα κάτω του 20%. 
 
Μετά από υπενθύμιση των διαφόρων προσδοκιών, η συχνότητα αναφοράς αυξάνεται 
σημαντικά για αρκετές προσδοκίες. Με μεγαλύτερη συχνότητα αναφέρονται: 
 
 Σιγουριά και ασφάλεια (85%) 
 Ιστορικά μνημεία (83%) 
 Υψηλή ποιότητα καταλυμάτων (82%) 
 Ψυχαγωγικές ευκαιρίες (81%) 
 Φυσικό περιβάλλον (80%) 
 Ευκαιρίες ψωνίσματος (80%) 
 Χαμηλές/ ανταγωνιστικές τιμές (79%) 
 Προορισμός με αξία για λεφτά (79%) 
 ∆ιαθεσιμότητα εστιατορίων (78%) 
 Φιλοξενία ανθρώπων (74%) 
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47%

41%

40%

36%

25%

24%

23%

22%

20%

19%

17%

16%

16%

15%

14%

14%

9%

7%

4%

66%

80%

90%

83%

81%

80%

78%

79%

85%

30%

74%

29%

79%

29%

82%

67%

22%

18%

9%

Ήλιος και θάλασσα

Φυσικό περιβάλλον

Ορεινά θέρετρα/ σκι

Μνημεία και τοποθεσίες ιστορίας και 
κουλτούρας

Ψυχαγωγικές ευκαιρίες όπως 
waterparks, άλλα θεματικά πάρκα

Ευκαιρίες ψωνίσματος

∆ιαθεσιμότητα εστιατορίων και άλλων 
καταστημάτων φαγητών

Χαμηλές/ ανταγωνιστικές τιμές

Σιγουριά και ασφάλεια

Παρουσία φίλων/ συγγενών

Φιλοξενία ανθρώπων

Νυχτερινή ζωή/ κέντρα διασκέδασης

Προορισμός με αξία για λεφτά

Άλλες ψυχαγωγικές δραστηριότητες 
σχετικά με τον αθλητισμό

Υψηλή ποιότητα καταλυμάτων

∆ιαθεσιμότητα  δημοσίων συγκοινωνιών

Πλούσια πανίδα

Ομοιότητα μεταξύ ντόπιας κουλτούρας 
και κουλτούρας ερωτώμενου

Κοντά στη χώρα διαμονής

Προσδοκίες από πιθανούς προορισμούς (αυθόρμητα)

Αυθόρμητα Υπενθύμιση

Βάση: 'Ολο το δείγμα
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Στο Μπαχρέιν δεν παρουσιάζονται σημαντικές διαφορές μεταξύ των δημογραφικών ομάδων 
όσον αφορά τις κυριότερες προσδοκίες που αναφέρθηκαν αυθόρμητα. Οι μοναδικές διαφορές 
που εντοπίζονται αφορούν τις ευκαιρίες ψωνίσματος και τη διαθεσιμότητα εστιατορίων, τα 
οποία αναφέρονται σε μεγαλύτερο βαθμό από τους απόδημους Ασιάτες και τη σιγουριά και 
ασφάλεια την οποία επιζητούν σε ψηλότερο βαθμό οι απόδημοι Ευρωπαίοι. 
 
 
 Προσδοκίες από πιθανούς προορισμούς (αυθόρμητα) 

 
Βάση: Κάτοικοι Μπαχρέιν

 

Μπαχρέιν 
 Σύνολο Γηγενείς 

Άραβες 
Απόδημοι 
Άραβες 

Απόδημοι 
Ασιάτες 

Απόδημοι 
Ευρωπαίοι 

 % % % % % 
Ήλιος /θάλασσα  47 50 42 46 31 
Φυσικό περιβάλλον  41 41 39 45 40 
Ορεινά θέρετρα  40 43 38 32 37 
Ιστορικά μνημεία  36 39 31 34 27 
Ψυχαγωγικές ευκαιρίες  25 25 17 28 25 
Ευκαιρίες ψωνίσματος 24 23 19 31 17 
∆ιαθ/τητα εστιατορίων  23 19 20 34 25 
Χαμηλές/ανταγ. τιμές 22 24 16 20 19 
Σιγουριά και ασφάλεια 20 20 12 22 29 
 
 
 Προσδοκίες από πιθανούς προορισμούς (μετά από υπενθύμιση) 

 
Βάση: Κάτοικοι Μπαχρέιν

 

Μπαχρέιν 
 Σύνολο Γηγενείς 

Άραβες 
Απόδημοι 
Άραβες 

Απόδημοι 
Ασιάτες 

Απόδημοι 
Ευρωπαίοι 

 % % % % % 
Ορεινά θέρετρα  90 94 76 86 81 
Σιγουριά και ασφάλεια 85 89 71 86 71 
Ιστορικά μνημεία  83 88 65 82 71 
Υψηλή ποιότητα καταλυμ. 82 85 71 80 75 
Ψυχαγωγικές ευκαιρίες  81 85 68 78 77 
Φυσικό περιβάλλον  80 82 72 81 71 
Ευκαιρίες ψωνίσματος 80 84 70 78 71 
Χαμηλές/ανταγ. τιμές 79 83 56 81 77 
∆ιαθ/τητα εστιατορίων  78 83 56 76 81 
Φιλοξενία ανθρώπων 74 78 58 74 71 
Ήλιος /θάλασσα  66 66 59 71 67 
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Κουβέιτ 
 
Όπως και στις άλλες δύο χώρες υπό εξέταση, έτσι και στο Κουβέιτ, η προσδοκία που 
αναφέρεται από την πλειοψηφία του δείγματος είναι ο ήλιος και η θάλασσα από το 54%. Η 
δεύτερη σημαντικότερη προσδοκία που αναζητούν σε ένα πιθανό προορισμό διακοπών είναι το 
φυσικό περιβάλλον (37%) και η τρίτη οι χαμηλές/ ανταγωνιστικές τιμές (34%). Η αναζήτηση 
για χαμηλές τιμές είναι και το σημείο στο οποίο διαφοροποιείται το Κουβέιτ από τις δύο άλλες 
χώρες. 
 
Τρεις στους δέκα κάτοικους του Κουβέιτ αναφέρουν τα ορεινά θέρετρα/ σκι, ενώ το ένα 
τέταρτο αναφέρει τη νυχτερινή ζωή και διασκέδαση. Από 24% αναφέρει τη διαθεσιμότητα 
εστιατορίων και τα ιστορικά μνημεία και 20% αναφέρει τις ψυχαγωγικές ευκαιρίες. Άλλες 
προσδοκίες αναφέρονται με μικρότερη συχνότητα.  
 

 
  

54%

37%

34%

29%

25%

24%

24%

20%

18%

17%

15%

15%

14%

14%

13%

12%

12%

8%

6%

74%

64%

68%

71%

60%

58%

61%

55%

47%

49%

61%

71%

43%

44%

36%

41%

42%

36%

29%

Ήλιος και θάλασσα

Φυσικό περιβάλλον

Χαμηλές/ ανταγωνιστικές τιμές

Ορεινά θέρετρα/ σκι

Νυχτερινή ζωή/ κέντρα διασκέδασης

∆ιαθεσιμότητα εστιατορίων και άλλων καταστημάτων 
φαγητών

Μνημεία και τοποθεσίες ιστορίας και κουλτούρας

Ψυχαγωγικές ευκαιρίες όπως waterparks, άλλα θεματικά 
πάρκα

Πλούσια πανίδα

Ευκαιρίες ψωνίσματος

Φιλοξενία ανθρώπων

Σιγουριά και ασφάλεια

Παρουσία φίλων/ συγγενών

Υψηλή ποιότητα καταλυμάτων

Άλλες ψυχαγωγικές δραστηριότητες σχετικά με τον 
αθλητισμό

∆ιαθεσιμότητα επιλογών δημοσίων συγκοινωνιών

Ομοιότητα μεταξύ ντόπιας κουλτούρας και κουλτούρας 
ερωτώμενου

Προορισμός με αξία για λεφτά

Κοντά στη χώρα διαμονής

Προσδοκίες από πιθανούς προορισμούς (αυθόρμητα)

Αυθόρμητα Υπενθύμιση

Βάση: 'Ολο το δείγμα
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Από τις αυθόρμητες αναφορές φαίνεται ότι: 
 
Τον ήλιο και θάλασσα αναζητούν σε ψηλότερο βαθμό οι: 
 
 Απόδημοι Ασιάτες και απόδημοι Ευρωπαίοι 
 Τα άτομα ηλικίας 35-44 χρονών 
 Τα άτομα που ανήκουν στις  ανώτερες κοινωνικές τάξεις 
 Τα άτομα με μέχρι δευτεροβάθμια μόρφωση 

Το φυσικό περιβάλλον είναι περισσότερο σημαντικό για τις γυναίκες. 
 
Χαμηλές και ανταγωνιστικές τιμές αναζητούν σε ψηλότερο βαθμό: 
 
 Οι γηγενείς Άραβες 
 Τα άτομα ηλικίας 45-55 χρονών 
 Τα άτομα που ανήκουν στη μεσαία ανώτερη κοινωνική τάξη 

Τα ορεινά θέρετρα αναφέρονται σε μεγαλύτερο βαθμό από: 
 
 Τους γηγενείς και απόδημους Άραβες 
 Τα άτομα που ανήκουν στις ανώτερες κοινωνικές τάξεις 

Η νυκτερινή ζωή αναφέρεται σε μεγαλύτερο βαθμό από: 
 
 Τους γηγενείς  και απόδημους Άραβες 
 Τα άτομα ηλικίας 45 μέχρι 55 χρονών 
 Τα άτομα που ανήκουν στις ανώτερες κοινωνικές τάξεις 
 Τα άτομα με τριτοβάθμια μόρφωση 
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 Προσδοκίες από πιθανούς προορισμούς (αυθόρμητα) 
 

Βάση: Κάτοικοι Κουβέιτ
 

Κουβέιτ 

 Σύνολο Γηγενείς 
Άραβες 

Απόδημοι 
Άραβες 

Απόδημοι 
Ασιάτες 

Απόδημοι 
Ευρωπαίοι 

 % % % % % 

Ήλιος /θάλασσα  54 47 54 61 62 
Φυσικό περιβάλλον  37 38 38 37 32 
Χαμηλές/ανταγ. τιμές 34 42 31 29 22 
Ορεινά θέρετρα  29 35 34 19 22 
Νυκτερινή ζωή 25 31 27 17 18 
∆ιαθ/τητα εστιατορίων  24 25 24 23 28 
Ιστορικά μνημεία  24 24 29 20 22 
Ψυχαγωγικές ευκαιρίες  20 24 17 19 12 

 
 
 Προσδοκίες από πιθανούς προορισμούς (μετά από υπενθύμιση) 

 
                                                                                                                   Βάση: Κάτοικοι Κουβέιτ 

 

Κουβέιτ 

 Σύνολο Γηγενείς 
Άραβες 

Απόδημοι 
Άραβες 

Απόδημοι 
Ασιάτες 

Απόδημοι 
Ευρωπαίοι 

 % % % % % 

Ήλιος /θάλασσα  74 70 72 79 80 

Ορεινά θέρετρα  71 72 70 72 74 

Σιγουριά και ασφάλεια 71 76 77 62 58 

Χαμηλές/ανταγ. τιμές 68 73 66 64 62 

Φυσικό περιβάλλον  64 70 58 63 62 

Ιστορικά μνημεία  61 64 64 57 56 

Φιλοξενία των κατοίκων 61 67 64 54 56 

Νυκτερινή ζωή 60 69 58 55 46 

∆ιαθ/τητα εστιατορίων  58 62 58 54 50 

Ψυχαγωγικές ευκαιρίες  55 58 49 58 48 
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2.2 Πηγές πληροφόρησης για προορισμούς διακοπών 

2.2.1 Πηγές ενημέρωσης 

 
Από την ανάλυση και των τριών χωρών υπό εξέταση, παρατηρείται ότι οι πληροφορίες από 
στόμα σε στόμα και συστάσεις από φίλους και συγγενείς είναι ο πιο δημοφιλής τρόπος 
συλλογής πληροφοριών για προορισμούς διακοπών. Η πηγή αυτή όμως αναφέρεται σε αρκετά 
ψηλότερο βαθμό από τους κάτοικους του Μπαχρέιν (98%) και Κουβέιτ (92%) σε σύγκριση με 
αυτούς των ΗΑΕ (41%). 
 

 

77%

37%

35%

30%

34%

31%

17%

55%

41%

36%

31%

35%

31%

21%

20%

23%

98%

40%

27%

16%

22%

16%

11%

80%

92%

33%

46%

40%

51%

57%

19%

62%

Στόμα σε στόμα/ συστάσεις από συγγενείς & 
φίλους

Γενικά γνωστός τουριστικός προορισμός

Απευθείας από τουριστικούς πράκτορες

Έμμεσα από ταξιδιωτικούς πράκτορες

∆ιαφημίσεις στον τύπο

∆ιαφημίσεις σε ηλεκτρονικά μέσα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο με προωθητικό 
περιεχόμενο

Αναζητήσεις στο διαδίκτυο

Πηγές πληροφόρησης για προορισμούς διακοπών

Σύνολο ΗΑΕ Μπαχρέιν Κουβέιτ

Βάση: 'Ολο το δείγμα
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Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα 
 

Στα ΗΑΕ, η μετάδοση πληροφοριών από στόμα σε στόμα αναφέρεται από τέσσερις στους δέκα 
ερωτώμενους ενώ 36% αναφέρει ότι έχει ήδη πληροφορίες για κάποιο προορισμό διότι γενικά 
είναι γνωστός τουριστικός προορισμός. Ένα 35% αναφέρει ότι πληροφορείται έμμεσα από τους 
ταξιδιωτικούς πράκτορες και 32% απευθείας από τους τουριστικούς πράκτορες. Τρεις στους 
δέκα πληροφορούνται από τις διαφημίσεις στον τύπο, 23% από αναζητήσεις στο διαδίκτυο, 
21% από διαφημίσεις σε ηλεκτρονικά μέσα και 20% από προωθητικό περιεχόμενο μέσω του 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 
 

Από τη δημογραφική ανάλυση προκύπτουν οι ακόλουθες διαφοροποιήσεις: 
 

Από στόμα σε στόμα και συστάσεις από φίλους/ συγγενείς πληροφορούνται σε ψηλότερο 
βαθμό: 
 

 Οι γηγενείς Άραβες και οι απόδημοι Ευρωπαίοι 
 Τα άτομα με μέχρι δευτεροβάθμια μόρφωση 

Το γενικά γνωστός τουριστικός προορισμός αναφέρουν σε ψηλότερο βαθμό: 
 

 Οι απόδημοι Ασιάτες 
 Τα άτομα που ανήκουν στη μεσαία  ανώτερη κοινωνική τάξη 
 Τα άτομα με μέχρι δευτεροβάθμια μόρφωση 

Την απευθείας πληροφόρηση από τουριστικούς πράκτορες αναφέρουν σε μεγαλύτερο βαθμό: 
 

 Οι απόδημοι Ευρωπαίοι 
 Τα άτομα που ανήκουν στη μεσαία ανώτερη κοινωνική τάξη 

Από το διαδίκτυο ενημερώνονται σε μεγαλύτερο βαθμό οι γηγενείς Άραβες. 
 

Πηγές πληροφόρησης για προορισμούς διακοπών 
Βάση: Κάτοικοι ΗΑΕ

ΗΑΕ 
 Στόμα σε 

στόμα 
Γνωστός 
προορ. 

Απευθείας 
τουρ. 
Πράκτ. 

Έμμεσα 
τουρ. 
Πρακτ. 

∆ιαφ.
στον 
τύπο 

∆ιαφ. σε 
ηλεκτ. 
μέσα 

Ηλεκτρ. 
Ταχ/μείο ∆ιαδίκτυο 

Εθνικότητα % % % % % % % % 
Γηγενείς Άραβες 48 29 30 32 28 19 17 35 
Απόδημοι Άραβες 43 30 26 34 31 23 22 20 
Απόδημοι Ασιάτες 33 48 36 38 32 21 21 17 
Απόδημοι Ευρωπαίοι 50 27 48 36 32 30 23 23 
Ηλικία         
18-34 39 35 28 33 31 21 20 21 
35-44 42 38 37 40 32 20 18 27 
45-55 45 40 38 33 27 25 26 22 
Φύλο         
Άνδρας  41 36 31 37 31 21 20 22 
Γυναίκα 40 37 34 32 29 22 22 25 
Κοινωνική τάξη         
Α-Β 41 31 27 31 26 21 22 28 
Γ1 41 47 41 44 39 22 17 14 
Μόρφωση         
Μέχρι δευτεροβάθμια 49 44 29 40 19 11 7 30 
Τριτοβάθμια 40 35 32 34 33 23 23 22 
Σύνολο 41 36 32 35 31 21 20 23 
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Μπαχρέιν 
 
Στο Μπαχρέιν, σχεδόν όλοι οι ερωτώμενοι ανέφεραν ότι πληροφορούνται από τη μετάδοση 
πληροφοριών από στόμα σε στόμα και συστάσεις από φίλους/ συγγενείς. Αρκετά ψηλό επίσης 
παρουσιάζεται το ποσοστό που πληροφορείται για συγκεκριμένους προορισμούς διακοπών από 
το διαδίκτυο, με αυτό να φτάνει το 80%.Τέσσερις στους δέκα αναφέρουν ότι ο προορισμός 
είναι γενικά ένας γνωστός τουριστικός προορισμός, 27% παίρνει πληροφορίες απευθείας από 
τους τουριστικούς πράκτορες και 22% από διαφημίσεις στον τύπο. Χαμηλότερες είναι οι 
αναφορές για τις διαφημίσεις σε ηλεκτρονικά μέσα και την έμμεση πληροφόρηση από 
ταξιδιωτικούς πράκτορες (16% αντίστοιχα) καθώς επίσης και για το προωθητικό περιεχόμενο 
που αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  
 
Οι βασικές διαφοροποιήσεις που παρατηρούνται στο Μπαχρέιν είναι: 
 
 Το γενικά γνωστός προορισμός αναφέρουν σε μεγαλύτερο βαθμό οι απόδημοι Άραβες 

και απόδημοι Ευρωπαίοι. 
 

 Έμμεσα από τον τουριστικό πράκτορα ενημερώνονται σε μεγαλύτερο βαθμό οι γηγενείς 
Άραβες και οι απόδημοι Ευρωπαίοι 
 

 Από τις διαφημίσεις στον τύπο πληροφορούνται περισσότεροι οι απόδημοι Ασιάτες. 
 

 Από το διαδίκτυο ενημερώνονται περισσότερο τα άτομα που έχουν συμπληρώσει 
τριτοβάθμια μόρφωση. 

 
Πηγές πληροφόρησης για προορισμούς διακοπών 

 
Βάση: Όλο το δείγμα Μπαχρέιν

Μπαχρέιν 
 Στόμα σε 

στόμα 
Γνωστός 
προορ. 

Απευθείας 
τουρ. 
Πράκτ. 

Έμμεσα 
τουρ. 
Πρακτ. 

∆ιαφ.
στον 
τύπο 

∆ιαφ. σε 
ηλεκτ. 
μέσα 

Ηλεκτρ. 
Ταχ/μείο ∆ιαδίκτυο 

Εθνικότητα % % % % % % % % 
Γηγενείς Άραβες 99 38 28 18 17 19 15 82 
Απόδημοι Άραβες 100 53 29 8 20 12 4 71 
Απόδημοι Ασιάτες 100 35 25 11 37 11 6 81 
Απόδημοι Ευρωπαίοι 81 54 21 21 12 8 8 77 
Ηλικία         
18-34 99 43 28 15 24 16 13 79 
35-44 99 35 30 16 17 18 6 81 
45-55 94 37 21 16 21 10 13 86 
Φύλο         
Άνδρας  99 41 27 15 22 15 10 77 
Γυναίκα 98 38 26 16 21 18 13 87 
Κοινωνική τάξη         
Α-Β 98 43 28 18 24 17 13 84 
Γ1 99 35 25 12 18 13 8 74 
Μόρφωση         
Μέχρι δευτεροβάθμια 99 41 27 16 22 17 10 71 
Τριτοβάθμια 98 39 27 15 22 14 13 91 
Σύνολο 98 40 27 16 22 16 11 80 
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Κουβέιτ 
 
Η κυριότερη πηγή πληροφόρησης στο Κουβέιτ είναι επίσης η μετάδοση πληροφοριών από 
στόμα σε στόμα και οι συστάσεις από φίλους/ συγγενείς, αναφερόμενη από το 92% του 
δείγματος. ∆εύτερη κυριότερη πηγή πληροφόρησης είναι οι αναζητήσεις στο διαδίκτυο με 
62%. Ακολουθούν οι διαφημίσεις σε ηλεκτρονικά μέσα (57%) και οι διαφημίσεις στον τύπο 
(51%). Ποσοστό 46% αναφέρει ότι ενημερώνεται απευθείας από τους ταξιδιωτικούς 
πράκτορες, ενώ 40% ενημερώνεται έμμεσα από τους ταξιδιωτικούς πράκτορες. Το ένα τρίτο 
αναφέρει ότι ο προορισμός για τον οποίο θα ήθελαν πληροφορίες είναι γενικά γνωστός και δύο 
στους δέκα ότι ενημερώνονται από προωθητικό υλικό το οποίο αποστέλλεται μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  
 
Μέσα από τη δημογραφική ανάλυση παρατηρείται ότι: 
 
 Οι απόδημοι Ευρωπαίοι πληροφορούνται από στόμα σε στόμα σε μικρότερο βαθμό από 

τις υπόλοιπες εθνικότητες.  
 
 Οι απόδημοι Ασιάτες χρησιμοποιούν περισσότερο από τους υπόλοιπους το διαδίκτυο για 

πληροφόρηση. 
 
 Η πληροφόρηση από τους τουριστικούς πράκτορες, τόσο απευθείας όσο και έμμεσα 

αφορά σε μεγαλύτερο βαθμό τα άτομα ηλικίας 45 μέχρι 55 χρονών, τη μεσαία ανώτερη 
κοινωνική τάξη και τα άτομα με τριτοβάθμια μόρφωση. 

 
Πηγές πληροφόρησης για προορισμούς διακοπών 

 
Βάση: Κάτοικοι Κουβέιτ

Κουβέιτ 
 Στόμα σε 

στόμα 
Γνωστός 
προορ. 

Απευθείας 
τουρ. 
Πράκτ. 

Έμμεσα 
τουρ. 
Πρακτ. 

∆ιαφ.
στον 
τύπο 

∆ιαφ. σε 
ηλεκτ. 
μέσα 

Ηλεκτρ. 
Ταχ/μείο ∆ιαδίκτυο 

Εθνικότητα % % % % % % % % 
Γηγενείς Άραβες 95 42 43 42 54 56 12 60 
Απόδημοι Άραβες 97 30 49 41 52 60 19 54 
Απόδημοι Ασιάτες 90 31 48 41 47 63 29 73 
Απόδημοι Ευρωπαίοι 66 6 32 22 46 14 10 62 
Ηλικία         
18-34 92 29 44 38 48 27 20 65 
35-44 91 33 45 39 55 54 18 63 
45-55 95 46 54 49 52 62 18 54 
Φύλο         
Άνδρας  92 33 49 42 50 55 17 61 
Γυναίκα 93 34 43 38 52 59 21 64 
Μόρφωση         
Α-Β 94 27 42 33 47 40 19 60 
Γ1 91 36 48 44 53 65 19 63 
Μόρφωση         
Μέχρι δευτεροβάθμια 91 27 41 36 53 54 23 65 
Τριτοβάθμια 93 38 49 43 50 59 17 60 
Σύνολο 92 33 46 40 51 57 19 62 



 

76 
 

2.2.2 Σημαντικότερη πηγή 

 
∆ιαφορές παρατηρούνται μεταξύ των απόψεων των κατοίκων των ΗΑΕ και των άλλων δύο 
χωρών όσον αφορά τη σημαντικότερη πηγή πληροφόρησης για προορισμό διακοπών. 
 
Στα ΗΑΕ, σύμφωνα με το ένα τέταρτο του δείγματος, η σημαντικότερη πηγή πληροφόρησης 
είναι η έμμεση ενημέρωση από τους ταξιδιωτικούς πράκτορες. Στο Μπαχρέιν θεωρούν τη 
σημαντικότερη πηγή πληροφόρησης, τη μετάδοση πληροφοριών από στόμα σε στόμα. Στο 
Κουβέιτ, η αναζήτηση στο διαδίκτυο και η μετάδοση πληροφοριών από στόμα σε στόμα είναι 
οι δύο σημαντικότερες πηγές πληροφόρησης.  
 

 
 
  

Σύνολο ΗΑΕ Μπαχρέιν Κουβέιτ

Στόμα σε στόμα 31% 8% 55% 29%

Γνωστός τουριστικός προορισμός 17% 14% 25% 13%

Απευθείας τουρ. πράκτορες 7% 9% 6% 6%

Έμμεσα τουρ. πράκτορες 10% 24% 4% 3%

∆ιαφημίσεις στον τύπο 7% 12% 2% 7%

∆ιαφημίσεις ηλεκτρονικά μέσα 8% 10% 3% 11%

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο με 
προωθητικό περιεχόμενο 4% 9% 1% 1%

Αναζητήσεις στο διαδίκτυο 15% 12% 5% 30%

Σημαντικότερη πηγή πληροφόρησης για προορισμό 
διακοπών

Βάση: 'Ολο το δείγμα



 

77 
 

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα 
 
Στα ΗΑΕ, σύμφωνα με το ένα τέταρτο του δείγματος, η σημαντικότερη πηγή πληροφόρησης 
είναι η έμμεση ενημέρωση από τους ταξιδιωτικούς πράκτορες. Ένα 14% αναφέρει ότι γενικά οι 
προορισμοί είναι γνωστοί, ενώ οι υπόλοιπες πηγές πληροφόρησης αναφέρονται σχεδόν με την 
ίδια συχνότητα. Συγκεκριμένα, 12% αντίστοιχα αναφέρει τις διαφημίσεις στον τύπο και τις 
αναζητήσεις στο διαδίκτυο, 10% τις διαφημίσεις στα ηλεκτρονικά μέσα, από 9% το 
προωθητικό περιεχόμενο μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και την απευθείας ενημέρωση 
από τους τουριστικούς πράκτορες και 8% τη μετάδοση πληροφοριών από στόμα σε στόμα. 
 
∆εν παρουσιάζονται σημαντικές διαφορές μεταξύ των διαφόρων δημογραφικών ομάδων στα 
ΗΑΕ. Οι λίγες διαφορές που παρουσιάζονται αφορούν το μεγαλύτερο ποσοστό αναφορών από 
απόδημους Ασιάτες και απόδημους Ευρωπαίους για την έμμεση πληροφόρηση από 
ταξιδιωτικούς πράκτορες και το μεγαλύτερο ποσοστό αναφορών από τους γηγενείς Άραβες για 
τις αναζητήσεις στο διαδίκτυο.  
 
 

Σημαντικότερη πηγή πληροφόρησης για προορισμούς διακοπών 
 

Βάση: Κάτοικοι ΗΑΕ
ΗΑΕ 

 Έμμεσα από 
ταξ. Πράκτ. 

Γνωστός τουρ. 
προορισμός 

Αναζήτ. 
∆ιαδίκτυο 

∆ιαφ. στον 
τύπο 

∆ιαφ. σε ηλεκτ. 
μέσα 

Εθνικότητα % % % % % 
Γηγενείς Άραβες 20 11 21 12 9 
Απόδημοι Άραβες 21 13 10 12 13 
Απόδημοι Ασιάτες 29 18 8 12 9 
Απόδημοι Ευρωπαίοι 30 5 14 14 14 
Ηλικία      
18-34 23 14 11 13 11 
35-44 26 14 16 11 7 
45-55 25 15 9 9 15 
Φύλο      
Άνδρας  26 15 12 12 9 
Γυναίκα 21 13 13 12 12 
Κοινωνική τάξη      
Α-Β 21 13 15 12 11 
Γ1 30 17 8 12 9 
Μόρφωση      
Μέχρι δευτεροβάθμια 22 18 22 6 1 
Τριτοβάθμια 25 13 11 13 11 
Σύνολο 24 14 12 12 10 
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Μπαχρέιν 
 
Στο Μπαχρέιν περισσότεροι από τους μισούς ερωτώμενους (55%) δηλώνουν ότι η 
σημαντικότερη πηγή πληροφόρησης είναι η μετάδοση πληροφοριών από στόμα σε στόμα. Το 
ένα τέταρτο των ερωτώμενων αναφέρει ότι οι προορισμοί για τους οποίους ενδιαφέρονται είναι 
γενικά γνωστοί, ενώ άλλες πηγές πληροφόρησης αναφέρθηκαν σε αρκετά μικρότερο βαθμό. 
 
Η μετάδοση πληροφοριών από στόμα σε στόμα είναι περισσότερο σημαντική για τους 
απόδημους Ασιάτες, ενώ το γνωστός τουριστικός προορισμός αναφέρουν σε ψηλότερο βαθμό 
οι απόδημοι Άραβες, οι απόδημοι Ευρωπαίοι και τα άτομα ηλικίας 45 μέχρι 55 χρονών.  
 

Σημαντικότερη πηγή πληροφόρησης για προορισμούς διακοπών 
 

Βάση: Κάτοικοι Μπαχρέιν
Μπαχρέιν 

 Από στόμα σε 
στόμα 

Γνωστός τουρ. 
προορισμός 

Απευθείας  από 
ταξ. Πράκτ 

Αναζήτ. 
∆ιαδίκτυο 

Έμμεσα από 
ταξ. Πράκτ 

Εθνικότητα % % % % % 
Γηγενείς Άραβες 55 24 7 5 4 
Απόδημοι Άραβες 51 35 4 1 4 
Απόδημοι Ασιάτες 63 17 4 6 4 
Απόδημοι Ευρωπαίοι 33 50 2 6 6 
Ηλικία      
18-34 58 25 6 3 3 
35-44 54 20 5 7 6 
45-55 45 34 4 8 2 
Φύλο      
Άνδρας  56 24 5 5 5 
Γυναίκα 54 27 7 5 2 
Κοινωνική τάξη      
Α-Β 54 25 5 6 4 
Γ1 57 24 6 3 3 
Μόρφωση      
Μέχρι δευτεροβάθμια 58 23 6 5 3 
Τριτοβάθμια 52 27 6 4 4 
Σύνολο 55 25 6 5 4 
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Κουβέιτ 
 
Οι αναζητήσεις στο διαδίκτυο (30%) και η μετάδοση πληροφοριών από στόμα σε στόμα (29%)  
είναι οι σημαντικότερες πηγές πληροφόρησης για τους κατοίκους του Κουβέιτ. Ποσοστό 13% 
αναφέρει ότι ο προορισμός για τον οποίον χρειάζονται πληροφορίες είναι γενικά γνωστός, ενώ 
11% πιστεύει ότι σημαντικότερη πηγή πληροφόρησης είναι οι διαφημίσεις στα ηλεκτρονικά 
μέσα.  
 
Στο Κουβέιτ, η αναζήτηση στο διαδίκτυο είναι περισσότερο σημαντική για τους απόδημους 
Ασιάτες, τα άτομα με μέχρι δευτεροβάθμια μόρφωση και την μεσαία ανώτερη κοινωνική τάξη. 
Η μετάδοση πληροφοριών από στόμα σε στόμα επηρεάζει περισσότερο τους απόδημους 
Άραβες και Ευρωπαίους. 
 

Σημαντικότερη πηγή πληροφόρησης για προορισμούς διακοπών 
 

Βάση: Κάτοικοι Κουβέιτ
Κουβέιτ 

 Αναζήτ. 
∆ιαδίκτυο 

Από στόμα σε 
στόμα 

Γνωστός τουρ. 
προορισμός 

∆ιαφ. σε ηλεκτ. 
μέσα 

∆ιαφ. στον 
τύπο 

Εθνικότητα % % % % % 
Γηγενείς Άραβες 23 30 14 11 8 
Απόδημοι Άραβες 18 38 9 15 10 
Απόδημοι Ασιάτες 51 17 13 7 4 
Απόδημοι Ευρωπαίοι 30 40 2 10 4 
Ηλικία      
18-34 32 27 9 13 8 
35-44 35 32 12 8 6 
45-55 17 29 26 11 7 
Φύλο      
Άνδρας  30 29 13 9 8 
Γυναίκα 31 29 13 13 7 
Κοινωνική τάξη      
Α-Β 23 31 7 17 10 
Γ1 34 28 16 8 6 
Μόρφωση      
Μέχρι δευτεροβάθμια 35 25 13 10 8 
Τριτοβάθμια 26 31 13 11 7 
Σύνολο 30 29 13 11 7 
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2.3 Χώρα τελευταίων διακοπών 

 
∆ιαφορές παρατηρούνται μεταξύ των κατοίκων των ΗΑΕ, Μπαχρέιν και Κουβέιτ όσον αφορά 
την τελευταία χώρα που επισκέφθηκαν για διακοπές. 
 
Οι ταξιδιώτες από τα ΗΑΕ κινήθηκαν σχεδόν εξίσου προς τους διάφορους ευρύτερους 
γεωγραφικούς χώρους και χωρίς ιδιαίτερη προτίμηση προς κάποια συγκεκριμένη χώρα. 
Αντίθετα, στο Μπαχρέιν παρατηρείται μια μεγαλύτερη κίνηση προς τις αραβικές χώρες και 
συγκεκριμένα τη Σαουδική Αραβία και τη Συρία (19% και 18% αντίστοιχα). Για τους κάτοικους 
του Κουβέιτ παρόλο που δεν παρατηρείται κάποια κλίση προς ένα ευρύτερο γεωγραφικό 
προορισμό, εντούτοις φαίνεται ότι υπάρχει σαφής προτίμηση προς την Αίγυπτο και την Ινδία. 
 

Χώρα τελευταίων διακοπών 
(% που επισκέφθηκε) 

Βάση: Όλο το δείγμα
 ΗΑΕ (%) Μπαχρέιν (%) Κουβέιτ (%) 

Ευρωπαϊκές Μεσογειακές χώρες 
Κύπρος 4 - 1 
Ελλάδα 9 - - 
Ισπανία 2 1 1 
Ιταλία 1 1 - 

Μη Ευρωπαϊκές μεσογειακές χώρες 
Αίγυπτος 9 5 26 
Λίβανος 5 2 6 
Τουρκία 6 1 3 

Άλλες Ευρωπαϊκές χώρες 
Αγγλία 2 2 4 
Γαλλία 5 - 1 
Γερμανία 2 - 2 

Αραβικές χώρες 
Σαουδική Αραβία 5 19 3 
Συρία 5 18 4 
ΗΑΕ - 9 7 
Ιράν 1 6 1 
Κουβέιτ - 5 - 
Ιορδανία 1 2 2 
Ομάν 2 2 - 

Ασιατικές χώρες 
Ινδία 8 10 16 
Ταϋλάνδη 5 2 1 
Μαλαισία 5 2 1 
Φιλιππίνες - 2 5 
 
 
 
 
 
 
  



 

81 
 

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα 
 
∆εν παρατηρείται κάποια τάση προς συγκεκριμένη χώρα για τους κάτοικους των ΗΑΕ, με τη 
συχνότητα αναφοράς να μην ξεπερνά το 10% για καμία χώρα. Ποσοστό 9% αντίστοιχα 
ανέφερε ότι η τελευταία χώρα που επισκέφθηκε για διακοπές ήταν η Ελλάδα και η Αίγυπτος, 
ενώ 8% ανάφερε την Ινδία. Αναφορές σε άλλες χώρες γίνονται με χαμηλότερη συχνότητα. 
 
Μπαχρέιν 
 
Η Σαουδική Αραβία (19%) και η Συρία (18%) είναι οι δύο κυριότερες χώρες που επισκέφθηκαν 
τελευταίες οι κάτοικοι του Μπαχρέιν. Ένας στους δέκα τελευταία επισκέφθηκε την Ινδία και 
9% τα ΗΑΕ. Οι αναφορές σε άλλες χώρες είναι πιο περιορισμένες. 
 
Κουβέιτ 
 
Η Αίγυπτος είναι η πιο δημοφιλής χώρα που επισκέφθηκαν τελευταία οι κάτοικοι του Κουβέιτ, 
αναφερόμενη από το ένα τέταρτο του δείγματος. Ένα 16% ανέφερε ότι η τελευταία χώρα που 
επισκέφθηκε για διακοπές είναι η Ινδία, ενώ οι αναφορές σε άλλες χώρες είναι πιο 
περιορισμένες. 
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2.4 Πιθανές Μεσογειακές χώρες για διακοπές 

2.4.1 Χώρες που προτιμούν 

 
Για να γίνει αντιληπτό ποιοι πιθανόν να είναι οι κύριοι ανταγωνιστικοί  προορισμοί της Κύπρου 
μέσα στο μεσογειακό περιβάλλον στις παρούσες  συνθήκες, ζητήθηκε από τους ερωτώμενους 
να υποδείξουν ποιες χώρες θα σκεφτόντουσαν για διακοπές, αν επρόκειτο να ταξιδεύσουν στην 
Μεσόγειο. 
 
Οι προτιμητέοι μεσογειακοί προορισμοί για το σύνολο των υπό εξέταση χωρών είναι: 
 

 
 
Η Αίγυπτος είναι πρώτη στις προτιμήσεις για πιθανό προορισμό διακοπών για τους 
ερωτώμενους και από τις τρεις χώρες. Πέραν της Αιγύπτου όμως, παρατηρούνται κάποιες 
ομοιότητες στις προτιμήσεις των κατοίκων των ΗΑΕ και Μπαχρέιν και διαφορές με τους 
κάτοικους του Κουβέιτ. 
 
Οι κάτοικοι των ΗΑΕ και Μπαχρέιν εκφράζουν κάποια προτίμηση προς ευρωπαϊκούς 
μεσογειακούς προορισμούς, ενώ οι κάτοικοι του Κουβέιτ δείχνουν να προτιμούν και άλλες μη 
ευρωπαϊκές μεσογειακές χώρες, εκτός των ευρωπαϊκών, σε μεγαλύτερο βαθμό από ότι οι 
κάτοικοι των ΗΑΕ και του Μπαχρέιν. 
 
Η Κύπρος είναι στις σκέψεις για διακοπές του 21% των κατοίκων των ΗΑΕ και του 39% του 
Μπαχρέιν. Αντίθετα, στο Κουβέιτ  φαίνεται να μην υπάρχει ενδιαφέρον για την Κύπρο (6%).  
 

Συρία 
18% 

Λίβανος1
7% 

Κύπρος 
21% 

Τουρκία 
26% 

Ελλάδα 
35% 

Αίγυπτος 
43% 

Ισπανία 
25% 

Γαλλία 
27% 

Μαρόκο 
27% 

Τυνησία 
14% 

Ιταλία 
25% 

Πορτογ.  
8 % 

Μάλτα
8% 
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Πιθανές Μεσογειακές χώρες για διακοπές 

 
Βάση: Όλο το δείγμα

ΗΑΕ Μπαχρέιν Κουβέιτ 
-Κύπρος (21%) -Κύπρος (39%) -Κύπρος (6%) 
-Αίγυπτος (43%) -Αίγυπτος (52%) -Αίγυπτος (56%) 
-Ελλάδα (35%) -Ελλάδα (36%) -Λίβανος (45%) 
-Γαλλία (27%) -Τουρκία (26%) -Ιταλία (37%) 
-Μαρόκο (27%) -Πορτογαλία1 (24%) -Τουρκία (31%) 
-Τουρκία (26%) -Ισπανία (24%) -Γαλλία (23%) 
-Ιταλία (25%) -Ιταλία (22%) -Τυνησία (22%) 
-Ισπανία (25%) -Μάλτα (20%) -Συρία (21%) 

 
 
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα 
 
Στα ΗΑΕ φαίνεται να υπάρχει προτίμηση προς την Αίγυπτο (43%)  και ακολούθως για την 
Ελλάδα (35%). Οι υπόλοιποι μεσογειακοί προορισμοί, Γαλλία, Μαρόκο, Τουρκία, Ιταλία και 
Ισπανία αναφέρονται περίπου από το ένα τέταρτο του δείγματος. 
 
Η Κύπρος αναφέρθηκε από δύο στους δέκα ερωτηθέντες. 
 
Μπαχρέιν 
 
Η Αίγυπτος με διαφορά βρίσκεται στην πρώτη θέση των προτιμήσεων των κατοίκων του 
Μπαχρέιν (52%). Η Κύπρος ακολουθεί στη δεύτερη θέση (39%) και η Ελλάδα στην τρίτη 
(36%). Άλλοι μεσογειακοί προορισμοί που μπορούν να θεωρηθούν ανταγωνιστικοί για την 
Κύπρο και αναφέρονται από περίπου το ένα τέταρτο του δείγματος είναι η Τουρκία, η 
Πορτογαλία, η Ισπανία, η Ιταλία και η Μάλτα.  
 
Κουβέιτ 
 
Στο Κουβέιτ φαίνεται καθαρά ότι υπάρχει τάση προτίμησης προς χώρες της Μεσογείου, όπου 
ομιλείται η αραβική και υπάρχει το μουσουλμανικό στοιχείο, με πρώτη στις προτιμήσεις την 
Αίγυπτο (56%). Από τις ευρωπαϊκές μεσογειακές χώρες σε μεγαλύτερο βαθμό αναφέρονται ως 
πιθανοί προορισμοί για διακοπές η Ιταλία (37%) και η Γαλλία (23%). Η Κύπρος (6%) στο 
παρόν στάδιο δεν είναι προορισμός που σκέφτεται ο κόσμος του Κουβέιτ.  
  

                                            
1 Η Πορτογαλία παρόλο που δεν είναι μεσογειακή χώρα παρουσιάζεται εφόσον αναφέρθηκε και είναι ένας ανταγωνιστικός 
προορισμός, πολύ κοντά τα μεσογειακές χώρες. 
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2.4.2 Λόγοι προτίμησης  

 
Οι κύριοι λόγοι προτίμησης της κάθε χώρας είναι: 
 
Αίγυπτος 
 
 Ιστορικά μνημεία (48%) 
 Ήλιος και θάλασσα (43%) 
 Ορεινά θέρετρα/ σκι (35%) 
 Φιλοξενία των ανθρώπων (32%) 
 Φυσικό περιβάλλον (30%) 
 Σιγουριά και ασφάλεια (30%) 
 Χαμηλές/ ανταγωνιστικές τιμές (29%) 
 Νυκτερινή ζωή (26%) 

Ελλάδα 
 
 Ήλιος και θάλασσα (38%) 
 Ορεινά θέρετρα (37%) 
 Ιστορικά μνημεία (36%) 
 Φυσικό περιβάλλον (34%) 
 ∆ιαθεσιμότητα εστιατορίων και άλλων καταστημάτων φαγητών (27%) 
 Ψυχαγωγικές ευκαιρίες (26%) 

Τουρκία 
 
 Φυσικό περιβάλλον (33%) 
 Ήλιος και θάλασσα (30%) 
 Ιστορικά μνημεία (30%) 
 Νυκτερινή ζωή (30%) 
 Ορεινά θέρετρα (30%) 
 Σιγουριά και ασφάλεια (29%) 
 Φιλοξενία των ανθρώπων (26%) 

Ιταλία 
 
 Ήλιος και θάλασσα (43%) 
 Ορεινά θέρετρα (37%) 
 Φυσικό περιβάλλον (36%) 
 Ιστορικά μνημεία (34%) 
 Σιγουριά και ασφάλεια (31%) 
 Νυκτερινή ζωή (31%) 
 ∆ιαθεσιμότητα εστιατορίων (28%) 
 Ευκαιρίες ψωνίσματος (28%) 
 Χαμηλές/ ανταγωνιστικές τιμές (27%) 
 Προορισμός με αξία για τα λεφτά (26%) 
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Λίβανος 
 
 Ήλιος και θάλασσα (43%) 
 Ορεινά θέρετρα/ σκι (39%) 
 Φυσικό περιβάλλον (36%) 
 Χαμηλές/ ανταγωνιστικές τιμές (29%) 
 Φιλοξενία των ανθρώπων (28%) 
 Νυκτερινή ζωή (27%) 
 ∆ιαθεσιμότητα εστιατορίων (27%) 

Κύπρος 
 
 Ήλιος και θάλασσα (47%) 
 Φυσικό περιβάλλον (39%) 
 Ιστορικά μνημεία (37%) 

Ισπανία 
 
 Ήλιος και θάλασσα (40%) 
 Φυσικό περιβάλλον (38%) 
 Ορεινά θέρετρα (37%) 
 Ιστορικά μνημεία (35%) 
 Νυκτερινή ζωή (27%) 

Γαλλία 
 
 Ήλιος και θάλασσα (37%) 
 Ορεινά θέρετρα/ σκι (32%) 
 Νυκτερινή ζωή (32%) 
 Φυσικό περιβάλλον (31%) 
 Ιστορικά μνημεία (30%) 
 ∆ιαθεσιμότητα εστιατορίων (26%) 
 Ευκαιρίες ψωνίσματος (26%) 

 
Παρατηρείται ότι οι κύριοι λόγοι που αναφέρθηκαν για την προτίμηση της Κύπρου, σχεδόν 
στην ολότητα τους αναφέρθηκαν και για τις άλλες χώρες. 
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2.5 Ανταγωνιστικοί προορισμοί για διακοπές  

2.5.1 Χώρες που προτιμούν 

 
Για να εξακριβωθούν οι ανταγωνιστικοί τουριστικοί προορισμοί της Κύπρου σε παγκόσμια 
κλίμακα, τέθηκε στους ερωτώμενους το ερώτημα «ποιους προορισμούς διακοπών θα 
σκεφτόντουσαν εκτός της Κύπρου.  
 
Από τις απαντήσεις που δόθηκαν είναι έκδηλο ότι η Κύπρος έχει να ανταγωνιστεί στα ΗΑΕ 
κυρίως μεσογειακές χώρες, ευρωπαϊκές και μη. 
 
Στο Μπαχρέιν φαίνεται ότι οι κύριοι ανταγωνιστικοί προορισμοί είναι χώρες με χαρακτηριστικό 
το αραβικό και μουσουλμανικό στοιχείο, ασιατικές χώρες καθώς και η Αγγλία.  
 
Στο Κουβέιτ προτιμούνται κυρίως αραβικές χώρες και από τις ευρωπαϊκές η Γαλλία, Ιταλία και 
Αγγλία.  
 

Πιθανοί προορισμοί για διακοπές 
 

Βάση: Όλο το δείγμα
 ΗΑΕ  Μπαχρέιν  Κουβέιτ  

Ευρωπαϊκές Μεσογειακές χώρες 
 % % % 
Ελλάδα 26 1 4 
Ισπανία 15 9 8 
Γαλλία 23 9 19 
Ιταλία 18 7 17 

Μη ευρωπαϊκές μεσογειακές χώρες 
Αίγυπτος 35 20 35 
Λίβανος 16 9 23 
Συρία 14 5 7 
Μαρόκο 13 6 4 
Τυνησία 10 7 6 
Τουρκία 29 13 22 

Άλλες ευρωπαϊκές χώρες 
Αγγλία 4 26 20 
Γερμανία 3 3 7 

Αραβικές χώρες 
Σαουδική Αραβία 2 2 13 
ΗΑΕ - 4 15 
Ιράν 1 24 2 
Κουβέιτ - 10 - 

Ασιατικές χώρες 
Ινδία 11 11 5 
Ταϋλάνδη 8 13 7 
Μαλαισία 11 14 9 
Φιλιππίνες    

Άλλες χώρες 
Η.Π.Α 4 13 21 
Αυστραλία 2 9 5 
Καναδάς 2 6 5 
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ΗΑΕ 
 
Οι κύριοι τουριστικοί προορισμοί που προτιμούνται από  τους κατοίκους των ΗΑΕ με ιεραρχική 
σειρά είναι: 
 

 Αίγυπτος (35%) 
 Τουρκία (29%) 
 Ελλάδα (26%) 
 Γαλλία (23%) 
 Ιταλία (18%) 
 Λίβανος (16%) 

Μπαχρέιν 
 
Οι κύριοι τουριστικοί προορισμοί που προτιμούνται από  τους κατοίκους του Μπαχρέιν με 
ιεραρχική σειρά είναι: 
 

 Αγγλία (26%) 
 Ιράν (24%) 
 Αίγυπτος (20%) 
 Μαλαισία (14%) 
 Ταϋλάνδη (13%) 
 Η.Π.Α (13%) 

Κουβέιτ 
 
Οι κύριοι τουριστικοί προορισμοί που προτιμούνται από  τους κατοίκους του Κουβέιτ με 
ιεραρχική σειρά είναι: 
 

 Αίγυπτος (35%) 
 Λίβανος (23%) 
 Τουρκία (22%) 
 Αγγλία (20%) 
 Γαλλία (19%) 
 Ιταλία (17%) 

2.5.2 Λόγοι προτίμησης προορισμών για διακοπές 

 
Από την ανάλυση των λόγων που αναφέρουν οι ερωτώμενοι για την έκφραση προτίμησης προς 
τους διάφορους προορισμούς διακοπών, φαίνεται ότι οι κύριοι λόγοι προτίμησης των χωρών  
είναι κοινοί. Οι λόγοι που αναφέρθηκαν με τη μεγαλύτερη συχνότητα είναι η φυσική ομορφιά 
και η ιστορία και τα μνημεία που έχουν οι χώρες αυτές.  
 
Κάποιες σημαντικές διαφοροποιήσεις οι οποίες παρατηρούνται αναφέρονται παρακάτω: 
 

 Στην Αγγλία ένα ψηλότερο ποσοστό αναφέρει ότι η χώρα διαθέτει πολλές τουριστικές 
περιοχές. 

 Στις Η.Π.Α, Ταϋλάνδη και την Ινδία κάπως ψηλότερο ποσοστό αναφέρει τις ευκαιρίες 
ψωνίσματος. 

 Στο Ιράν αναφέρονται από ψηλότερο ποσοστό οι θρησκευτικές τοποθεσίες. 
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3. Κύπρος ως τουριστικός προορισμός 
 

3.1 Επίπεδο πληροφόρησης για την Κύπρο  

 
Οι κάτοικοι και των τριών χωρών που πήραν μέρος στην έρευνα φαίνεται να μη γνωρίζουν 
πολύ για την Κύπρο, με την πλειοψηφία να τονίζει ότι δεν είναι καλά πληροφορημένη για την 
Κύπρο. 
 
 
Ενήμερο για την Κύπρο (πολύ/κάπως) είναι το 40%του στοχευόμενου πληθυσμού στα ΗΑΕ, το 
23% στο Μπαχρέιν και το 29% στο Κουβέιτ. 
 

 
 
 
 
  

5%

7%

8%

7%

24%

16%

32%

24%

51%

31%

49%

44%

20%

46%

11%

25%

Κουβεϊτ

Μπαχρέιν

ΗΑΕ

Σύνολο

Βαθμός πληροφόρησης για την Κύπρο ως τουριστικό 
προορισμό

Πολύ καλά πληροφορημένος Κάπως πληροφορημένος

Όχι και τόσο πληροφορημένος Καθόλου πληροφορημένος

Βάση: Όλο το δείγμα
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Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα 
 
Λίγο καλύτερα παρουσιάζονται τα πράγματα για τους κατοίκους των ΗΑΕ με τέσσερις στους 
δέκα να δηλώνουν πληροφορημένοι (8% πολύ, 32% κάπως). Η μέση τιμή σε μια κλίμακα από 
το «1» μέχρι το «4» οπού το «1» σημαίνει καθόλου πληροφορημένος και το «4» σημαίνει 
«πολύ καλά πληροφορημένος» ανέρχεται στο 2,37 και βρίσκεται μεταξύ του όχι και τόσο 
πληροφορημένος και του κάπως πληροφορημένος. 
 
Η δημογραφική ανάλυση δείχνει ότι δεν υπάρχουν σημαντικές διαφορές ανάμεσα στις 
διάφορες υποομάδες του δείγματος όσον αφορά τα ΗΑΕ. 
 
Μπαχρέιν 
 
Μόνο 23% των κατοίκων του Μπαχρέιν δηλώνουν καλά πληροφορημένοι για την Κύπρο (7% 
πολύ καλά, 16% κάπως). Η μέση τιμή πληροφόρησης βρίσκεται στο 1,83 και είναι λίγο πιο 
κάτω από το «όχι και τόσο πληροφορημένος». 
 
Περισσότερο πληροφορημένοι είναι στο Μπαχρέιν: 
 
 Οι απόδημοι Άραβες και απόδημοι Ευρωπαίοι 
 Τα άτομα ηλικίας 35 μέχρι 44 χρονών 
 Τα άτομα που ανήκουν στις ανώτερες κοινωνικές τάξεις 
 Τα άτομα με τριτοβάθμια μόρφωση 

Κουβέιτ 
 
Τρεις στους δέκα κάτοικους του Κουβέιτ παρουσιάζονται πληροφορημένοι για την Κύπρο (5% 
πολύ καλά, 24% κάπως καλά). Η μέση τιμή πληροφόρησης βρίσκεται στο 2,15 και είναι λίγο 
πιο πάνω από το «όχι και τόσο πληροφορημένος». 
 
 
Στο Κουβέιτ περισσότερο πληροφορημένοι είναι: 
 
 Οι γηγενείς και απόδημοι Άραβες 
 Τα άτομα ηλικίας 45 μέχρι 55 χρονών 
 Τα άτομα που ανήκουν στις ανώτερες κοινωνικές τάξεις 
 Τα άτομα με τριτοβάθμια μόρφωση 
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Βαθμός πληροφόρησης για την Κύπρο ως τουριστικό προορισμός 
-Μέση τιμή1- 

 
Βάση: Όλο το δείγμα

 ΗΑΕ Μπαχρέιν Κουβέιτ 
 Μέση τιμή Μέση τιμή Μέση τιμή 

Εθνικότητα    
Γηγενείς Άραβες 2,33 1,66 2,23 
Απόδημοι Άραβες 2,33 2,35 2,25 
Απόδημοι Ασιάτες 2,45 1,91 1,99 
Απόδημοι Ευρωπαίοι 2,16 2,46 2,10 
Ηλικία    
18-34 2,34 1,72 2,12 
35-44 2,37 2,01 2,16 
45-55 2,48 1,94 2,25 
Φύλο    
Άνδρας  2,38 1,85 2,11 
Γυναίκα 2,35 1,80 2,20 
Κοινωνική τάξη    
Α-Β 2,35 1,95 2,39 
Γ1 2,40 1,61 2,03 
Μόρφωση    
Μέχρι δευτεροβάθμια 2,32 1,64 1,97 
Τριτοβάθμια 2,38 2,04 2,29 
Σύνολο 2,37 1,83 2,15 
                                            
1 Τετρασκελής κλίμακα: 1=καθόλου πλήροφορημένος, 4=πολύ καλά πληροφορημένος 

2.15

1.83

2.37

2.12

Κουβεϊτ

Μπαχρέιν

ΗΑΕ

Σύνολο

Βαθμός πληροφόρησης για την Κύπρο ως τουριστικός 
προορισμός -Μέση τιμή-

Βάση: Όλο το δείγμα

1 = καθόλου πληροφορημένος
4 = πολύ καλά πληροφορημένος
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3.2 Πηγές πληροφοριών για Κύπρο 

 
Η κυριότερη πηγή πληροφόρησης για την Κύπρο είναι οι πληροφορίες από στόμα σε στόμα. Η 
διαπίστωση αυτή ισχύει  και για τις τρεις χώρες ενδιαφέροντος, φαίνεται όμως να επιτελεί 
σημαντικότερο ρόλο στο Κουβέιτ (ΗΑΕ: 46%, Μπαχρέιν: 52% και Κουβέιτ: 70%). ∆εύτερη σε 
σημασία για όλες τις χώρες πηγή πληροφόρησης είναι το διαδίκτυο, αναφερόμενο σχεδόν από  
δύο στους δέκα κατοίκους της κάθε χώρας που γνωρίζουν για την Κύπρο. ∆ιάφορες άλλες 
πηγές πληροφόρησης  έχουν διαφορετική βαρύτητα σε κάθε χώρα.  
 
Οι τρεις βασικότερες πηγές πληροφόρησης για κάθε χώρα είναι: 
 

ΗΑΕ Μπαχρέιν Κουβέιτ 

-Από στόμα σε στόμα (46%) -Από στόμα σε στόμα (52%) -Από στόμα σε στόμα (70%) 

-Έμμεσα από τουριστικό πράκτορα 
(21%) -∆ιαδίκτυο (25%) -∆ιαδίκτυο (21%) 

-∆ιαδίκτυο (19%) 
-Ηλεκτρονική διαφήμιση  
(20%) 
-Έντυπη διαφήμιση (19%) 

-Ηλεκτρονική διαφήμιση  
(18%) 
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55%

12%

16%

14%

15%

11%

21%

46%

14%

21%

11%

9%

16%

19%

52%

16%

12%

19%

20%

11%

25%

70%

6%

11%

12%

18%

6%

21%

Στόμα σε στόμα/ συστάσεις από συγγενείς & 
φίλους

Απευθείας από τουριστικούς πράκτορες

Έμμεσα από ταξιδιωτικούς πράκτορες

∆ιαφημίσεις στον τύπο

∆ιαφημίσεις σε ηλεκτρονικά μέσα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο με προωθητικό 
περιεχόμενο

Αναζητήσεις στο διαδίκτυο

Πηγές πληροφοριών για την Κύπρο

Σύνολο ΗΑΕ Μπαχρέιν Κουβέιτ

Βάση: Όσοι είναι πολύ καλά ή κάπως πληροφορημένοι
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Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα 
 
Στα ΗΑΕ διαπιστώνεται ότι οι τουριστικοί πράκτορες έχουν περισσότερο λέγειν από ότι στις 
υπόλοιπες χώρες στην προώθηση της Κύπρου με 14% να αναφέρει ότι πληροφορήθηκε για την 
Κύπρο απευθείας από τον τουριστικό πράκτορα και 21% έμμεσα από τα φυλλάδια και 
ενημερωτικό υλικό που προωθούν τα ταξιδιωτικά γραφεία. Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 
αναφέρθηκε από το 16%, ενώ αντίστοιχα ένας στους δέκα αναφέρθηκε σε διαφημίσεις στον 
τύπο και ηλεκτρονικές διαφημίσεις.  
 
Από τη δημογραφική ανάλυση παρατηρούνται κάποιες αξιοσημείωτες διαφορές όσον αφορά το 
ρόλο των διαφόρων πηγών πληροφόρησης για την Κύπρο. 
 
 Οι πληροφορίες από στόμα σε στόμα διαδραματίζουν σημαντικότερο ρόλο για τον 

αραβικό πληθυσμό, τις γυναίκες και τις ανώτερες κοινωνικές τάξεις.  
 

 Από το ενημερωτικό υλικό που αποστέλλεται από τουριστικούς πράκτορες ενημερώθηκε 
σε αρκετά ψηλότερο βαθμό ο απόδημος πληθυσμός, τα άτομα ηλικίας 35-44 χρόνων, οι 
άνδρες και η μεσαία ανώτερη κοινωνική τάξη. 
 

 Η αναζήτηση στο διαδίκτυο αναφέρθηκε περισσότερο από τους γηγενείς ‘Άραβες, τους 
απόδημους Ευρωπαίους (μικρή βάση, απλά αναφέρεται ως ένδειξη), τις ανώτερες 
κοινωνικές τάξεις και τα άτομα με τριτοβάθμια μόρφωση. 
 

 Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο αναφέρθηκε περισσότερο από τους απόδημους Ασιάτες 
και τους άνδρες. 
 

 Άμεσα από τουριστικό πράκτορα ενημερώθηκαν κυρίως τα άτομα με τριτοβάθμια 
μόρφωση. 
 

 Οι διαφημίσεις στον τύπο αναφέρθηκαν σε αρκετά ψηλότερο βαθμό ως πηγή 
πληροφόρησης για την  Κύπρο από τους απόδημους Άραβες, τη μεσαία ανώτερη 
κοινωνική τάξη και τα άτομα με τριτοβάθμια μόρφωση. 
 

 Οι διαφημίσεις σε ηλεκτρονικά μέσα αναφέρθηκαν περισσότερο από τους απόδημους 
Ασιάτες, τα άτομα ηλικίας 18-34 χρόνων, τη μεσαία ανώτερη κοινωνική τάξη και τα 
άτομα με μέχρι δευτεροβάθμια μόρφωση. 
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Πηγές  πληροφόρησης για την Κύπρο 

 
Βάση: Κάτοικοι ΗΑΕ

ΗΑΕ 

 Στόμα σε 
στόμα 

Έμμεσα 
τουρ. 
Πράκτ. 

∆ιαδίκτυο Ηλεκτρ. 
Ταχ/μείο 

Απευθείας 
από τουρ. 
Πράκτ. 

∆ιαφ. 
στον 
τύπο 

∆ιαφ. σε ηλεκτρ. 
μέσα 

Εθνικότητα % % % % % % % 
Γηγενείς Άραβες 58 10 23 12 17 6 6 
Απόδημοι Άραβες 52 23 15 13 15 20 6 
Απόδημοι Ασιάτες 39 24 17 19 13 9 14 
Απόδημοι Ευρωπαίοι 23 23 46 15 15 8 - 
Ηλικία        
18-34 46 18 20 22 14 14 14 
35-44 48 27 16 9 15 11 6 
45-55 43 20 21 8 15 5 3 
Φύλο        
Άνδρας  43 23 19 17 13 14 10 
Γυναίκα 56 14 19 12 18 4 8 
Κοινωνική τάξη        
Α-Β  51 17 21 21 14 9 7 
Γ1 37 29 15 15 15 16 14 
Μόρφωση        
Μέχρι δευτεροβάθμια 49 23 13 21 3 - 15 
Τριτοβάθμια 46 21 20 15 16 13 9 
Σύνολο 46 21 19 16 14 11 9 
 
  



 

95 
 

Μπαχρέιν 
 
Στο Μπαχρέιν δύο στους δέκα πληροφορήθηκαν για την Κύπρο από τις διαφημίσεις στον τύπο 
και στα ηλεκτρονικά μέσα. Απευθείας από τον τουριστικό πράκτορα  πληροφορήθηκε το 15%, 
ενώ έμμεσα το 12%. Ένας στους δέκα έμαθε για την Κύπρο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 
 
∆ιαφοροποιήσεις παρατηρούνται και στο Μπαχρέιν στο ρόλο των διάφορων πηγών 
πληροφόρησης ανάλογα με τις δημογραφικές ομάδες: 
 
 Οι πληροφορίες από στόμα σε στόμα διαδραματίζουν σημαντικότερο ρόλο για τους 

απόδημους, τις γυναίκες, τις ανώτερες κοινωνικές τάξεις και τα άτομα με τριτοβάθμια 
μόρφωση. 
 

 Η αναζήτηση στο διαδίκτυο αναφέρθηκε περισσότερο από τους απόδημους Ασιάτες, τα 
άτομα ηλικίας 18-34 χρόνων, τους άνδρες και τα άτομα με τριτοβάθμια μόρφωση.  
 

 Οι διαφημίσεις σε ηλεκτρονικά μέσα αναφέρθηκαν περισσότερο από τους γηγενείς 
Άραβες, τα άτομα ηλικίας 35-44 χρόνων, τις γυναίκες, τη μεσαία ανώτερη κοινωνική 
τάξη και τα άτομα με μέχρι δευτεροβάθμια μόρφωση. 
 

 Οι διαφημίσεις στον τύπο αναφέρθηκαν σε αρκετά ψηλότερο βαθμό ως πηγή 
πληροφόρησης για την  Κύπρο από τους γηγενείς Άραβες και τους απόδημους Ασιάτες, 
τα άτομα ηλικίας 35-44 χρόνων, τους άνδρες, τη μεσαία ανώτερη κοινωνική τάξη και τα 
άτομα με τριτοβάθμια μόρφωση. 
 

 Άμεσα από τουριστικό πράκτορα ενημερώθηκαν κυρίως οι γηγενείς  Άραβες, τα άτομα 
ηλικίας 35-55 χρόνων, η μεσαία ανώτερη κοινωνική τάξη και τα άτομα με 
δευτεροβάθμια μόρφωση. 
 

 Από το ενημερωτικό υλικό που αποστέλλεται από τουριστικούς πράκτορες 
ενημερώθηκαν σε αρκετά ψηλότερο βαθμό οι γηγενείς Άραβες, τα άτομα ηλικίας 45-55 
χρόνων, οι άνδρες, και τα άτομα με μέχρι δευτεροβάθμια μόρφωση. 
 

 Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο αναφέρθηκε περισσότερο από τους γηγενείς Άραβες τα 
άτομα ηλικίας 45-55 χρόνων και τις ανώτερες κοινωνικές τάξεις. 
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Πηγές  πληροφόρησης για την Κύπρο 

 
Βάση: Κάτοικοι Μπαχρέιν

Μπαχρέιν 
 Στόμα σε 

στόμα ∆ιαδίκτυο 
∆ιαφ. σε 
ηλεκτρ. 
μέσα 

∆ιαφ. στον 
τύπο 

Απευθείας 
από τουρ. 
Πράκτ. 

Έμμεσα 
τουρ. 
Πράκτ. 

Ηλεκτρ. 
Ταχ/μείο 

Εθνικότητα % % % % % % % 
Γηγενείς Άραβες 31 18 33 24 31 18 16 
Απόδημοι Άραβες 65 20 5 10 5 - 5 
Απόδημοι Ασιάτες 68 44 16 20 - 12 12 
Απόδημοι Ευρωπαίοι 75 17 - 8 8 8 - 
Ηλικία        
18-34 52 28 18 18 6 6 8 
35-44 49 23 26 26 23 11 11 
45-55 59 18 12 6 29 29 18 
Φύλο        
Άνδρας  48 26 17 22 16 15 12 
Γυναίκα 61 21 24 12 15 16 9 
Κοινωνική τάξη        
Α-Β  62 25 17 17 13 11 15 
Γ1 23 23 27 23 23 15 - 
Μόρφωση        
Μέχρι δευτεροβάθμια 37 21 26 26 18 18 13 
Τριτοβάθμια 61 27 16 14 14 8 9 
Σύνολο 52 25 20 19 16 12 11 
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Κουβέιτ 
 
Η κυριότερη πηγή πληροφόρησης για την Κύπρο στο Κουβέιτ είναι οι κουβέντες από στόμα σε 
στόμα (70%) και ακολούθως το διαδίκτυο (21%). Από διαφημίσεις σε ηλεκτρονικά και έντυπα 
μέσα πληροφορήθηκε για την Κύπρο το 18% και το 12% αντίστοιχα. Έμμεσα από τουριστικό 
πράκτορα πληροφορήθηκε το 11%, ενώ απευθείας το 6%. Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 
αναφέρθηκε επίσης από 6%. 
 
Από τη δημογραφική ανάλυση προκύπτουν κάποιες αξιοσημείωτες διαφορές στις πηγές 
πληροφόρησης για την Κύπρο: 
 
 Οι πληροφορίες από στόμα σε στόμα διαδραματίζουν σημαντικότερο ρόλο για τον 

αραβικό πληθυσμό, τις γυναίκες, τις ανώτερες κοινωνικές τάξεις και τα άτομα με 
τριτοβάθμια μόρφωση.  
 

 Η αναζήτηση στο διαδίκτυο είναι πιο συχνή μεταξύ των γηγενών Αράβων και των 
απόδημων Ασιατών, των ανδρών και των ατόμων με τριτοβάθμια μόρφωση. 
 

 Οι διαφημίσεις σε ηλεκτρονικά μέσα αναφέρθηκαν περισσότερο από τους απόδημους 
Ασιάτες και τα άτομα ηλικίας 18-34 χρόνων.  
 

 Οι διαφημίσεις στον τύπο αναφέρθηκαν σε αρκετά ψηλότερο βαθμό ως πηγή 
πληροφόρησης από απόδημους Άραβες . 
 

 Από το ενημερωτικό υλικό που αποστέλλεται από τουριστικούς πράκτορες 
ενημερώθηκαν σε αρκετά ψηλότερο βαθμό οι γηγενείς, οι απόδημοι Ασιάτες, τα άτομα 
ηλικίας 35-55 χρόνων και τα άτομα με μέχρι δευτεροβάθμια μόρφωση. 
 

 Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο αναφέρθηκε περισσότερο από τα άτομα ηλικίας 18-34 
χρόνων και τα άτομα με τριτοβάθμια μόρφωση.   
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Πηγές  πληροφόρησης για την Κύπρο 

 
Βάση: Κάτοικοι Κουβέιτ

Κουβέιτ 
 Στόμα σε 

στόμα ∆ιαδίκτυο 
∆ιαφ. σε 
ηλεκτρ. 
μέσα 

∆ιαφ. στον 
τύπο  

Έμμεσα 
ταξ. 
Πράκτ. 

Απευθείας 
από ταξ. 
Πράκτ. 

Ηλεκτρ. 
Ταχ/μείο 

Εθνικότητα % % % % % % % 
Γηγενείς Άραβες 79 25 16 11 13 9 9 
Απόδημοι Άραβες 73 11 21 16 7 5 3 
Απόδημοι Ασιάτες 55 26 18 10 16 4 6 
Απόδημοι Ευρωπαίοι1 36 46 9 - 9 - 9 
Ηλικία        
18-34 73 23 21 14 7 6 4 
35-44 70 19 17 10 17 4 11 
45-55 65 17 13 13 15 8 2 
Φύλο        
Άνδρας  62 25 18 13 11 10 7 
Γυναίκα 79 16 18 12 12 2 5 
Κοινωνική τάξη        
Α-Β  51 17 21 21 14 9 7 
Γ1 37 29 15 15 15 16 14 
Μόρφωση        
Μέχρι δευτεροβάθμια 64 17 17 11 15 5 1 
Τριτοβάθμια 74 23 19 13 9 7 8 
Σύνολο 70 21 18 12 11 6 6 
 
 
  

                                            
1 Μικρή βάση 
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3.3 Κύρια πλεονεκτήματα Κύπρου 

 
Τα κύρια πλεονεκτήματα που αποδίδονται στην Κύπρο ως τουριστικός προορισμός από τους 
κατοίκους των τριών χωρών του  Αραβικού Κόλπου είναι γενικά οι φυσικές της ομορφιές: ήλιος 
και θάλασσα, φυσικό περιβάλλον και ορεινά θέρετρα. 
 
Άλλα πλεονεκτήματα, που σχετίζονται με τη ψυχαγωγία, διασκέδαση και την ιστορία της 
Κύπρου αναφέρονται από δύο σχεδόν στους δέκα ερωτώμενους το κάθε ένα. 
 

 
 
  

30%

28%

23%

18%

16%

16%

16%

15%

15%

12%

12%

12%

11%

11%

9%
9%

9%

9%

8%

7%

7%

6%

7%

6%

Ήλιος και θάλασσα

Φυσικό περιβάλλον

Ορεινά θέρετρα/ σκι

∆ημοφιλής τουριστικός προορισμός

∆ιαθεσιμότητα εστιατορίων και άλλων καταστημάτων …

Νυχτερινή ζωή/ κέντρα διασκέδασης

Μνημεία και τοποθεσίες ιστορίας και κουλτούρας

Φτηνές πτήσεις 

Ψυχαγωγικές ευκαιρίες όπως waterparks

Πλούσια πανίδα

Ευκαιρίες ψωνίσματος/ διαθεσιμότητα λιανικών …

Πιο δροσερό κλίμα

Ασφάλεια και προστασία

Υψηλή ποιότητα καταλυμάτων

Φιλοξένια των ανθρώπων

Προορισμός με αξία για τα λεφτά

Φτηνή διαμονή/ φτηνά καταλύματα

Άλλες ψυχαγωγικές δραστηριότητες σχετικά με τον …

∆ιαθεσιμότητα επιλογών δημοσίων μέσων μεταφοράς

Κοντά στη χώρα διαμονής

Χαμηλές/ ανταγωνιστικές τιμές

Παρουσία φίλων/ συγγενών

Οικογενειακός προορισμός

Ομοιότητα μεταξύ ντόπιας κουλτούρας και …

Πλεονεκτήματα Κύπρου έναντι άλλων προορισμών

Βάση: Όλο το δείγμα
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Γενικά παρατηρούνται ομοιότητες στα πλεονεκτήματα που αποδίδονται στην  Κύπρο από τους 
κατοίκους των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και τους κατοίκους του Κουβέιτ, με μόνες 
σημαντικές εξαιρέσεις τις ευκαιρίες για ψώνια που αναφέρονται σε αρκετά ψηλότερο βαθμό 
από τους κατοίκους των ΗΑΕ και τα ιστορικά μνημεία που αναφέρονται περισσότερο από τους 
κατοίκους του Κουβέιτ. 
 
Οι κάτοικοι του Μπαχρέιν παρουσιάζονται πιο συγκρατημένοι συγκριτικά με τους κατοίκους 
των δύο άλλων χωρών στο να υποδείξουν πλεονεκτήματα της  Κύπρου.  Τρεις σχεδόν στους 
δέκα δεν βρίσκουν κάποιο συγκριτικό πλεονέκτημα της Κύπρου έναντι άλλων τουριστικών 
προορισμών, ενώ τα αντίστοιχα ποσοστά για τα ΗΑΕ και το Κουβέιτ είναι 2% και 13%.  
 

Κύρια πλεονεκτήματα  Κύπρου 
 

Βάση: Όλο το δείγμα
 ΗΑΕ Μπαχρέιν Κουβέιτ 

% % % 

Φυσικό περιβάλλον 31 24 29 
Ορεινά θέρετρα 29 14 27 
Ήλιος και θάλασσα 28 24 39 
∆ημοφιλής τουριστικός προορισμός 20 20 14 
∆ιαθεσιμότητα εστιατορίων 19 8 20 
Νυκτερινή ζωή/κέντρα διασκέδασης 19 4 24 
Ευκαιρίες ψωνίσματος 19 6 9 
Φτηνές πτήσεις 18 8 19 
Μνημεία ιστορίας και κουλτούρας 9 11 26 
Ψυχαγωγικές ευκαιρίες 15 12 19 
Ασφάλεια 16 17 11 
Τίποτα/∆Γ 2 29 13 
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Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα 
 
Τρεις στους δέκα κάτοικους των ΗΑΕ αναφέρουν ότι το φυσικό περιβάλλον είναι ένα από τα 
κύρια πλεονεκτήματα της Κύπρου. Το ίδιο σχεδόν ποσοστό αναφέρει τα ορεινά θέρετρα και 
τον ήλιο και θάλασσα. ∆ύο στα δέκα άτομα αναφέρουν αντίστοιχα τη δημοτικότητα της 
Κύπρου ως προορισμό, τη διαθεσιμότητα εστιατορίων, τη νυχτερινή ζωή και τις ευκαιρίες 
ψωνίσματος.  
 
Τα τρία κύρια πλεονεκτήματα (φυσικό περιβάλλον, ορεινά θέρετρα, ήλιος και θάλασσα) 
αναφέρονται σε ψηλότερο βαθμό από τα άτομα που ανήκουν στη μεσαία  ανώτερη κοινωνική 
τάξη και τα άτομα με μέχρι δευτεροβάθμια μόρφωση.  
 
Η διαθεσιμότητα εστιατορίων και η νυκτερινή ζωή αναφέρονται σε μεγαλύτερο βαθμό από 
τους απόδημους Ευρωπαίους. 
 
Στις ευκαιρίες ψωνίσματος δίνουν περισσότερη σημασία τα άτομα 18-44 χρόνων, η μεσαία 
ανώτερη κοινωνική τάξη και τα άτομα με μέχρι δευτεροβάθμια μόρφωση. 
 

Κύρια πλεονεκτήματα Κύπρου 
 

Βάση: Κάτοικοι ΗΑΕ
ΗΑΕ 

 Φυσικό 
περ/λον 

Ορεινά 
θέρετρα 

Ήλιος και 
θάλασσα 

∆ημ/λής 
Προορ. 

∆ιαθ/τα 
εστ/ρίων 

Νυκτ/ή 
ζωή 

Ευκαιρ. 
ψωνίσματος 

Εθνικότητα % % % % % % % 

Γηγενείς Άραβες 29 26 24 20 16 13 21 

Απόδημοι Άραβες 32 25 23 17 17 20 20 

Απόδημοι Ασιάτες 32 33 34 22 21 22 18 

Απόδημοι Ευρωπαίοι 25 30 30 18 30 27 16 

Ηλικία        

18-34 30 26 28 19 17 16 20 

35-44 33 33 30 23 21 23 20 

45-55 27 29 26 19 23 25 14 

Φύλο        

Άνδρας  31 32 29 20 19 19 18 

Γυναίκα 30 21 26 20 20 21 22 

Κοινωνική τάξη        

Α-Β 27 24 23 17 17 17 16 

Γ1 38 38 37 25 23 23 25 

Μόρφωση        

Μέχρι δευτεροβάθμια 38 38 35 19 22 14 29 

Τριτοβάθμια 30 27 27 20 19 20 18 

Σύνολο 31 29 28 20 19 19 19 

 
  



 

102 
 

Μπαχρέιν 
 
Το φυσικό περιβάλλον και ο ήλιος και θάλασσα είναι τα δύο κύρια πλεονεκτήματα που 
αναφέρονται από το ένα τέταρτο των κατοίκων του Μπαχρέιν.  
 
∆ύο στους δέκα εκφράζουν την άποψη ότι ένα από τα πλεονεκτήματα της Κύπρου είναι το 
γεγονός ότι είναι γνωστός προορισμός, 17% αναφέρει την ασφάλεια και 14% τα ορεινά 
θέρετρα.  
 
Το φυσικό περιβάλλον αναφέρεται σε μεγαλύτερο βαθμό από τους γηγενείς Άραβες και τους 
απόδημους Ευρωπαίους , ενώ ο ήλιος και θάλασσα αναφέρονται σε μεγαλύτερο βαθμό από 
τους απόδημους Άραβες και Ευρωπαίους. 
 

Κύρια πλεονεκτήματα Κύπρου 
 

Βάση: Κάτοικοι Μπαχρέιν
Μπαχρέιν 

 Φυσικό 
περ/λον 

Ήλιος και 
θάλασσα 

∆ημ/λής 
Προορ. Ασφάλεια Ορεινά θέρετρα 

Εθνικότητα % % % % % 
Γηγενείς Άραβες 28 24 22 18 17 
Απόδημοι Άραβες 22 41 18 20 8 
Απόδημοι Ασιάτες 14 10 18 11 10 
Απόδημοι Ευρωπαίοι 31 42 10 19 19 
Ηλικία      
18-34 22 22 15 14 14 
35-44 28 24 30 21 10 
45-55 24 30 24 21 24 
Φύλο      
Άνδρας  23 24 18 16 15 
Γυναίκα 26 23 24 19 13 
Κοινωνική τάξη      
Α-Β 25 23 20 10 13 
Γ1 22 26 21 6 18 
Μόρφωση      
Μέχρι δευτεροβάθμια 23 24 19 16 15 
Τριτοβάθμια 26 23 21 19 13 
Σύνολο 24 24 20 17 14 
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Κουβέιτ 
 
Τέσσερις στους δέκα ερωτώμενους από το Κουβέιτ αναφέρουν τον ήλιο και θάλασσα ως ένα 
από τα κύρια πλεονεκτήματα της Κύπρου. Τρεις στους δέκα αναφέρουν το φυσικό περιβάλλον 
και 27% τα ορεινά θέρετρα. Σχεδόν σε ίσο βαθμό αναφέρονται τα ιστορικά μνημεία (26%), τη 
νυκτερινή ζωή (24%) και  τη διαθεσιμότητα εστιατορίων (22%).  
 
∆εν υπάρχουν σημαντικές διαφορές ανάμεσα στις διάφορες υποομάδες του δείγματος. 
 

 
Κύρια πλεονεκτήματα Κύπρου 

 
Βάση: Κάτοικοι Κουβέιτ

Κουβέιτ 

 Ήλιος και 
θάλασσα 

Φυσικό 
περ/λον 

Ορεινά 
θέρετρα 

Ιστορικά 
μνημεία 

Νυκτ/νή 
ζωή 

∆ιαθ. 
εστιατορίων 

Εθνικότητα % % % % % % 

Γηγενείς Άραβες 40 27 26 29 29 21 

Απόδημοι Άραβες 38 28 24 25 19 16 

Απόδημοι Ασιάτες 38 34 32 24 21 26 

Απόδημοι Ευρωπαίοι 42 22 24 26 28 10 

Ηλικία       

18-34 38 30 26 27 22 20 

35-44 41 30 28 27 21 19 

45-55 40 25 29 24 34 25 

Φύλο       

Άνδρας  44 29 32 28 26 24 

Γυναίκα 33 29 22 24 21 16 

Κοινωνική τάξη       

Α-Β 37 27 24 21 16 19 

Γ1 40 30 29 29 27 21 

Μόρφωση       

Μέχρι δευτεροβάθμια 42 29 27 23 20 18 

Τριτοβάθμια 37 29 27 28 27 22 

Σύνολο 39 29 27 26 24 20 
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3.4 Μειονεκτήματα Κύπρου 

 
Στο σύνολο των ερωτώμενων και από τις τρεις χώρες υπό εξέταση, τα κύρια μειονεκτήματα 
της Κύπρου είναι η ακριβή διαμονή/ ακριβά καταλύματα, αναφερόμενο από 22%, οι ακριβές 
πτήσεις (18%) και η διαδικασία για έκδοση βίζας (18%). 
 
Ένα 16% αναφέρει τις ψηλές τιμές που υπάρχουν στην Κύπρο και 13% την έλλειψη απευθείας 
πτήσεων. Άλλα μειονεκτήματα αναφέρονται πιο αραιά. 
 
Αξίζει να αναφερθεί ότι ένας στους τρεις ερωτώμενους δεν ήταν σε θέση να αναφέρει κάποιο 
μειονέκτημα της Κύπρου.  
 

 
 
 
 
 
 
  

22%

18%

18%

16%

13%

10%

10%

10%

8%

7%

6%

35%

Ακριβή διαμονή/ ακριβά καταλύματα

Ακριβές πτήσεις

∆ιαδικασία για βίζα

Ψηλές τιμές

Έλλειψη απευθείας πτήσεων

Χαμηλή ποιότητα εξυπηρέτησης

Μη-ευγενικοί ντόπιοι

Έλλειψη ποιότητας καταλυμάτων

Μη δημοφιλής

Κακή αγορά για ψώνια

∆εν υπάρχουν αρκετά πράγματα να δεις και να κάνεις

∆εν γνωρίζω

Μειονεκτήματα Κύπρου έναντι άλλων προορισμών

Βάση: Όλο το δείγμα
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Συγκριτικά, παρουσιάζονται κάποιες διαφορές μεταξύ των κατοίκων των τριών χωρών. 
Συγκεκριμένα, οι κάτοικοι του Κουβέιτ αναφέρουν σε αρκετά μεγαλύτερο βαθμό την ακριβή 
διαμονή (38%), τη διαδικασία για έκδοση βίζας  (33%) και την έλλειψη απευθείας πτήσεων 
(19%). Αυτά είναι και τα τρία μειονεκτήματα που αναφέρονται με μεγαλύτερη συχνότητα από 
τους κάτοικους του Κουβέιτ. 
 
Ταυτόχρονα παρατηρείται ότι οι αναφορές σε μειονεκτήματα είναι γενικά περισσότερες στο 
Κουβέιτ σε σύγκριση με τις δύο άλλες χώρες. 
 
Στα ΗΑΕ και στο Μπαχρέιν, το μειονέκτημα που αναφέρεται με τη μεγαλύτερη συχνότητα είναι 
οι ακριβές πτήσεις (19% και 17% αντίστοιχα). Η ακριβή διαμονή  και στις δύο αυτές χώρες 
αναφέρεται σε αρκετά χαμηλότερο βαθμό από ότι στο Κουβέιτ. 
 

Κύρια μειονεκτήματα  Κύπρου 
 

Βάση: Όλο το δείγμα
 ΗΑΕ Μπαχρέιν Κουβέιτ 

% % % 

Ακριβή διαμονή 15 14 38 
Ακριβές πτήσεις 19 17 18 
∆ιαδικασία για βίζα 13 8 33 
Ψηλές τιμές 17 12 19 
Μη ευγενικοί ντόπιοι 8 2 3 
Έλλειψη απευθείας πτήσεων 10 5 25 
Μη δημοφιλής 8 8 9 
Κακή αγορά για ψώνια - 4 11 
∆εν υπάρχουν αρκετά πράγματα να δεις και να κάνεις 10 4 4 
Χαμηλή ποιότητα εξυπηρέτησης 9 1 1 
Ανασφαλής 7 2 6 
Τίποτα/∆Γ 25 29 29 
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Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα 
 
Τα τέσσερα κύρια μειονεκτήματα της Κύπρου, τα οποία αναφέρουν οι κάτοικοι των ΗΑΕ είναι: 
 
 Ακριβές πτήσεις (19%) 
 Ψηλές τιμές (17%) 
 Ακριβή διαμονή (15%) 
 ∆ιαδικασία για έκδοση βίζας (13%) 

Μέσα από τη δημογραφική ανάλυση παρατηρείται ότι όλα τα κύρια μειονεκτήματα 
αναφέρονται σε μεγαλύτερο βαθμό από τα άτομα που ανήκουν στη μεσαία  ανώτερη κοινωνική 
τάξη και τα άτομα με μέχρι δευτεροβάθμια μόρφωση. 
 

Κύρια μειονεκτήματα Κύπρου 
 

Βάση: Κάτοικοι ΗΑΕ
ΗΑΕ 

 Ακριβή διαμονή Ακριβές πτήσεις Ψηλές τιμές ∆ιαδικασία για βίζα 

Εθνικότητα % % % % 

Γηγενείς Άραβες 12 17 12 13 

Απόδημοι Άραβες 13 16 15 11 

Απόδημοι Ασιάτες 18 22 21 14 

Απόδημοι Ευρωπαίοι 18 23 23 14 

Ηλικία     

18-34 14 17 15 13 

35-44 16 27 22 13 

45-55 19 10 11 12 

Φύλο     

Άνδρας  15 21 18 13 

Γυναίκα 15 15 14 14 

Κοινωνική τάξη     

Α-Β 10 12 12 11 

Γ1 24 32 27 16 

Μόρφωση     

Μέχρι δευτεροβάθμια 23 37 29 15 

Τριτοβάθμια 14 16 15 13 

Σύνολο 15 19 17 13 
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Μπαχρέιν 
 
Το κύριο μειονέκτημα που αναφέρεται από τους κάτοικους του Μπαχρέιν είναι οι ακριβές 
πτήσεις (19%). ∆εύτερο βασικό μειονέκτημα είναι η ακριβή διαμονή με 14% και ακολουθούν οι 
ψηλές τιμές με 12%. 
 
Οι ακριβές πτήσεις και η ακριβή διαμονή αναφέρονται σε μεγαλύτερο βαθμό από τα άτομα 
ηλικίας 35 μέχρι 44 χρονών. Σε ψηλότερο βαθμό αναφέρουν τις ακριβές πτήσεις και τα άτομα 
με μέχρι δευτεροβάθμια μόρφωση. 
 

Κύρια μειονεκτήματα Κύπρου 
 

Βάση: Κάτοικοι Μπαχρέιν
Μπαχρέιν 

 Ακριβή διαμονή Ακριβές πτήσεις Ψηλές τιμές ∆ιαδικασία για βίζα 

Εθνικότητα % % % % 

Γηγενείς Άραβες 18 22 13 9 

Απόδημοι Άραβες 8 10 17 6 

Απόδημοι Ασιάτες 8 12 7 9 

Απόδημοι Ευρωπαίοι 4 - 4 4 

Ηλικία     

18-34 11 15 11 9 

35-44 22 25 10 7 

45-55 11 13 14 7 

Φύλο    8 

Άνδρας  13 18 12 8 

Γυναίκα 15 15 12 8 

Κοινωνική τάξη     

Α-Β 12 13 9 8 

Γ1 17 24 16 8 

Μόρφωση     

Μέχρι δευτεροβάθμια 16 24 12 8 

Τριτοβάθμια 12 10 12 8 

Σύνολο 14 17 12 8 
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Κουβέιτ 
 
Με μεγαλύτερη συχνότητα αναφέρονται διάφορα μειονεκτήματα της Κύπρου από τους 
κάτοικους του Κουβέιτ συγκριτικά με τις δύο άλλες χώρες. 
 
Συγκεκριμένα, τέσσερις στους δέκα ερωτώμενους αναφέρουν την ακριβή διαμονή ως ένα από 
τα μειονεκτήματα, ενώ το ένα τρίτο του δείγματος κάνει λόγο για τη διαδικασία έκδοσης βίζας. 
Ποσοστό 25% αναφέρει την έλλειψη απευθείας πτήσεων, 19% τις ψηλές τιμές και 18% τις 
ακριβές πτήσεις. 
 
Μέσα από τη δημογραφική ανάλυση παρατηρείται ότι τα άτομα που ανήκουν στη μεσαία 
κοινωνική τάξη αναφέρουν τα κύρια μειονεκτήματα της Κύπρου με μεγαλύτερη συχνότητα. 
 
Άλλες σημαντικές δημογραφικές διαφορές που παρατηρούνται στο Κουβέιτ αφορούν την 
έκδοση διαδικασίας βίζας, η οποία αναφέρεται σε μεγαλύτερο βαθμό από τους απόδημους 
Άραβες και Ασιάτες και τις ψηλές τιμές οι οποίες αναφέρονται σε μεγαλύτερο βαθμό από τους 
απόδημους Ευρωπαίους. 
 
Επίσης τα μεγαλύτερα σε ηλικία άτομα και τα άτομα με τριτοβάθμια μόρφωση τονίζουν σε 
μεγαλύτερο βαθμό τα τρία κύρια μειονεκτήματα που αποδίδονται στην Κύπρο, δηλαδή την 
ακριβή διαμονή, τις διαδικασίες έκδοσης βίζας και την έλλειψη απευθείας πτήσεων.  
 
 

Κύρια μειονεκτήματα Κύπρου 
 

Βάση: Κάτοικοι Κουβέιτ
Κουβέιτ 

 Ακριβή διαμονή ∆ιαδικασία για 
βίζα 

Έλλειψη 
απευθείας 
πτήσεων 

Ψηλές τιμές Ακριβές 
πτήσεις 

Εθνικότητα % % % %  
Γηγενείς Άραβες 42 26 26 18 18 
Απόδημοι Άραβες 41 40 31 19 24 

Απόδημοι Ασιάτες 32 38 21 19 15 
Απόδημοι Ευρωπαίοι 34 20 14 40 10 
Ηλικία      
18-34 35 34 24 18 16 
35-44 38 30 23 23 20 
45-55 48 37 34 19 23 
Φύλο      
Άνδρας  41 36 26 21 20 
Γυναίκα 35 30 25 17 17 
Κοινωνική τάξη      
Α-Β 20 15 15 14 12 
Γ1 47 42 31 22 22 
Μόρφωση      
Μέχρι δευτεροβάθμια 27 29 13 22 15 
Τριτοβάθμια 46 37 35 18 21 
Σύνολο 38 33 25 19 18 
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3.5 Εμπειρία με Κύπρο 

3.5.1 Προηγούμενη επίσκεψη στην Κύπρο  

 
Μόνο ένα πολύ μικρό ποσοστό των ερωτώμενων έχει επισκεφθεί την Κύπρο στο παρελθόν. 
 
Από τα ΗΑΕ, μόνο 2% αναφέρει ότι έχει επισκεφθεί την Κύπρο. Το αντίστοιχο ποσοστό για το 
Μπαχρέιν ανέρχεται στο 8% και για το Κουβέιτ στο 3%.  
 
 

 
 
  

3%

8%

2%

4%

97%

92%

98%

96%

Κουβεϊτ

Μπαχρέιν

ΗΑΕ

Σύνολο

Προηγούμενη επίσκεψη στην Κύπρο

Επισκέφθηκαν Δεν επισκέφθηκαν

Βάση: Όλο το δείγμα
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Τα άτομα που επισκέφθηκαν την Κύπρο είναι σε μεγαλύτερο βαθμό άτομα ηλικίας 45 μέχρι 55 
χρονών. 
 
Αξιοσημείωτο είναι επίσης το ψηλό ποσοστό προηγούμενης επίσκεψης στην Κύπρο που 
καταγράφεται μεταξύ των απόδημων Ευρωπαίων που κατοικούν στο Μπαχρέιν. 
 

Επίσκεψη στην Κύπρο 
(% που επισκέφθηκε) 

Βάση: Όλο το δείγμα
 ΗΑΕ Μπαχρέιν Κουβέιτ 

Εθνικότητα % % % 

Γηγενείς Άραβες 3 6 6 

Απόδημοι Άραβες 2 8 1 

Απόδημοι Ασιάτες 2 7 - 

Απόδημοι Ευρωπαίοι - 23 8 

Ηλικία    

18-34 1 4 2 

35-44 3 10 3 

45-55 5 17 5 

Φύλο    

Άνδρας  2 8 3 

Γυναίκα 2 6 3 

Μόρφωση    

Μέχρι δευτεροβάθμια 4 6 1 

Τριτοβάθμια 2 9 4 

Σύνολο 2 8 3 
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3.5.2 Περίοδος τελευταίας επίσκεψης στην Κύπρο 

 
Ένα στα δέκα άτομα που επισκέφθηκαν την Κύπρο στο παρελθόν, την έχουν επισκεφθεί μέσα 
στον τελευταίο χρόνο. Το ένα τρίτο την έχουν επισκεφθεί πριν από ένα έως τρία χρόνια  και 
16% πριν από τρία έως πέντε χρόνια. Τέσσερις στους δέκα επισκέφθηκαν την Κύπρο 
περισσότερο από πέντε χρόνια ή πιο πριν. 
 

 
 

3.5.3 Σκοπός τελευταίας επίσκεψης στην Κύπρο 

 
Για οκτώ στα δέκα άτομα που έχουν επισκεφθεί την Κύπρο στο παρελθόν, ο κύριος λόγος 
επίσκεψης ήταν οι διακοπές.  
 
Άλλοι λόγοι επίσκεψης αναφέρονται σε αρκετά μικρότερο βαθμό. 
 

 

Μέσα στον τελευταίο 
χρόνο; 11%

Περισσότερο από 1-3 
χρόνια πριν; 33%

Περισσότερο από 3-5 
χρόνια πριν; 16%

Περισσότερο από 5 
χρόνια πριν; 40%

Τελευταία επίσκεψη στην Κύπρο
Βάση: Όσοι επισκέφθηκαν την Κύπρο

81%

7%

6%

5%

4%

2%

2%

2%

∆ιακοπές

Επαγγελματικά/ Συνέδριο

Προορισμός σύνδεσης σε διαφορετικό προορισμό

Ιατρικοί λόγοι

Επίσκεψη σε φίλους/ συγγενείς

Θρησκευτικούς λόγους/ προσκύνημα

Προσωρινή απασχόληση

Λόγοι εκπαιδευτικοί/ κατάρτισης

Σκοπός τελευταίας επίσκεψης στην Κύπρο

Βάση: Όσοι επισκέφθηκαν την Κύπρο
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3.5.4 Σημεία που άρεσαν στην Κύπρο 

 
Στο σύνολο των ατόμων που επισκέφτηκαν την Κύπρο τα κύρια σημεία που άρεσαν 
περισσότερο ήταν η φύση (46%) και η θάλασσα (27%). 
 
 

 
 
 
Παρόλο που ο αριθμός των ατόμων στο δείγμα που επισκέφτηκαν την Κύπρο από τα ΗΑΕ και 
το Κουβέιτ είναι μικρός για έγκυρη στατιστική ανάλυση, απλά παρουσιάζονται τα στοιχεία ανά 
χώρα για μια αντίληψη των εντυπώσεων που άφησε η Κύπρος.  
 
Τα φυσικά χαρακτηριστικά της Κύπρου είναι τα σημεία που άρεσαν περισσότερο άσχετα από 
χώρα διαμονής. 
 
 

Σημεία που άρεσαν στην Κύπρο 
 

Βάση: Όσοι επισκέφθηκαν την Κύπρο
ΗΑΕ (17) Μπαχρέιν (68) Κουβέιτ (27) 

-Φύση (33%) -Φύση (52%) -Φύση (41%) 

-Καλός καιρός (17%) -Θάλασσα (34%) -Καλός καιρός (41%) 

 -Ωραία χώρα (22%) -Θάλασσα (19%) 

 
 
 
 
 

27%

46%

19%

13%

12%

14%

10%

Θάλασσα

Φύση

Καλός καιρός

Συμπεριφορά ανθρώπων

Ήλιος

Ωραία χώρα

Ωραίο φαγητό

Σημεία που άρεσαν στην Κύπρο
Βάση: Όσοι επισκέφθηκαν την Κύπρο
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3.5.5 Σημεία που δεν άρεσαν στην Κύπρο 

 
Έξι σχεδόν στα δέκα άτομα που επισκέφτηκαν την Κύπρο (57%) δεν είχαν κάποια σημεία να 
αναφέρουν που δεν τους άρεσαν στην Κύπρο. 
 
Τα θέματα που αναφέρθηκαν περισσότερο είναι το ακριβό κόστος (15%), η χαμηλή ποιότητα 
υπηρεσιών (7%), οι δυσκολίες που συνάντησαν με τη γλώσσα (4%), η έλλειψη ασφάλειας το 
βράδυ (4%) και οι διαδικασίες βίζας (4%).  
 
Κάποια άλλα αναφέρθηκαν με  αμελητέα συχνότητα το κάθε ένα.  
 
Με επιφύλαξη και πάλιν αναφέρεται ότι τα κοινά σημεία που δεν άρεσαν, άσχετα από χώρα 
διαμονής, ήταν το ψηλό κόστος και η χαμηλή ποιότητα υπηρεσιών.  
 

Σημεία που δεν άρεσαν στην Κύπρο 
 

Βάση: Όσοι επισκέφθηκαν την Κύπρο
ΗΑΕ (18) Μπαχρέιν (68) Κουβέιτ (27) 

-Ακριβά/ ψηλό κόστος (33%) -Χαμηλή ποιότητα υπηρεσιών 
(10%) -Ακριβά/ ψηλό κόστος (41%) 

-Ακριβό φαγητό/ ξενοδοχεία 
(17%) -Αίτηση για βίζα (7%) -Χαμηλή ποιότητα υπηρεσιών 

(7%) 

 -∆ύσκολο να αντεπεξέλθεις με τη 
γλώσσα (6%)  
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3.6 Μελλοντικές διακοπές στην Κύπρο 

3.6.1 Πιθανότητα μελλοντικών διακοπών στην Κύπρο 

 
Σε απευθείας ερώτηση για πιθανή μελλοντική επίσκεψη στην Κύπρο για διακοπές η πλειοψηφία 
των ερωτηθέντων και στις τρεις χώρες δηλώνει ότι θα σκεφτόταν μελλοντικά την Κύπρο για 
μελλοντικές διακοπές (ΗΑΕ:84%, Μπαχρέιν: 83%, Κουβέιτ: 84%).  
 
Το ποσοστό αυτό είναι αρκετά πιο ψηλό από τις αυθόρμητες αναφορές στην Κύπρο ως πιθανό 
μεσογειακό προορισμό για διακοπές. Αυτό δείχνει ότι η Κύπρος πιθανό να μην είναι πρώτη στις 
σκέψεις κάποιων για διακοπές, όμως μετά από υπενθύμιση φαίνεται να μην υπάρχουν για 
αρκετούς βασικοί λόγοι απόρριψη της. 
 
 

 
 
  

84%

83%

84%

83%

16%

17%

16%

17%

Κουβεϊτ

Μπαχρέιν

ΗΑΕ

Σύνολο

Πιθανότητα μελλοντικών διακοπών στην Κύπρο

Ναι Όχι

Βάση: Όλο το δείγμα
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Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα 
 
Το ποσοστό που θα σκεφτόταν την Κύπρο για μελλοντικές διακοπές είναι ψηλότερο μεταξύ: 
 

 Του αραβικού πληθυσμού  
 Των ατόμων ηλικίας 45 μέχρι 55 χρονών 
 Των ανώτερων κοινωνικών τάξεων 

 
Μπαχρέιν 
 
Περισσότερο ενδιαφέρον για την Κύπρο επιδεικνύουν: 
 

 Οι απόδημοι Ευρωπαίοι 
 Τα άτομα που ανήκουν στις ανώτερες κοινωνικές τάξεις 
 Τα άτομα με τριτοβάθμια μόρφωση 

 
Κουβέιτ 
 
Στο Κουβέιτ δεν καταγράφονται σημαντικές διαφορές μεταξύ των υποομάδων του δείγματος, 
όσον αφορά τις σκέψεις για την πιθανότητα μελλοντικών διακοπών στην Κύπρο.  
 

Πιθανότητα μελλοντικών διακοπών στην Κύπρο 
(% που πιθανόν να επισκεφτεί) 

 
Βάση: Όλο το δείγμα

 ΗΑΕ Μπαχρέιν Κουβέιτ 

Εθνικότητα % % % 

Γηγενείς Άραβες 88 81 82 

Απόδημοι Άραβες 88 89 86 

Απόδημοι Ασιάτες 78 82 82 

Απόδημοι Ευρωπαίοι 80 100 88 

Ηλικία    

18-34 85 81 81 

35-44 78 87 85 

45-55 92 82 87 

Φύλο    

Άνδρας  83 82 83 

Γυναίκα 84 85 84 

Κοινωνική τάξη    

Α-Β 90 86 85 

Γ1 73 78 83 

Μόρφωση    

Μέχρι δευτεροβάθμια 74 80 82 

Τριτοβάθμια 85 20 85 

Σύνολο 84 83 84 
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3.6.2 Λόγοι μελλοντικής επίσκεψης στην Κύπρο 

 
Ο κύριος λόγος που προβάλλεται για πιθανή μελλοντική επίσκεψη στην Κύπρο είναι η επιθυμία 
για γνωριμία με καινούρια μέρη. Ο λόγος αυτός αναφέρεται από το ένα τέταρτο των 
ερωτώμενων που εκδήλωσαν πρόθεση να επισκεφθούν την Κύπρο στο μέλλον και είναι ο 
κυριότερος που προβάλλεται και στις τρεις χώρες. 
 
Άλλοι λόγοι που αναφέρθηκαν είναι το περιβάλλον και η φύση της Κύπρου που τους ελκύει 
(15%), γενικά η επιθυμία για τουρισμό (8%), ο ήλιος και η θάλασσα (7%), το γεγονός ότι η 
Κύπρος είναι όμορφο τουριστικό νησί (5%) και η διαθεσιμότητα νυκτερινής ζωής (5%). 
∆ιάφορα άλλα αναφέρθηκαν σε χαμηλότερο βαθμό. 
 

 
 
Οι τρεις κυριότεροι λόγοι που προβάλλονται σε κάθε χώρα για πιθανές μελλοντικές διακοπές 
στην Κύπρο είναι:  

 
 

Λόγοι μελλοντικής επίσκεψης στην Κύπρο 
 
Βάση: Όσοι σκέφτονται να επισκεφθούν την Κύπρο

ΗΑΕ (757) Μπαχρέιν (748) Κουβέιτ (752) 
-Μου αρέσει να επισκέπτομαι 
καινούργια μέρη (19%) 

-Μου αρέσει να επισκέπτομαι 
καινούργια μέρη (22%) 

-Μου αρέσει να επισκέπτομαι 
καινούργια μέρη (35%) 

-Περιβάλλον και όμορφη φύση 
(15%) 

-Πολλοί τόποι να περάσεις τις 
νύχτες (8%) 

-Τουρισμός και εξερεύνηση 
(21%) 

-Παγκόσμιος τουριστικός 
προορισμός (7%) 

-Περιβάλλον και όμορφη φύση 
(7%) 

-Όμορφο τουριστικό νησί (12%) 
Περιβάλλον και όμορφη φύση 
(12%) 

 
  

25%

15%

8%

7%

6%

5%

5%

4%

4%

Μου αρέσει να επισκέπτομαι καινούργια μέρη

Περιβάλλον και όμορφη φύση

Τουρισμός και εξερεύνηση

Ήλιος και θάλασσα

Ύπαρξη τουριστικών τοπίων

Όμορφο τουριστικό νησί

Πολλοί τόποι για να περάσεις τις νύχτες

Μουσεία και πολιτισμός της χώρας

Φανταστικός καιρός

Λόγοι μελλοντικής επίσκεψης στην Κύπρο
Βάση: Όσοι σκέφτονται να επισκεφθούν την Κύπρο
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ΗΑΕ 
 
Στα ΗΑΕ δεν παρατηρούνται σημαντικές διαφορές μεταξύ των διάφορων δημογραφικών 
ομάδων αναφορικά με τους λόγους που θα σκεφτόντουσαν την Κύπρο για μελλοντικό 
τουριστικό προορισμό, εκτός από το «περιβάλλον  και  όμορφη φύση» που αναφέρονται 
περισσότερο από τα άτομα ηλικίας μέχρι 44 χρονών. 
 
Μπαχρέιν 
 
Στο Μπαχρέιν παρατηρούνται κάποιες διαφοροποιήσεις ανάλογα με τις δημογραφικές ομάδες: 
 

 Η επιθυμία για γνωριμία με καινούρια μέρη προβάλλεται περισσότερο από τα άτομα της 
μεσαίας ανώτερης κοινωνικής τάξης. 

 Ο ήλιος και η θάλασσα και το περιβάλλον αναφέρονται περισσότερο από τους 
απόδημους Ασιάτες. 

 Ο φανταστικός καιρός  και η νυκτερινή ζωή προσελκύουν  περισσότερο τους 
απόδημους Ασιάτες και Ευρωπαίους. 

Κουβέιτ 
 
Στο Κουβέιτ οι μόνες διαφοροποιήσεις που παρατηρούνται είναι: 
 

 Περισσότερες αναφορές στην επιθυμία για γνωριμία με καινούρια μέρη από τους 
απόδημους Ασιάτες και Ευρωπαίους. 

 Οι Άραβες  γενικά προβάλλουν με μεγαλύτερη συχνότητα την επιθυμία για τουρισμό και 
εξερεύνηση ως λόγο για μελλοντική επίσκεψη στην Κύπρο. 
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3.6.3 Λόγοι μη μελλοντικής επίσκεψης στην Κύπρο 

 
Οι κύριοι αποτρεπτικοί λόγοι που προβάλλονται από τα άτομα που δεν θα ήθελαν να 
επισκεφτούν μελλοντικά την Κύπρο είναι το γεγονός  ότι θεωρείται ακριβός προορισμός και η 
έλλειψη πληροφόρησης για την Κύπρο. 
 
Ένα σημαντικό ποσοστό δεν ήταν σε θέση να δώσει κάποιο συγκεκριμένο λόγο για τον οποίο 
θα απέφευγε να επισκεφτεί την Κύπρο (27%). 
 

 
 
 

 
Οι τρεις βασικότεροι λόγοι κατά χώρα που προβάλλονται για την απόρριψη μελλοντικών 
διακοπών στην Κύπρο είναι: 
 

Λόγοι μη μελλοντικής επίσκεψης στην Κύπρο 

Βάση: Όσοι σκέφτονται να επισκεφθούν την Κύπρο
ΗΑΕ (149) Μπαχρέιν (155) Κουβέιτ (148) 

-Ακριβή (46%) -∆εν έχω καθόλου τουριστικές 
πληροφορίες (14%) 

-∆εν γνωρίζω τίποτα για την 
Κύπρο/ δεν γνωρίζω πολλά (43%) 

-∆εν έχω καθόλου τουριστικές 
πληροφορίες (16%) 

-Έλλειψη τουριστικών τοπίων 
(5%) -Ακριβή (37%) 

-Έλλειψη καταστημάτων για 
ψώνια (11%)  -∆υσκολία για εξασφάλιση βίζας 

(5%) 
 
  

27%

16%

11%

4%

4%

27%

Ακριβή

∆εν γνωρίζω τίποτα για την Κύπρο/ δεν γνωρίζω πολλά

∆εν έχω καθόλου τουριστικές πληροφορίες για την 
Κύπρο

∆υσκολία στο να εξασφαλίσεις βίζα

Έλλειψη καταστημάτων για ψώνια

∆Γ/∆Α

Λόγοι μη μελλοντικής επίσκεψης στην Κύπρο
Βάση: Όσοι  δεν σκέφτονται να επισκεφθούν την Κύπρο
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3.7 Μέτρα για αύξηση του τουρισμού στην Κύπρο 

 
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα 
 
Τα κυριότερα μέτρα που εισηγούνται οι κάτοικοι των ΗΑΕ για αύξηση του τουρισμού από τα 
ΗΑΕ προς την Κύπρο είναι η αύξηση των διαφημιστικών εκστρατειών (19%), απλοποίηση των 
διαδικασιών για απόκτηση βίζας (15%) και αυστηρότερα μέτρα ασφάλειας στην Κύπρο (11%). 
 
Σε χαμηλότερο βαθμό αναφέρονται η διαθεσιμότητα  απευθείας πτήσεων σε χαμηλό κόστος 
(8%), εκπτώσεις και προωθητικές ενέργειες (8%), η μείωση των τιμών (6%), προσφορά 
ταξιδιωτικών πακέτων (6%), διοργάνωση παγκοσμίων εκδηλώσεων (5%) και προσφορά 
περισσότερων πολιτιστικών αξιοθέατων (5%).  
 
 

 
 
 
 
  

19%

15%

11%

8%

8%

6%

6%

5%

5%

5%

Περισσότερη διαφήμιση

Απλοποίηση διαδικασιών για βίζα

Αυστηρά μέτρα ασφάλειας

Απευθείας πτήσεις σε χαμηλό κόστος

Εκπτώσεις και προωθητικές ενέργειες

Χαμηλότερες τιμές ταξιδιών, διαμονής, μετακίνησης

Προσφορά ταξιδιωτικών πακέτων 

∆ιοργάνωση παγκοσμίων εκδηλώσεων

Προσφορά περισσότερων πολιτιστικών αξιοθεάτων

Αυξημένα τουριστικά προγράμματα και πτήσεις

Μέτρα για αύξηση του τουρισμού στην Κύπρο

Βάση: Κάτοικοι ΗΑΕ
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Μπαχρέιν 
 
Το κύριο μέτρο που εισηγούνται οι κάτοικοι του Μπαχρέιν είναι η αύξηση των διαφημιστικών 
εκστρατειών για την Κύπρο, με το μέτρο αυτό να αναφέρεται από το 44%. ∆ύο στους δέκα 
επίσης αναφέρουν την ανάγκη για εκπτώσεις και προωθητικές ενέργειες. 
 
Από 6% αντίστοιχα αναφέρει τις χαμηλότερες τιμές ταξιδιών, μετακίνησης, διαμονής, τη 
διοργάνωση παγκόσμιων εκδηλώσεων και την παροχή περισσότερων πληροφοριών στους 
τουρίστες. 
 

 
 
 
  

44%

19%

6%

6%

6%

Περισσότερη διαφήμιση

Εκπτώσεις και προωθητικές ενέργειες

Χαμηλότερες τιμές ταξιδιών, διαμονής, μετακίνησης

∆ιοργάνωση παγκοσμίων εκδηλώσεων

Προσφορά περισσότερων πληροφοριών στους 
τουρίστες

Μέτρα για αύξηση του τουρισμού στην Κύπρο

Βάση: Κάτοικοι Μπαχρέιν
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Κουβέιτ 
 
Τέσσερις στους δέκα κάτοικους του Κουβέιτ πιστεύουν ότι για να αυξηθεί το τουριστικό ρεύμα 
προς την Κύπρο θα πρέπει να υπάρχει περισσότερη διαφήμιση για την Κύπρο. Ένα ποσοστό 
της τάξης του 23% κάνει λόγο για μείωση των τιμών, ενώ άλλοι λόγοι που αναφέρονται είναι η 
απλοποίηση των διαδικασιών για βίζα (14%), η προσφορά ταξιδιωτικών πακέτων (11%), οι 
εκπτώσεις και προωθητικές ενέργειες (7%), παροχή περισσότερων πληροφοριών στους 
τουρίστες (7%) και η διαθεσιμότητα απευθείας πτήσεων σε χαμηλότερο κόστος (7%). 
 

 
 
 
 
  

38%

23%

14%

11%

7%

7%

7%

Περισσότερη διαφήμιση

Χαμηλότερες τιμές ταξιδιών, διαμονής, μετακίνησης

Απλοποίηση διαδικασιών για βίζα

Προσφορά ταξιδιωτικών πακέτων

Εκπτώσεις και προωθητικές ενέργειες

Προσφορά περισσότερων πληροφοριών στους 
τουρίστες

Παροχή απευθείας πτήσεων σε χαμηλό κόστος

Μέτρα για αύξηση του τουρισμού στην Κύπρο

Βάση: Κάτοικοι Κουβέιτ
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3.8 Εικόνα Κύπρου 

3.8.1 Περιγραφή της Κύπρου 

 
Για να αξιολογηθεί η εικόνα που έχει για την Κύπρο ο στοχευόμενος πληθυσμός, ζητήθηκε από 
τους ερωτώμενους να χρησιμοποιήσουν μια δήλωση η οποία θα περιέγραφε την Κύπρο. Από 
τις δηλώσεις που ακούστηκαν ξεχώρισαν το «Όμορφη τουριστική χώρα», αναφερόμενη  από 
το 15% και ο «Θαλάσσιος τουρισμός» που αναφέρθηκε από το 9%. 
 

 
 
∆ιάφορες άλλες φράσεις ακούστηκαν σε μικρότερο βαθμό χωρίς κάποια να ξεχωρίζει ιδιαίτερα. 
Απλά για να φανεί η εικόνα που έχει για την Κύπρο ο στοχευόμενος πληθυσμός, αναφέρονται 
πιο κάτω όλες οι περιγραφές που δόθηκαν, έστω και αν δεν έχουν κάποια στατιστική σημασία.  
 

 Όμορφη τουριστική χώρα 
 Θαλάσσιος τουρισμός 
 Φυσική ομορφιά 
 Ελκυστική θάλασσα και αέρας 
 Ευρωπαϊκός παράδεισος 
 Ελπίζω να επισκεφτώ αυτή τη χώρα 
 Πράσινο νησί 
 Αμμώδεις παραλίες 
 Μαγικό, φυσικό νησί  
 Θαυμάσιο τουριστικό νησί 
 Τουριστικό νησί και φυσικές περιοχές 
 ∆ιάσημο νησί 
 Παραλιακός προορισμός 

 

 Φανταστικό νησί 
 ∆ιεθνής τουριστικός προορισμός 
 Ιστορία και κληρονομιά της χώρας 
 Ένας αρχαίος πολιτισμός 
 Συνδυάζει το παρόν με το παρελθόν 
 Χώρα των μουσείων 
 Χώρα της Μέσης Ανατολής και Ευρώπης 
 Μοναδικές αγορές 
 Νόστιμο φαγητό 
 Όμορφες νύχτες 
 Πρώτης κλάσης τουριστικό νησί 
 ∆ιάσημος τουριστικός πόλος έλξης, που 

δεν είναι γνωστός όμως σε όλους  
 Ακριβή 

15%

9%

6%

5%

5%

5%

4%

42%

Όμορφη τουριστική χώρα

Θαλάσσιος τουρισμός

Ελκυστική θάλασσα και αέρας

Ιστορία και κληρονομιά της χώρας

Ελπίζω να επισκεφτώ αυτή τη χώρα

Πράσινο νησί

Γη της φύσης/ φυσική ομορφιά/ ελκυστική

Άλλα

Περιγραφή της Κύπρου
Βάση: Όλο το δείγμα
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3.8.2 Περιγραφή των διακοπών 

 
Από τα άτομα που επισκέφθηκαν την Κύπρο ζητήθηκε με μια φράση να περιγράψουν τις 
διακοπές τους. Η πλειοψηφία αυτών (72%) δεν ήταν σε θέση να αναφέρει κάτι, ενώ κάποιες 
φράσεις που αναφέρθηκαν είναι μεμονωμένες. Οι φράσεις που αναφέρθηκαν παρουσιάζονται 
παρακάτω: 
 
 Όμορφες διακοπές, ομορφιά της φύσης, όμορφο πράσινο 
 Άνεση, ομορφιά και ξεχωριστές διακοπές 
 Άνεση, ευχαρίστηση και ομορφιά 
 Νυχτερινή ζωή 
 Θαυμάσιο τοπίο 
 Ανοιχτή χώρα για όλους 
 Ψυχική ηρεμία 
 Ηρεμία στη ψυχή και στα νεύρα 
 Κάτι μοναδικό και υπέροχο 
 Χαρούμενες και χρήσιμες διακοπές 
 Υπέροχες καλοκαιρινές διακοπές στο βουνό και στη θάλασσα 
 ∆ιασκεδαστικές διακοπές χωρίς περιορισμούς 
 Οι διακοπές στην Κύπρο είναι όμορφες και υπέροχες 
 Τοποθεσίες που προσφέρουν όμορφη θέα του νησιού 
 Πράσινο και θαυμάσιο τοπίο 
 ∆ιαχρονικός τουριστικός προορισμός 
 Ήρεμες και άνετες διακοπές/ ∆ιακοπές με όλη τη σημασία της λέξης 
 Φιλικοί άνθρωποι  
 Σύντομες διακοπές και μου κόστισαν πολύ 
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4. Διαφημίσεις 
 

4.1 Γνώση διαφημίσεων για την Κύπρο 

 
Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων και στις τρεις χώρες δεν θυμάται να έχει δει κάποια διαφήμιση 
για την Κύπρο. 
 
Το ποσοστό που θυμάται να είδε κάποια διαφήμιση είναι σχετικά ψηλότερο στο Μπαχρέιν και 
Κουβέιτ (ΗΑΕ: 16%, Μπαχρέιν:30%, Κουβέιτ: 29%). 
 
 

 
 
  

29%

30%

16%

25%

71%

70%

84%

75%

Κουβεϊτ

Μπαχρέιν

ΗΑΕ

Σύνολο

Γνώση διαφημίσεων για Κύπρο

Ναι Όχι

Βάση: Όλο το δείγμα
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Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα 
 
Μόνο 16% των ερωτηθέντων στα ΗΑΕ έχουν δει κάποια διαφήμιση για την Κύπρο. 
 

Το ποσοστό που είδε κάποια διαφήμιση για την Κύπρο είναι ψηλότερο μεταξύ της ηλικιακής 
ομάδας 35-44 χρόνων, της μεσαίας ανώτερης κοινωνικής τάξης και των ατόμων με 
δευτεροβάθμια μόρφωση. 
 

Σημειώνεται επίσης ότι τα άτομα που ανέφεραν ότι είδαν κάποια διαφήμιση για την Κύπρο 
αναφέρθηκαν κυρίως σε έντυπες διαφημίσεις.  
 
Παρατηρούνται κάποιες διαφοροποιήσεις μεταξύ των δημογραφικών ομάδων όσον αφορά τα 
διαφημιστικά μέσα στα οποία είδαν διαφήμιση: 
 
 Η τηλεόραση αναφέρθηκε σε κάπως ψηλότερο βαθμό από τα άτομα ηλικίας 45-55 

χρόνων και τα άτομα με μέχρι δευτεροβάθμια μόρφωση 
  

 Οι εφημερίδες αναφέρθηκαν περισσότερο από τους απόδημους Άραβες και Ασιάτες, 
τους άνδρες και τα άτομα μέχρι δευτεροβάθμια μόρφωση. 
 

 Τα περιοδικά αναφέρθηκαν σε κάπως ψηλότερο βαθμό από τους απόδημους Ασιάτες, 
τα άτομα ηλικίας 35-44 χρόνων, τους άνδρες, τη μεσαία ανώτερη κοινωνική τάξη και τα 
άτομα με μέχρι δευτεροβάθμια μόρφωση. 
 

 Στις διαφημίσεις των εξωτερικών πινακίδων έδωσαν περισσότερη σημασία τα άτομα με 
μέχρι δευτεροβάθμια μόρφωση. 
 

 Το διαδίκτυο αναφέρθηκε περισσότερο από τους απόδημους Ασιάτες και τα άτομα με 
μέχρι δευτεροβάθμια μόρφωση. 

 
Γνώση διαφημίσεων για την Κύπρο 

 
Βάση: Κάτοικοι ΗΑΕ

ΗΑΕ 
 Τηλεόραση Εφημερίδες Περιοδικά Πινακίδες ∆ιαδίκτυο 

Εθνικότητα % % % % % 
Γηγενείς Άραβες 6 6 5 3 5 
Απόδημοι Άραβες 4 9 7 3 3 
Απόδημοι Ασιάτες 5 9 10 2 10 
Απόδημοι Ευρωπαίοι - - 2 - - 
Ηλικία      
18-34 4 7 7 2 5 
35-44 5 8 9 4 9 
45-55 7 7 4 2 6 
Φύλο      
Άνδρας  5 9 8 2 7 
Γυναίκα 5 4 5 3 5 
Κοινωνική τάξη      
Α-Β 5 7 5 2 5 
Γ1 4 9 11 4 7 
Μόρφωση      
Μέχρι δευτεροβάθμια 9 11 16 13 15 
Τριτοβάθμια 4 7 6 1 5 
Σύνολο 5 8 7 3 6 
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Μπαχρέιν 
 
Τρεις στους δέκα κατοίκους του Μπαχρέιν δηλώνουν ότι είδαν κάποια διαφήμιση για την Κύπρο 
στο πρόσφατο παρελθόν. Το ποσοστό που θυμάται να είδε κάποια διαφήμιση για την Κύπρο 
είναι ψηλότερο μεταξύ των αποδήμων Αράβων και Ευρωπαίων, των ατόμων ηλικίας 35-44 
χρόνων και των ατόμων με τριτοβάθμια μόρφωση. 
 
Το διαφημιστικό μέσο που αναφέρθηκε  περισσότερο στη χώρα αυτή είναι η τηλεόραση.  
 
Κάποιες διαφοροποιήσεις που προκύπτουν μέσα από τη δημογραφική ανάλυση και αξίζει να 
αναφερθούν είναι: 
 
 Η τηλεόραση αναφέρθηκε περισσότερο από του απόδημους Άραβες, τα άτομα ηλικίας 

μέχρι 44 χρόνων και τα άτομα με τριτοβάθμια μόρφωση. 
 

 Οι εφημερίδες αναφέρθηκαν κυρίως από τους απόδημους Ευρωπαίους. 
 

 Τα περιοδικά συγκεντρώνουν περισσότερες αναφορές μεταξύ των γηγενών Αράβων, 
των απόδημων Ευρωπαίων και των ατόμων ηλικίας 35-55 χρόνων. 
 

 Οι εξωτερικές πινακίδες αναφέρθηκαν περισσότερο από τους γηγενείς Άραβες και τους 
άνδρες. 
 

 Από το διαδίκτυο ενημερώθηκαν περισσότερο οι γηγενείς Άραβες, οι απόδημοι Ασιάτες 
και Ευρωπαίοι, τα άτομα ηλικίας 35-44 χρόνων και οι άνδρες.  

 
Γνώση διαφημίσεων για την Κύπρο 

 
Βάση: Κάτοικοι Μπαχρέιν

Μπαχρέιν 
 Τηλεόραση Εφημερίδες Περιοδικά Πινακίδες ∆ιαδίκτυο 

Εθνικότητα % % % % % 
Γηγενείς Άραβες 18 5 11 9 8 
Απόδημοι Άραβες 42 - - - 2 
Απόδημοι Ασιάτες 4 3 7 - 10 
Απόδημοι Ευρωπαίοι 15 12 12 4 12 
Ηλικία      
18-34 17 3 6 6 6 
35-44 19 7 13 7 13 
45-55 13 7 10 3 7 
Φύλο      
Άνδρας  17 5 8 7 10 
Γυναίκα 19 3 9 3 5 
Κοινωνική τάξη      
Α-Β 18 4 8 6 7 
Γ1 15 5 10 4 10 
Μόρφωση      
Μέχρι δευτεροβάθμια 13 4 9 5 9 
Τριτοβάθμια 22 5 7 6 8 
Σύνολο 17 4 8 6 8 
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Κουβέιτ 
 
Ποσοστό 29% των ερωτώμενων στο Κουβέιτ δηλώνει ότι είδε κάποια διαφήμιση για την Κύπρο 
στο πρόσφατο παρελθόν. 
 
Το ποσοστό που δηλώνει ότι είδε κάποια διαφήμιση για την Κύπρο είναι ψηλότερο μεταξύ των 
γηγενών Αράβων, των απόδημων Ευρωπαίων, των ανώτερων κοινωνικών τάξεων και των 
ατόμων με τριτοβάθμια μόρφωση. 
 
Το μέσο που αναφέρθηκε με τη μεγαλύτερη συχνότητα είναι η τηλεόραση και ακολούθως το 
διαδίκτυο. 
 
Μέσα από τη δημογραφική ανάλυση παρατηρούνται κάποιες διαφορές στην ανάκληση 
διαφημιστικών μέσων που αξίζει να σημειωθούν. 
 
 Η τηλεόραση αναφέρθηκε σε αρκετά ψηλότερο βαθμό από τους απόδημους 

Ευρωπαίους. 
 

 Οι εφημερίδες αναφέρονται περισσότερο από τις ανώτερες κοινωνικές τάξεις. 
 

 Τα περιοδικά αναφέρονται περισσότερο από τους Άραβες γενικά, τις ανώτερες 
κοινωνικές τάξεις και τα άτομα με τριτοβάθμια μόρφωση. 
 

 Το διαδίκτυο συγκέντρωσε περισσότερες αναφορές ανάμεσα στους απόδημους 
Ευρωπαίους και τις ανώτερες κοινωνικές τάξεις. 

 

Γνώση διαφημίσεων για την Κύπρο 
 

Βάση: Κάτοικοι Κουβέιτ
Κουβέιτ 

 Τηλεόραση Εφημερίδες Περιοδικά Πινακίδες ∆ιαδίκτυο 

Εθνικότητα % % % % % 
Γηγενείς Άραβες 16 7 9 2 9 
Απόδημοι Άραβες 12 5 7 3 8 
Απόδημοι Ασιάτες 4 4 3 1 8 
Απόδημοι Ευρωπαίοι 30 4 2 - 24 
Ηλικία      
18-34 12 5 6 2 11 
35-44 13 6 6 2 8 
45-55 9 7 7 1 5 
Φύλο      
Άνδρας  10 5 6 2 10 
Γυναίκα 14 6 7 2 8 
Κοινωνική τάξη      
Α-Β 16 8 14 2 13 
Γ1 10 4 2 2 7 
Μόρφωση      
Μέχρι δευτεροβάθμια 9 5 4 2 8 
Τριτοβάθμια 14 6 8 1 11 
Σύνολο 12 6 6 2 9 
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ΚουβέιτΜπαχρέινΗΑΕΣύνολο

Τηλεόραση 12%17%5%11%

Εφημερίδες 6%4%8%6%

Περιοδικά 6%8%7%7%

Πινακίδες 2%6%3%3%

∆ιαδίκτυο 9%8%6%8%

Γνώση διαφημίσεων για Κύπρο Βάση: Όλο το δείγμα
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4.2 Αξιολόγηση διαφημίσεων ως προς ενημέρωση 

 
Τα μισά από τα άτομα που είδαν διαφημίσεις για την Κύπρο βρίσκουν ότι οι διαφημίσεις ήταν 
κάπως ενημερωτικές, ενώ ένα 13% τις βρίσκει πολύ ενημερωτικές. 
 
Σε όλες τις υπό εξέταση χώρες οι θετικές απόψεις για τις διαφημίσεις υπερτερούν κατά πολύ 
των αρνητικών. Συγκριτικά, το ποσοστό που έχει θετική άποψη για τις διαφημίσεις όσον αφορά 
την ενημερότητα είναι αρκετά ψηλότερο στα ΗΑΕ. 
 

 
 
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα 
 
Στο σύνολο των ατόμων που είδαν κάποια διαφήμιση για την Κύπρο οι διαφημίσεις κρίνονται 
ως πολύ ενημερωτικές από το 22% και κάπως ενημερωτικές από το 60%. 
 
∆ύο στους δέκα βρήκαν ότι οι διαφημίσεις δεν ήταν ενημερωτικές (Καθόλου ενημερωτικές: 
5%, κάπως μη ενημερωτικές 14%)1. 
 
Μπαχρέιν 
 
Σχεδόν έξι στους δέκα κατοίκους του Μπαχρέιν που είδαν διαφημίσεις για την Κύπρο τις 
βρήκαν ενημερωτικές (πολύ ενημερωτικές: 12%, κάπως ενημερωτικές: 47%).  
 
Αντίθετη άποψη έχουν οι τέσσερις στους δέκα (καθόλου ενημερωτικές: 8%, κάπως μη 
ενημερωτικές: 33%). 
 
Κουβέιτ 
 
Στο Κουβέιτ η εικόνα είναι η ίδια όπως και στο Μπαχρέιν. Έξι σχεδόν στους δέκα βρήκαν τις 
διαφημίσεις ενημερωτικές  (πολύ ενημερωτικές: 8%, κάπως ενημερωτικές: 50%), ενώ τέσσερις 
στους δέκα τις βρήκαν μη ενημερωτικές (καθόλου ενημερωτικές: 4%, κάπως μη ενημερωτικές: 
39%). 

                                            
1 ∆εν αναλύονται οι υπομάδες του δείγματος λόγω μικρών βάσεων. 

13% 22%
12% 8%

51%

60%

47% 50%

Σύνολο ΗΑΕ Μπαχρέιν Κουβεϊτ

Αξιολόγηση διαφημίσεων για Κύπρο-Ενημέρωση

Πολύ ενημερωτικές Κάπως ενημερωτικές

Βάση: Όσοι είδαν 
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4.3 Αξιολόγηση διαφημίσεων ως προς ελκυστικότητα 

 
Οι απόψεις διχάζονται όσον αφορά την προσπάθεια των διαφημίσεων να παρουσιάσουν την 
Κύπρο ως ελκυστικό τουριστικό προορισμό. Το 53% του συνόλου των ατόμων που είδαν 
διαφημίσεις για την Κύπρο πιστεύουν ότι πέτυχαν το σκοπό τους, ενώ οι υπόλοιποι τις κρίνουν 
ως ουδέτερες ή ως ανεπιτυχείς. 
 
Συγκριτικά θετικότερη άποψη έχουν οι κάτοικοι των ΗΑΕ και πιο αρνητική οι κάτοικοι του 
Κουβέιτ (ΗΑΕ: 82%, Μπαχρέιν: 50%, Κουβέιτ: 41%). 
 

 
 
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα 
 
Στο σύνολο των κατοίκων των ΗΑΕ που είδαν διαφημίσεις για την Κύπρο οκτώ στους δέκα 
βρήκαν επιτυχείς τις διαφημίσεις στην προσπάθεια τους να προβάλουν την Κύπρο ως 
τουριστικό προορισμό (πολύ επιτυχείς: 24%, κάπως επιτυχείς: 58%). 
 
Μπαχρέιν 
 
Οι μισοί από τους κατοίκους του Μπαχρέιν που είδαν διαφημίσεις για την Κύπρο κρίνουν ότι 
επιτυχημένα παρουσιάζουν την Κύπρο ως τουριστικό προορισμό (πολύ επιτυχείς: 13%, κάπως 
επιτυχείς: 36%). Από τους υπόλοιπους τρεις στους δέκα τις βρήκαν αδιάφορες, ενώ δύο στους 
δέκα τις κρίνουν αρνητικά. 
 
Κουβέιτ 
 
Οι κάτοικοι του Κουβέιτ που είδαν διαφημίσεις για την Κύπρο, παρουσιάζονται πιο αρνητικοί 
από τους κατοίκους των ΗΑΕ και του Μπαχρέιν στην αξιολόγηση τους, όσον αφορά την 
επίτευξη του στόχου των διαφημίσεων, δηλαδή να παρουσιάσουν την Κύπρο ως ελκυστικό  
τουριστικό προορισμό. Μόνο τέσσερις στους δέκα τις κρίνουν θετικά (πολύ επιτυχείς: 6%, 
κάπως επιτυχείς: 34%), ενώ οι υπόλοιποι τις αξιολογούν είτε ως ουδέτερες (37%) είτε ως 
ανεπιτυχείς (23%). 
 

13%
23%

13% 6%

40%

59%

36%
34%

Σύνολο ΗΑΕ Μπαχρέιν Κουβεϊτ

Αξιολόγηση διαφημίσεων για Κύπρο-Ελκυστικότητα

Πολύ επιτυχείς Κάπως επιτυχείς

Βάση: Όσοι είδαν
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5. Μέσα ενημέρωσης 
 

5.1 Τηλεοπτικοί σταθμοί που παρακολουθούν 

 
Το τηλεοπτικό κανάλι MBC 1,2,3,4 Action είναι ο πιο δημοφιλής σταθμός μεταξύ του 
στοχευόμενου πληθυσμού και στις τρεις χώρες όπου έγινε η έρευνα.  
 
Οι πέντε δημοφιλέστεροι σταθμοί σε κάθε χώρα είναι: 
 

ΗΑΕ Μπαχρέιν Κουβέιτ 

-MBC 1,2,3,4 Action (52%) -MBC 1,2,3,4 Action (47%) -MBC 1,2,3,4 Action (49%) 

-Al Jazeera Sports 1,2 (42%) -Star News (47%) -BBC (18%) 

-Al Jazeera English News (17%)  -Discovery (40%) -Rotana Music (18%) 

- Rotana Music (15%) -Sky News (39%) -Al Jazeera English News (15%) 

-CNN, Showtime Movies 1,2 
(14%) -Showtime Series (39%) -Al Watan (15%) 
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Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα 
 
Περισσότεροι από τους μισούς ερωτώμενους ανέφεραν ότι συνήθως παρακολουθούν τον 
τηλεοπτικό σταθμό MBC 1,2,3,4 Action. Στη δεύτερη θέση ακολουθεί το Al Jazeera Sports 1,2 
με τέσσερις στους δέκα ερωτώμενους να αναφέρουν ότι το παρακολουθούν. Αυτοί είναι οι δύο 
πιο δημοφιλείς σταθμοί στα ΗΑΕ, με τις αναφορές στους άλλους σταθμούς να είναι πολύ πιο 
περιορισμένες.  
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Μπαχρέιν 
 
Οι μισοί περίπου κάτοικοι του Μπαχρέιν αναφέρουν ότι συνήθως παρακολουθούν το MBC 
1,2,3,4 Action και το Star News (47% αντίστοιχα). 
 
Τέσσερις στους δέκα παρακολουθούν συνήθως το Discovery, ενώ 39% αντίστοιχα 
παρακολουθεί το Sky News και το Showtime Series. Ένα 37% παρακολουθεί συνήθως το 
Jevan TV, ενώ το Animal Planet παρακολουθεί το ένα τρίτο του δείγματος. Τρεις στους δέκα 
παρακολουθούν αντίστοιχα το Showtime Comedy, το Orbit Super Movies 1,2 και  το Rotana 
Music. 
 
Οι αναφορές σε άλλους τηλεοπτικούς σταθμούς είναι πιο περιορισμένες. 
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Κουβέιτ 
 
Ο πιο δημοφιλής τηλεοπτικός σταθμός στο Κουβέιτ είναι ο MBC 1,2,3,4 Action με ποσοστό 
αναφοράς 49%. Αρκετά χαμηλότερη είναι η αναφορά σε διάφορα άλλα κανάλια. Το BBC και το 
Rotana Music αναφέρονται από το 18% αντίστοιχα, το Al Jazeera English News και το Al 
Watan από το 15% αντίστοιχα, το Al Jazeera Sports από το 14% και το Showtime Movies 1,2 
και Al Ray από το 10% αντίστοιχα. 
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5.2 Εφημερίδες που διαβάζουν 

 
Οι τρεις πιο δημοφιλείς εφημερίδες μεταξύ του στοχευόμενου πληθυσμού σε κάθε χώρα είναι: 
 

ΗΑΕ Μπαχρέιν Κουβέιτ 

-Al Khaleej (36%) -Gulf Daily News (40%) -Al Watan (36%) 

-Khaleej Times (28%) -Al Wasat (36%) -Al Ray (21%) 

-Al Emarat al Yawm (25%) -Akhbar Al Khalij (18%) -Al Qabas (18%) 

 
 
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα 
 
Η δημοφιλέστερη εφημερίδα στα ΗΑΕ είναι η Al Khaleej, η οποία διαβάζεται από το 36% των 
κατοίκων των ΗΑΕ. Στη δεύτερη θέση είναι η εφημερίδα Khaleej Times με ποσοστό αναφοράς 
28% και ακολουθεί η Al Emarat Al Yawm με 25%. 
 
∆ύο στους δέκα ερωτώμενους ανέφεραν ότι συνήθως διαβάζουν τη Gulf News, 15% την 
Emirates Today και 12% την Al Bayan. 
 

 
 
 
  

36%

28%

25%

20%

15%

12%

Al Khaleej

Khaleej Times

Al Emarat Al Yawm

Gulf News

Emirates Today

Al Bayan

Εφημερίδες που διαβάζουν
Βάση: Κάτοικοι ΗΑΕ



 

136 
 

Μπαχρέιν 
 
Η πιο δημοφιλής εφημερίδα στο Μπαχρέιν είναι η Gulf Daily News, η οποία διαβάζεται από 
τέσσερις στους δέκα ερωτώμενους που πήραν μέρος στην έρευνα. Αρκετά κοντά ακολουθεί 
στη δεύτερη θέση η Al Wasat με 36%. 
 
Την Akhbar Al Khalij διαβάζει το 18%, την Al Ayam το 15% και τη Bahrain Tribune το 9%. 
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Κουβέιτ 
 
H Al Watan είναι η πιο δημοφιλής εφημερίδα στο Κουβέιτ, με 36% να αναφέρει ότι τη διαβάζει 
συνήθως. ∆ύο στους δέκα ερωτώμενους αναφέρουν ότι διαβάζουν την Al Ray, 18% την Al 
Qabas και 15% την Al Anbaa. Ένα 9% διαβάζει τη Zahrat Al Khalij. 
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6. Χαρακτηριστικά δείγματος 
 
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα 
 
Στα ΗΑΕ στο σύνολο των ατόμων που έλαβαν μέρος στην έρευνα (πληθυσμός ηλικίας 18-55 
χρόνων της ανώτερης και μεσαίας ανώτερης κοινωνικής τάξης, που ταξίδευσε στο εξωτερικό 
για διακοπές μέσα στα τελευταία 5 χρόνια) το μεγαλύτερο μέρος είναι απόδημος πληθυσμός 
και μόνο το 27% γηγενής πληθυσμός. 
 
Όσον αφορά το ηλικιακό προφίλ το μεγαλύτερο μερίδιο είναι νεαρός πληθυσμός, ηλικίας 18-34 
χρόνων (57%). 
 
Παράλληλα οι περισσότεροι είναι άνδρες (73%), ανήκουν στην ανώτερη κοινωνική τάξη (65%) 
και στη συντριπτική τους πλειοψηφία είναι άτομα με τριτοβάθμια μόρφωση (86%). 
 
Μπαχρέιν 
 
Στο Μπαχρέιν το μεγαλύτερο μερίδιο έχει ο γηγενής πληθυσμός (59%). Ο πληθυσμός 
χαρακτηρίζεται επίσης από ένα νεαρό ηλικιακό προφίλ (18-34: 59%). Οι άνδρες κατέχουν το 
μεγαλύτερο μερίδιο (65%). Στην πλειοψηφία του ο στοχευόμενος πληθυσμός ανήκει στην 
ανώτερη κοινωνική τάξη (64%), ενώ όσον αφορά το μορφωτικό επίπεδο σχεδόν ένα ίσο 
μερίδιο κατέχουν τα άτομα με μέχρι δευτεροβάθμια μόρφωση και τα άτομα με τριτοβάθμια 
μόρφωση (52% και 48% αντίστοιχα).  
 
Κουβέιτ 
 
Στο Κουβέιτ ο γηγενής πληθυσμός είναι η μειοψηφία (35%), ενώ αντίστοιχα τρεις στους δέκα 
είναι απόδημοι Άραβες και απόδημοι Ευρωπαίοι. 
 
Ο πληθυσμός έχει ένα νεαρό ηλικιακό προφίλ (53% άτομα ηλικίας 18-34 χρόνων). 
Περίπου ίσο μερίδιο κατέχουν οι άνδρες και οι γυναίκες (55% άνδρες και 45% γυναίκες). 
Στη χώρα αυτή υπερτερούν τα άτομα της μεσαίας ανώτερης κοινωνικής τάξης (67%) και τα 
άτομα με τριτοβάθμια μόρφωση (57%). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: 

Αποτελέσματα έρευνας μεταξύ 
τουριστικών πρακτόρων 
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Εισαγωγή 
 
Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της ποσοτικής έρευνας που διεξήχθη 
μεταξύ τουριστικών πρακτόρων στις τρεις χώρες ενδιαφέροντος, τα ΗΑΕ, το Μπαχρέιν και το 
Κουβέιτ. 
  
Στόχος της μελέτης αυτής ήταν ο έλεγχος των απόψεων τουριστικών παραγόντων ως προς την 
επιλογή τουριστικών προορισμών, τις πηγές πληροφόρησης για προορισμούς, τη γενική άποψη 
για την Κύπρο, τις διαφημιστικές καμπάνιες του ΚΟΤ και μέτρα για αύξηση του τουρισμού από 
τα ΗΑΕ, το Μπαχρέιν και το Κουβέιτ. 
  
Οι λεπτομέρειες για την μεθοδολογία διεξαγωγής της μελέτης παρουσιάζονται στο Παράρτημα 
Α της έκθεσης αποτελεσμάτων.  
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Συνοπτικά Αποτελέσματα 
 
Προφίλ πελατών 
 
Το ενδιαφέρον για πακέτα διακοπών παρουσιάζεται κάπως ψηλότερο στα ΗΑΕ (56%), ενώ 
αντίθετα στο Κουβέιτ οι ταξιδιώτες στη συντριπτική τους πλειοψηφία (88%) προτιμούν να 
διευθετούν το ταξίδι τους μόνοι τους. 
 
 ΗΑΕ (%) Μπαχρέιν (%) Κουβέιτ (%) 
Πακέτα διακοπών 56 35 12 
Ατομικές διευθετήσεις 44 65 88 
 
Η πλειοψηφία των πελατών και στις τρεις υπό εξέταση χώρες αποφασίζει για τον προορισμό 
διακοπών πριν να επισκεφθεί τον τουριστικό πράκτορα. Κάπως ψηλότερο είναι το ποσοστό 
αυτό στο Μπαχρέιν (71%) και κάπως χαμηλότερο στα ΗΑΕ (52%). 
 
 ΗΑΕ (%) Μπαχρέιν (%) Κουβέιτ (%) 
Αποφασίζει για προορισμό πριν 
επισκεφθεί 52 71 61 

Έχει μια ιδέα αλλά είναι ανοικτό σε 
εισηγήσεις 30 27 24 

Δεν έχει αποφασίσει ακόμη και ζητά 
πληροφορίες 18 2 15 

 
Υπηρεσίες πρακτορείων 
 
Τα τουριστικά πρακτορεία και στις τρείς χώρες προσφέρουν μια μεγάλη γκάμα προϊόντων και 
υπηρεσιών στους πελάτες τους. Τα τρία πιο κοινά προϊόντα/ υπηρεσίες που προσφέρονται σε 
κάθε χώρα παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: 
 

ΗΑΕ Μπαχρέιν Κουβέιτ 
Αεροπορικά εισιτήρια (100%) Αεροπορικά εισιτήρια (100%) Αεροπορικά εισιτήρια (100%) 
Πακέτο διακοπών (100%) ∆ιαμονή (75%) ∆ιαμονή (93%) 

∆ιαμονή (63%) Πακέτα διακοπών (70%) Μεταφορά στον προορισμό 
(85%) 

 
∆ιαφορές παρατηρούνται στις ερωτήσεις που υποβάλλουν οι πελάτες των τουριστικών 
πρακτορείων σε κάθε χώρα. Οι τρείς συχνότερες ερωτήσεις που υποβάλλονται ανά χώρα είναι: 
 

ΗΑΕ Μπαχρέιν Κουβέιτ 

Κόστος ταξιδιού (90%) ∆ιαθέσιμες αερογραμμές και 
πτήσεις (75%) 

∆ιαθέσιμοι χώροι διαμονής 
(53%) 

∆ιαθέσιμες αερογραμμές και 
πτήσεις (75%) Τιμές εισιτηρίων (58%) Κόστος ταξιδιού (43%) 

Μέσα μεταφοράς (28%) Προσφερόμενα πακέτα (40%) 
∆ιαθέσιμες αερογραμμές και 
πτήσεις (40%) 
Τιμές ξενοδοχείων (40%) 
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Προορισμοί διακοπών 
 
Οι τουριστικοί πράκτορες των ΗΑΕ πιστεύουν ότι αγαπημένοι μεσογειακοί προορισμοί για τους 
κατοίκους των ΗΑΕ είναι οι ευρωπαϊκές χώρες. Αντίθετα για τους κάτοικους του Μπαχρέιν και 
Κουβέιτ πιστεύεται ότι προτιμούν κυρίως αραβικές χώρες και την Τουρκία. Οι τρεις αγαπημένοι 
μεσογειακοί προορισμοί ανά χώρα είναι: 
 

ΗΑΕ Μπαχρέιν Κουβέιτ 
Ιταλία (65%) Αίγυπτος (98%) Αίγυπτος (58%) 
Γαλλία (60%) Τουρκία (48%) Λίβανος (58%) 
Ελλάδα (45% Λίβανος (40%) Τουρκία, Γαλλία (13%) 
 
Όλοι οι τουριστικοί πράκτορες των ΗΑΕ επιβεβαιώνουν ότι προωθούν συγκεκριμένους 
προορισμούς. Το αντίστοιχο ποσοστό σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ είναι μόλις στο 27% και 45% 
αντίστοιχα. 
 
Οι κύριοι λόγοι προώθησης συγκεκριμένων προορισμών ανά χώρα είναι: 
 

ΗΑΕ Μπαχρέιν Κουβέιτ 

∆ημοφιλής προορισμός (100%) Γνωστός ελκυστικός τουριστικός 
προορισμός (100%) 

Ψηλότερο περιθώριο κέρδους 
(80%) 

Ψηλότερο περιθώριο κέρδους 
(100%) ∆ημοφιλής προορισμός (92%) ∆ημοφιλής προορισμός (77%) 

Γνωστός ελκυστικός τουριστικός 
προορισμός (98% 

Προορισμός με αξία για λεφτά 
(72%) 

Γνωστός ελκυστικός τουριστικός 
προορισμός (57%) 

Κοντά στη χώρα διαμονής 
(98%)   

 
Η πιο διαδεδομένη πηγή πληροφοριών για διάφορους τουριστικούς προορισμούς στα ΗΑΕ και 
στο Μπαχρέιν είναι η μετάδοση πληροφοριών από στόμα σε στόμα και συστάσεις από φίλους/ 
συγγενείς. Στο Κουβέιτ η πιο διαδεδομένη πηγή πληροφόρησης σύμφωνα με τους μισούς 
τουριστικούς πράκτορες είναι η διαφήμιση σε ηλεκτρονικά μέσα. Οι τρεις πιο διαδεδομένες 
πηγές πληροφόρησης ανά χώρα είναι: 
 

ΗΑΕ Μπαχρέιν Κουβέιτ 

Στόμα σε στόμα (98%) Στόμα σε στόμα (45%) ∆ιαφημίσεις σε ηλεκτρονικά μέσα 
(50%) 

Απευθείας από τουριστικούς 
πράκτορες (50%) Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (43%) Στόμα σε στόμα (48%) 

∆ιαφημίσεις στον τύπο (43%) ∆ιαφημίσεις στον τύπο (38%) Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (38%) 
 
∆ιαφορές καταγράφονται στην αντίληψη για τις σημαντικότερες πηγές πληροφόρησης για τους 
τουριστικούς προορισμούς. Οι τουριστικοί πράκτορες στα ΗΑΕ πιστεύουν ότι το καλύτερο 
αποτέλεσμα για ενημέρωση προκύπτει μέσα από τη δική τους δουλειά (53%), ενώ αντίθετα οι 
τουριστικοί πράκτορες του Μπαχρέιν και Κουβέιτ πιστεύουν ότι η καλύτερη πληροφόρηση 
γίνεται από στόμα σε στόμα (70% και 68% αντίστοιχα). 
 
Προσέλκυση τουριστών 
 
∆ιαφορές παρατηρούνται μεταξύ των τριών χωρών όσον αφορά το ζητούμενο και το πιο 
ελκυστικό στοιχείο που προσφέρουν οι τουριστικοί προορισμοί. Οι τουρίστες από τα ΗΑΕ 
ζητούν κυρίως ήλιο/ θάλασσα και ορεινά θέρετρα, αλλά το σημαντικότερο για αυτούς είναι να 
βρουν νυχτερινή ζωή στον προορισμό επιλογής.  Οι κάτοικοι του Μπαχρέιν αναζητούν 
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χαμηλές/ ανταγωνιστικές τιμές και ασφάλεια στη χώρα προορισμού, πάνω απ’ όλα όμως για 
αυτούς μετρά η ασφάλεια. Οι κάτοικοι του Κουβέιτ αναζητούν κυρίως χαμηλές/ ανταγωνιστικές 
τιμές και ευκαιρίες για ψώνια. Το στοιχείο όμως που τους ελκύει περισσότερο είναι οι καλές 
αγορές για ψώνια. 
 

ΗΑΕ Μπαχρέιν Κουβέιτ 
Στοιχεία που αναζητούν 

Ήλιος/ θάλασσα (90%) Χαμηλές τιμές (88%) Χαμηλές τιμές (93%) 
Ορεινά θέρετρα (90%) Ασφάλεια και προστασία (88%) Ψώνισμα (88%) 
∆ιαθεσιμότητα εστιατορίων 
(83%) Φυσικό περιβάλλον (68%) Ψυχαγωγικές ευκαιρίες (83%) 

Φυσικό περιβάλλον (75%)  Νυχτερινή ζωή (83%) 

Νυχτερινή ζωή (75%)  ∆ιαθεσιμότητα εστιατορίων 
(83%) 

  Ορεινά θέρετρα/ σκι (83%) 
Σημαντικότερα στοιχεία 

Νυχτερινή ζωή (38%) Ασφάλεια/ προστασία (75%) Χαμηλές τιμές (58%) 
Ήλιος/ θάλασσα (33%) Φυσικό περιβάλλον (55%) Ευκαιρίες ψωνίσματος (43%) 
 Χαμηλές τιμές (48%)  
 
Κύπρος ως προορισμός διακοπών 
 
Οι τουριστικοί πράκτορες και των τριών χωρών ενδιαφέροντος επισημαίνουν ότι το κύριο 
πλεονέκτημα της Κύπρου είναι ο ήλιος και η θάλασσα. Οι τουριστικοί πράκτορες στο Μπαχρέιν 
είναι περισσότερο διστακτικοί στο να αναφέρουν πλεονεκτήματα της Κύπρου. Τα τρία 
κυριότερα πλεονεκτήματα που αναφέρθηκαν ανά χώρα είναι: 
 

ΗΑΕ Μπαχρέιν Κουβέιτ 
Ήλιος και θάλασσα (78%) Ήλιος και θάλασσα (15%) Ήλιος και θάλασσα (78%) 
∆ημοφιλής τουριστικός 
προορισμός (73%) Ορεινά θέρετρα/ σκι (15%) Νυχτερινή ζωή (65%) 

Ορεινά θέρετρα/ σκι (63%) Οικογενειακός προορισμός 
(13%) Φτηνές πτήσεις (58%) 

 
Σε αντίθεση με τους τουριστικούς πράκτορες των ΗΑΕ και του Μπαχρέιν, οι τουριστικοί 
πράκτορες στο Κουβέιτ είναι σε θέση να επισημάνουν ένα μεγάλο αριθμό μειονεκτημάτων που 
έχει η Κύπρος έναντι άλλων προορισμών με τα πιο σημαντικά να είναι οι ψηλές τιμές (70%), η 
ακριβή διαμονή (63%) και η έλλειψη απευθείας πτήσεων και πτήσεων σύνδεσης (43%).  
 
Όλοι οι τουριστικοί πράκτορες των ΗΑΕ αναφέρουν ότι θα σύστηναν την Κύπρο για διακοπές. 
Αντίθετα μόνο 53% των τουριστικών πρακτόρων του Κουβέιτ και 48% των τουριστικών 
πρακτόρων του Μπαχρέιν θα σύστηνε την Κύπρο. 
 
Οι κύριοι λόγοι σύστασης της Κύπρου είναι διότι είναι ένας διεθνής τουριστικός προορισμός 
(25%) και διότι διαθέτει ελκυστικές τουριστικές περιοχές (23%). 
 
Οι μισοί από τους τουριστικούς πράκτορες που δεν θα σύστηναν την Κύπρο αναφέρουν ότι δεν 
θα το έκαναν λόγω της έλλειψης πληροφοριών, ενώ 28% δεν θα το έκανε διότι βρίσκει την 
Κύπρο πολύ ακριβή. 
 
Σε μια τετρασκελή κλίμακα όπου το «1» αντιπροσωπεύει το «καθόλου καλή» και το «4» 
αντιπροσωπεύει το «πολύ καλή» οι τουριστικοί πράκτορες των ΗΑΕ αξιολογούν την Κύπρο με 
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τη ψηλότερη βαθμολογία (3,93) και οι τουριστικοί πράκτορες από το Μπαχρέιν με τη χειρότερη 
βαθμολογία (2,80). Με 3,35 αξιολογούν οι τουριστικοί πράκτορες του Κουβέιτ. 
 
Η συντριπτική πλειοψηφία (98%) των τουριστικών πρακτόρων στα ΗΑΕ πιστεύει ότι η 
δημοτικότητα της Κύπρου θα αυξηθεί μέσα στα ερχόμενα πέντε χρόνια. Την ίδια άποψη έχει 
μόνο το 55% των τουριστικών πρακτόρων του Μπαχρέιν και μόλις το 38% των τουριστικών 
πρακτόρων του Κουβέιτ. 
 
Η πλειοψηφία των τουριστικών πρακτόρων του Μπαχρέιν και του Κουβέιτ πιστεύει ότι για να 
αυξηθεί ο τουρισμός στην Κύπρο θα πρέπει να υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες και 
περισσότερη διαφήμιση για την Κύπρο (85% και 55% αντίστοιχα). Αντίθετα οι περισσότεροι 
τουριστικοί πράκτορες στα ΗΑΕ (30%) πιστεύουν ότι ο τουρισμός στην Κύπρο θα αυξηθεί, αν 
βελτιωθούν οι τόποι διαμονής. Τα κυριότερα μέτρα που αναφέρονται ανά χώρα είναι: 
 

ΗΑΕ Μπαχρέιν Κουβέιτ 

Βελτίωση τόπων διαμονής (30%) Περισσότερες πληροφορίες/ 
διαφήμιση (85%) 

Περισσότερες πληροφορίες/ 
διαφήμιση (55%) 

Βελτίωση τουριστικών 
υπηρεσιών (23%)  Ευκολότερες διαδικασίες βίζας 

(30%) 
Βελτίωση τουριστικών 
αξιοθέατων (20%)  Μείωση τιμών (30%) 

 
Εναλλακτικοί προορισμοί 
 
Οι τουριστικοί πράκτορες στα ΗΑΕ τείνουν να προτείνουν Ευρωπαϊκούς προορισμούς στους 
πελάτες τους (Γαλλία 60%, Ελλάδα 48%). Αντίθετα, στο Μπαχρέιν και Κουβέιτ παρατηρείται 
μια τάση προς την ασιατική αγορά και ειδικά προς την Μαλαισία (45% και 63% αντίστοιχα). 
 
Από την σύγκριση των αποτελεσμάτων φαίνεται καθαρά ότι υπάρχει διαφορά στην προώθηση 
ανταγωνιστικών τουριστικών προορισμών στις τρεις υπό εξέταση αγορές. 
  

ΗΑΕ Μπαχρέιν Κουβέιτ 
Γαλλία (60%) Μαλαισία (45%) Ταϋλάνδη (65%) 
Ελλάδα (48%) Αίγυπτος (38%) Μαλαισία (63%) 
Ιταλία (35%) Λίβανος (28% Τουρκία (35%) 

 
Διαφήμιση 
 
Όλα τα ταξιδιωτικά πρακτορεία από τα ΗΑΕ ανέφεραν ότι διαφημίζουν διάφορους προορισμούς 
ταξιδιών. Το αντίστοιχο ποσοστό για το Μπαχρέιν ανέρχεται στο 57% και για το Κουβέιτ στο 
63%. 
 
Τα κύρια μέσα διαφήμισης στα ΗΑΕ είναι οι πίνακες διαφημίσεων (68%) και το διαδίκτυο 
(63%), στο Μπαχρέιν οι εφημερίδες (57%) και τα περιοδικά (52%) και στο Κουβέιτ οι 
εφημερίδες (84%). Τα κυριότερα μέσα διαφήμισης για κάθε χώρα παρουσιάζονται στον 
παρακάτω πίνακα: 
 

ΗΑΕ Μπαχρέιν Κουβέιτ 
Πίνακες διαφημίσεων (68%) Εφημερίδες (57%) Εφημερίδες (84%) 
∆ιαδίκτυο (63%) Περιοδικά (52%) Φυλλάδια (32%) 

Φυλλάδια (43%) Φυλλάδια, Ηλεκτρονικά 
μηνύματα (35%)  
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Οι κύριοι περίοδοι διαφήμισης και για τις τρεις χώρες είναι οι καλοκαιρινοί μήνες με τα ΗΑΕ να 
έχουν το ψηλότερο ποσοστό διαφημίσεων μέσα στον Αύγουστο (80%) και το Μπαχρέιν και 
Κουβέιτ μέσα στον Ιούνη (70% και 72% αντίστοιχα). 
 
Η συντριπτική πλειοψηφία των τουριστικών πρακτόρων και στις τρεις χώρες πιστεύει ότι η 
διαφήμιση θα ασκήσει περισσότερη επιρροή στην επιλογή προορισμού διακοπών μέσα στα 
επόμενα πέντε χρόνια. (ΗΑΕ 98%, Μπαχρέιν 80%, Κουβέιτ 93%). 
 
Διαφημιστικές καμπάνιες ΚΟΤ 
 
Όλοι οι τουριστικοί πράκτορες των ΗΑΕ γνωρίζουν για τις διαφημιστικές καμπάνιες του ΚΟΤ, 
ενώ μόνο 48% των πρακτόρων του Μπαχρέιν και 38% των τουριστικών πρακτόρων του 
Κουβέιτ γνωρίζει για αυτές. 
 
Σε μια τετρασκελή κλίμακα όπου το «1» αντιπροσωπεύει το «καθόλου ελκυστικές» και το «4» 
το «πολύ ελκυστικές» οι τουριστικοί πράκτορες των ΗΑΕ αξιολογούν τις διαφημιστικές 
καμπάνιες του ΚΟΤ με 3,79, οι τουριστικοί πράκτορες του Μπαχρέιν με 3,33 και οι τουριστικοί 
πράκτορες του Κουβέιτ με 3,11. 
 
Σχεδόν όλοι οι τουριστικοί πράκτορες των ΗΑΕ (98%) πιστεύουν ότι ο αριθμός των τουριστών 
που θα ταξιδεύει από τα ΗΑΕ στο εξωτερικό θα αυξηθεί στα επόμενα πέντε χρόνια. Το 
αντίστοιχο ποσοστό για το Μπαχρέιν είναι 80% και για το Κουβέιτ 63%. 
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Αναλυτικά Αποτελέσματα 
 

1. Προφίλ πελατών τουριστικών πρακτορείων 

1.1 Σκοπός ταξιδιού 

 
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα 
 
Περισσότερες από τις μισές κρατήσεις που γίνονται στα τουριστικά πρακτορεία των ΗΑΕ είναι 
για επαγγελματικούς σκοπούς (55%). Το υπόλοιπο 45% των κρατήσεων είναι για διακοπές 
ανάπαυσης.  
 
Μπαχρέιν 
 
Κάπως χαμηλότερο είναι το ποσοστό κρατήσεων για επαγγελματικούς σκοπούς στο Μπαχρέιν. 
Συγκεκριμένα στο Μπαχρέιν, το 43% των κρατήσεων είναι για επαγγελματικούς σκοπούς, ενώ 
το 57% για διακοπές ανάπαυσης.  
 
Κουβέιτ 
 
Στο Κουβέιτ, το ποσοστό κρατήσεων για επαγγελματικούς σκοπούς είναι αρκετά χαμηλότερο 
σε σύγκριση με τις άλλες δύο χώρες. Μόλις τρεις στις δέκα κρατήσεις γίνονται για 
επαγγελματικούς σκοπούς και οι υπόλοιπες εφτά γίνονται για διακοπές ανάπαυσης.  
 

 
 
 

29%

43%

55%

71%

57%

45%

Κουβεϊτ

Μπαχρέιν

ΗΑΕ

Σύνολο επισκέψεων

Επαγγελματικός Ανάπαυση

Βάση: Όλο το δείγμα
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1.2 Καταγωγή πελατών πρακτορείων 

 
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα 
 
Στα ΗΑΕ, η καταγωγή των πελατών των τουριστικών πρακτορείων ποικίλει με 35% να είναι 
γηγενείς Άραβες και από ένα τέταρτο να είναι απόδημοι Ευρωπαίοι και απόδημοι Ασιάτες. 
Ποσοστό της τάξης του 15% είναι απόδημοι Άραβες. 
 
Μπαχρέιν 
 
Στο Μπαχρέιν, οι μισοί πελάτες των πρακτορείων είναι απόδημοι Ασιάτες και 28% είναι 
γηγενείς Άραβες. ∆ύο στους δέκα πελάτες είναι απόδημοι Ευρωπαίοι, ενώ το ποσοστό των 
πελατών που είναι απόδημοι Άραβες είναι μόλις 2%.  
 
Κουβέιτ 
 
Αρκετά ψηλό είναι το ποσοστό των γηγενών Αράβων στο Κουβέιτ με τα δύο τρίτα των 
πελατών να αποτελούνται από πελάτες αυτής της καταγωγής. Ποσοστό 14% είναι απόδημοι 
Άραβες, 12% είναι απόδημοι Ασιάτες και μόλις 9% είναι απόδημοι Ευρωπαίοι.  
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28%
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14%

2%

15%

12%

50%

25%

9%

20%

25%

Κουβεϊτ

Μπαχρέιν

ΗΑΕ

Εθνικότητα πελατών

Γηγενείς Άραβες Απόδημοι Άραβες Απόδημοι Ασιάτες Απόδημοι Ευρωπαίοι

Βάση: Όλο το δείγμα
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1.3 Ενδιαφέρον για πακέτα διακοπών 

 
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα 
 
Στα ΗΑΕ λίγο περισσότεροι από τους μισούς πελάτες των πρακτορείων (56%) ενδιαφέρονται 
για πακέτα διακοπών, ενώ το υπόλοιπο 44% ενδιαφέρεται να διευθετήσει το ταξίδι του 
ατομικά. 
 
Μπαχρέιν 
 
∆ιαφορετική είναι η τάση στο Μπαχρέιν, αφού μόνο το ένα τρίτο των πελατών ενδιαφέρεται 
για πακέτα διακοπών, ενώ τα υπόλοιπα δύο τρίτα ενδιαφέρονται για ατομικές διευθετήσεις 
ταξιδιών.  
 
Κουβέιτ 
 
Ακόμα χαμηλότερο είναι το ποσοστό των πελατών που ενδιαφέρονται για πακέτα διακοπών 
στο Κουβέιτ με το ποσοστό αυτό να φτάνει μόλις το 12%. Αντίθετα, η συντριπτική πλειοψηφία 
(88%) ενδιαφέρεται για ατομικές διευθετήσεις ταξιδιού. 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

12%

35%

56%

88%

65%

44%

Κουβεϊτ

Μπαχρέιν

ΗΑΕ

Ενδιαφέρον για πακέτα διακοπών

Πακέτα διακοπών Ατομικές διευθετήσεις ταξιδιού

Βάση: Όλο το δείγμα
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1.4 Απόφαση για προορισμό διακοπών 

 
Και στις τρείς χώρες, η πλειοψηφία των πελατών των τουριστικών πρακτορείων αποφασίζει για 
τον προορισμό των διακοπών πριν να επισκεφθέι τον τουριστικό πράκτορα. 
 
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα 
 
Στα ΗΑΕ, περίπου οι μισοί πελάτες αποφασίζουν για το που θα περάσουν τις διακοπές τους και 
μετά επισκέφτονται τον τουριστικό πράκτορα. Τρεις στους δέκα πελάτες έχουν κάποια ιδέα για 
το που θέλουν να πάνε για διακοπές, αλλά είναι ανοικτοί σε εισηγήσεις από τους τουριστικούς 
πράκτορες. Το 18% των πελατών ζητάει τη συμβουλή του πράκτορα για προορισμό διακοπών, 
αφου δεν έχει αποφασίσει για το που θα πάει πριν την επίσκεψη στο τουριστικό πρακτορείο. 
 
Μπαχρέιν 
 
Στο Μπαχρέιν, το ποσοστό των πελατών που γνωρίζει και έχει αποφασίσει που θα πάει πριν 
επισκεφθεί τον τουριστικό πράκτορα ανέρχεται στο 71%. Ποσοστό 27% έχει κάποια ιδέα, αλλά 
είναι ανοικτό σε εισηγήσεις. Το ποσοστό των πελατών που δεν αποφασίζει πριν επισκεφθεί τον 
τουριστικό πράκτορα και ζητάει συμβουλές βρίσκεται μόλις στο 2%. 
 
Κουβέιτ 
 
Στο Κουβέιτ, 61% των πελατών αποφασίζει για τον προορισμό του πριν να πάει στον 
τουριστικό πράκτορα, ενώ 24% έχει μια ιδέα για το που θέλει να πάει, αλλά είναι ανοικτό και 
σε εισηγήσεις. Το ποσοστό των ατόμων που δεν έχει αποφασίσει και ζητάει συμβουλές από τον 
τουριστικό πράκτορα ανέρχεται στο 15%. 
 

 

61%

71%

52%

24%

27%

30%

15%

2%

18%

Κουβεϊτ

Μπαχρέιν

ΗΑΕ

Απόφαση για προορισμό διακοπών

Αποφασίζει για προορισμό πριν επισκεφθεί έχει μια ιδέα για που θέλει να πάει

δεν έχει αποφασίσει ακόμη και ζητά πληροφορίες

Βάση: Όλο το δείγμα
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2. Υπηρεσίες πρακτορείων 

2.1 Προσφερόμενες υπηρεσίες πρακτορείων 

 
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα 
 
Τα πακέτα διακοπών καθώς και αεροπορικά εισιτήρια προσφέρονται από την ολότητα του 
δείγματος στα ΗΑΕ. Ποσοστό 63% των πρακτορείων προσφέρει υπηρεσίες διαμονής, ενώ το 
ποσοστό των τουριστικών πρακτόρων που προσφέρει άλλες υπηρεσίες είναι κάπως 
χαμηλότερο. Συγκεκριμένα, μόλις 45% προσφέρει ενοικίαση αυτοκινήτου ή περιοδείες σε 
αξιοθέατα και εκδρομές στον προορισμό διακοπών. Κράτηση κρουαζιέρων προσφέρεται από το 
43% των πρακτόρων και μεταφορά στον προορισμό διακοπών από το 38%. 
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38%

Πακέτα διακοπών
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∆ιαμονή
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Ενοικίαση αυτοκινήτου

Κράτηση κρουαζιέρων στον προορισμό

Μεταφορά στον προορισμό

Προσφερόμενες υπηρεσίες στους πελάτες
Βάση: Πρακτορεία ΗΑΕ
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Μπαχρέιν 
 
Στο Μπαχρέιν, όλοι οι τουριστικοί πράκτορες προσφέρουν αεροπορικά εισιτήρια, ενώ τα τρία 
τέταρτα προσφέρουν και διαμονή. Εφτά στους δέκα τουριστικούς πράκτορες προσφέρουν 
πακέτα διακοπών τα οποία συμπεριλαμβάνουν μεταφορά και διαμονή. Έξι στους δέκα έχουν 
υπηρεσία μεταφοράς στον προορισμό καθώς και περιοδείες σε αξιοθέατα και εκδρομές στον 
προορισμό και 55% προσφέρει ενοικίαση αυτοκινήτου. Μόλις 38% κάνει κρατήσεις για 
κρουαζιέρες στον προορισμό διακοπών. 
 

 
 
Κουβέιτ 
 
Στο Κουβέιτ, όλοι οι τουριστικοί πράκτορες προσφέρουν αεροπορικά εισιτήρια προς πώληση 
για τους πελάτες τους και 93% προσφέρει υπηρεσίες διαμονής. Ψηλό επίσης είναι το ποσοστό 
των πρακτορείων που προσφέρουν μεταφορά στον προορισμό (85%), ενοικίαση αυτοκινήτου 
στον προορισμό (83%), περιοδείες σε αξιοθέατα/ εκδρομές (80%) και κράτηση κρουαζιέρων 
στο προορισμό (75%).  
Αντίθετα, μόλις το 43% των πρακτορείων στο Κουβέιτ προσφέρει ολοκληρωμένα πακέτα 
διακοπών συμπεριλαμβανομένων της μεταφοράς και διαμονής.  
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2.2 Συχνές ερωτήσεις για προορισμούς 

 
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα 
 
Στα τουριστικά πρακτορεία των ΗΑΕ οι πιο συχνές ερωτήσεις που υποβάλλουν οι πελάτες 
αφορούν το κόστος ταξιδιού και τις διαθέσιμες αερογραμμές και πτήσεις. Συγκεκριμένα εννέα 
στους δέκα τουριστικούς πράκτορες αναφέρουν το κόστος ταξιδιού ως μια από τις τρεις πιο 
συχνές ερωτήσεις των πελατών, ενώ τα τρία τέταρτα των πρακτορείων αναφέρουν την 
ερώτηση για τις διαθέσιμες αερογραμμές και πτήσεις ως μια από τις τρεις πιο συχνές 
ερωτήσεις. 
 
Χαμηλότερη είναι η συχνότητα με την οποία αναφέρθηκαν άλλες ερωτήσεις. Συγκεκριμένα 
28% των πρακτορείων ανέφερε την ερώτηση για τα μέσα μεταφοράς, 23% για την ποιότητα 
υπηρεσιών, από 20% τη διαθεσιμότητα χώρων διαμονής/ ξενοδοχείων και τα αξιοθέατα και 
18% για την ασφάλεια στον προορισμό. 
 
Ερωτήσεις για προσφορές και προσφερόμενα πακέτα ανέφερε ως μια από τις πιο συχνές 
ερωτήσεις μόλις το 13% των πρακτορείων, ενώ ένα στα δέκα πρακτορεία ανέφερε ως 
δημοφιλή ερώτηση τις τιμές εισιτηρίων για την πτήση. Μόλις 3% κατέταξε την ερώτηση για 
τους δημοφιλείς προορισμούς μέσα στις τρεις πιο συχνές ερωτήσεις που ρωτούν οι πελάτες. 
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Μπαχρέιν 
 
Η πιο συχνή ερώτηση που κάνουν οι πελάτες των τουριστικών πρακτορείων στο Μπαχρέιν, 
αφορά τις διαθέσιμες αερογραμμές και πτήσεις, με 78% των πρακτόρων να αναφέρουν την 
ερώτηση αυτή ως μια από τις τρεις πιο συχνές. Ακολουθεί με ποσοστό 58% η ερώτηση για τις 
τιμές εισιτηρίων των πτήσεων και με 40% ερωτήσεις για προσφορές και προσφερόμενα 
πακέτα. 
  
Τρία στα δέκα πρακτορεία στο Μπαχρέιν κατατάσσουν την ερώτηση για τους διαθέσιμους 
χώρους διαμονής και ξενοδοχεία ως μια από τις τρεις συχνότερες, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό 
για τις καιρικές συνθήκες είναι στο 25%. 
  
Σε χαμηλότερο ποσοστό αναφέρονται ερωτήσεις για την ασφάλεια (13%), δημοφιλείς 
προορισμούς (10%), επιτρεπόμενο βάρος αποσκευών (10%), μέσα μεταφοράς (8%), υγιεινή/ 
καθαριότητα (8%), κόστος ταξιδιού (5%), αξιοθέατα (5%), ποιότητα υπηρεσιών (5%), ευκολία 
εξασφάλισης βίζας (5%) και απόσταση από τη χώρα διαμονής (5%). 
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Κουβέιτ 
 
Η συχνότερη ερώτηση από τους πελάτες στους τουριστικούς πράκτορες του Κουβέιτ αφορά 
τους διαθέσιμους χώρους διαμονής και ξενοδοχεία με 53% των τουριστικών πρακτόρων να 
αναφέρουν την ερώτηση αυτή ως μια από τις συχνότερες. Το κόστος ταξιδιού αναφέρθηκε από 
το 43% των πρακτόρων και οι διαθέσιμες αερογραμμές και οι τιμές των ξενοδοχείων από 40% 
αντίστοιχα. 
  
Το ένα τέταρτο των τουριστικών πρακτόρων ανέφερε ως μια από τις τρεις συχνότερες 
ερωτήσεις, τις τιμές εισιτηρίων για τις πτήσεις, ενώ δύο στους δέκα ανέφεραν τις καιρικές 
συνθήκες. Ερωτήσεις για τα αξιοθέατα κατατάσσονται μέσα στις τρεις συχνότερες από το 
18%, ενώ ερωτήσεις για την ποιότητα υπηρεσιών, ερωτήσεις για δημοφιλείς προορισμούς και 
ερωτήσεις για διαθέσιμους τόπους για ψώνια κατατάσσονται στις συχνότερες από το 15% των 
πρακτόρων. 
 
Άλλες ερωτήσεις που αναφέρονται ως συχνότερες αφορούν την ασφάλεια (10%), την ευκολία 
εξασφάλισης βίζας (5%), την απόσταση από τη χώρα διαμονής (5%), πιθανές προσφορές/ 
προσφερόμενα πακέτα (3%) και ερωτήσεις σχετικά με την υγιεινή/ καθαριότητα (3%). 
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Οι τρείς συχνότερες ερωτήσεις που υποβάλλονται ανά χώρα είναι: 
 

ΗΑΕ Μπαχρέιν Κουβέιτ 

Κόστος ταξιδιού (90%) ∆ιαθέσιμες αερογραμμές και 
πτήσεις (75%) 

∆ιαθέσιμοι χώροι διαμονής 
(53%) 

∆ιαθέσιμες αερογραμμές και 
πτήσεις (75%) Τιμές εισιτηρίων (58%) Κόστος ταξιδιού (43%) 

Μέσα μεταφοράς (28%) Προσφερόμενα πακέτα (40%) 
∆ιαθέσιμες αερογραμμές και 
πτήσεις (40%) 
Τιμές ξενοδοχείων (40%) 
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3. Προορισμοί διακοπών 

3.1 Αγαπημένες μεσογειακές χώρες για διακοπές 

 
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα 
 
Τα δύο τρίτα των τουριστικών πρακτόρων που πήραν μέρος στην έρευνα στα ΗΑΕ πιστεύουν 
ότι αγαπημένος προορισμός για τους κατοίκους των ΗΑΕ είναι η Ιταλία. Αρκετά κοντά με 
ποσοστό 60% ακολουθεί η Γαλλία. 
  
Το 45% των πρακτόρων πιστεύει ότι μια από τις αγαπημένες χώρες για διακοπές στη Μεσόγειο 
είναι η Ελλάδα, ενώ την Ισπανία κατατάσσει στις τρεις αγαπημένες χώρες της Μεσογείου το 
30% των πρακτόρων. 
  
Η Τουρκία κατατάσσεται στις τρεις αγαπημένες χώρες για διακοπές στη Μεσόγειο από το 23% 
των πρακτόρων, η Αίγυπτος από το 15%, η Τυνησία από το 13% και το Μαρόκο από το 10%. 
 
Η Κύπρος αναφέρεται ως μια από τις αγαπημένες χώρες για διακοπές μόνο από το 5% των 
τουριστικών πρακτόρων των ΗΑΕ. 
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158 
 

Μπαχρέιν 
 
Σύμφωνα με τους τουριστικούς πράκτορες στο Μπαχρέιν, αγαπημένος προορισμός για τις 
διακοπές είναι η Αίγυπτος, η οποία αναφέρεται σχεδόν από την ολότητα του δείγματος (98%).  
 
Η Τουρκία κατατάσσεται ως μια από τις τρεις αγαπημένες χώρες για διακοπές στη Μεσόγειο 
από το 48% και ο Λίβανος από το 40% των τουριστικών πρακτόρων. 
 
Το ένα τέταρτο των πρακτόρων αναφέρει την Ιορδανία και το 23% τη Συρία. Η Κύπρος μαζί με 
την Ελλάδα αναφέρονται ως αγαπημένος προορισμός διακοπών από το 15% των πρακτόρων 
του Μπαχρέιν, η Ισπανία και η Ιταλία από το 8%, το Μαρόκο από το 5% και η Γαλλία από το 
3%. 
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Κουβέιτ 
 
Η Αίγυπτος και ο Λίβανος είναι οι αγαπημένες μεσογειακές χώρες για διακοπές σύμφωνα με το 
58% των τουριστικών πρακτόρων του Κουβέιτ. Η Τουρκία και η Γαλλία ακολουθούν με 
αναφορά 13% από τους πράκτορες. 
  
Η Ιταλία αναφέρεται από το 10%, η Ισπανία από το 8%, το Μαρόκο από το 5% και η Τυνησία 
από το 3%. 
  
Η Κύπρος δεν αναφέρεται καθόλου από τους τουριστικούς πράκτορες του Κουβέιτ. 
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3.2 Λόγοι προτίμησης προορισμών 

 
Στη συνέχεια οι τουριστικοί πράκτορες ρωτήθηκαν για τους λόγους που πιστεύουν ότι οι χώρες 
αυτές προτιμούνται από τον πληθυσμό της χώρας τους. 
  
Με βάση το σύνολο του δείγματος, εξάγονται τα ακόλουθα συμπεράσματα: 
 
Οι κύριοι λόγοι προτίμησης της Αιγύπτου είναι: 
 

 Μνημεία και τοποθεσίες ιστορίας και κουλτούρας συμπεριλαμβανομένων μουσείων 
(66%) 

 Χαμηλές ανταγωνιστικές τιμές (35%) 
 Ευκαιρίες ψωνίσματος, διαθεσιμότητα λιανικών καταστημάτων, πολυκαταστημάτων 

(34%) 
 Ήλιος και θάλασσα (32%) 

Οι κύριοι λόγοι προτίμησης του Λιβάνου είναι: 
 

 Φιλοξενία των ανθρώπων (60%) 
 Ορεινά θέρετρα (58%) 
 Φυσικό περιβάλλον (55%) 
 Νυχτερινή ζωή/ κέντρα διασκέδασης (53%) 
 ∆ιαθεσιμότητα εστιατορίων και άλλων καταστημάτων φαγητών και ποτών (50%) 

Οι κύριοι λόγοι προτίμησης της Ιταλίας είναι: 
 

 Ήλιος και θάλασσα (64%) 
 Φυσικό περιβάλλον (61%) 
 Νυχτερινή ζωή/ κέντρα διασκέδασης (49%) 
 Ορεινά θέρετρα (46%) 

Οι κύριοι λόγοι προτίμησης της Τουρκίας είναι: 
 

 Φιλοξενία των ανθρώπων (36%) 
 Φυσικό περιβάλλον (36%) 
 Ορεινά θέρετρα (33%) 
 Νυχτερινή ζωή/ κέντρα διασκέδασης (33%) 

Οι κύριοι λόγοι προτίμησης της Γαλλίας είναι: 
 

 Ήλιος και θάλασσα (60%) 
 ∆ιαθεσιμότητα εστιατορίων και άλλων καταστημάτων φαγητών και ποτών (43%) 
 Νυχτερινή ζωή/ κέντρα διασκέδασης (43%) 
 Μνημεία και τοποθεσίες ιστορίας και κουλτούρας συμπεριλαμβανομένων μουσείων 

(40%) 
 Ψυχαγωγικές ευκαιρίες όπως waterparks, άλλα θεματικά πάρκα (40%) 

Οι κύριοι λόγοι προτίμησης της Ελλάδας είναι: 
 

 Ήλιος και θάλασσα (63%) 
 Νυχτερινή ζωή/ κέντρα διασκέδασης (46%) 
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 Φυσικό περιβάλλον (33%) 
 Ασφάλεια και προστασία (33%) 
 Μνημεία και τοποθεσίες ιστορίας και κουλτούρας συμπεριλαμβανομένων μουσείων 

(29%) 

Οι κύριοι λόγοι προτίμησης της Ισπανίας είναι: 
 

 ∆ιαθεσιμότητα εστιατορίων και άλλων καταστημάτων φαγητών και ποτών (56%) 
 Φυσικό περιβάλλον (50%) 
 Ήλιος και θάλασσα (44%) 
 Ορεινά θέρετρα (44%) 
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3.3 Προώθηση προορισμών 

3.3.1 Προώθηση συγκεκριμένων προορισμών 

 
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα 
 
Όλα τα πρακτορεία στα ΗΑΕ επιβεβαιώνουν ότι προωθούν συγκεκριμένους προορισμούς.  
 
Μπαχρέιν 
 
Αντίθετα, στο Μπαχρέιν, μόνο 27% των πρακτορείων που πήραν μέρος στην έρευνα 
αναφέρουν ότι προωθούν κάποιους συγκεκριμένους προορισμούς περισσότερο από άλλους. 
 
Κουβέιτ 
 
Το αντίστοιχο ποσοστό των πρακτορείων που προωθούν προορισμούς στο Κουβέιτ είναι 45%. 
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3.3.1 Λόγοι προώθησης προορισμών 

 
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα 
 
Τα πρακτορεία στα ΗΑΕ, προωθούν συγκεκριμένους τουριστικούς προορισμούς για αρκετούς 
λόγους. Οι κυριότεροι λόγοι είναι η δημοτικότητα του προορισμού μεταξύ των πελατών και το 
ψηλότερο περιθώριο κέρδους για το πρακτορείο (100% αντίστοιχα). 
 
Σχεδόν όλοι οι τουριστικοί πράκτορες (98%) δηλώνουν ότι προωθούν συγκεκριμένους 
προορισμούς οι οποίοι είναι γνωστοί ελκυστικοί τουριστικοί προορισμοί, ενώ 93% προωθεί 
προορισμούς οι οποίοι βρίσκονται κοντά στα ΗΑΕ. 
 
Μόνο 55% των πρακτόρων προωθεί προορισμούς οι οποίοι έχουν αξία για τα λεφτά τους.  
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Μπαχρέιν 
 
Στο Μπαχρέιν, από τους τουριστικούς πράκτορες οι οποίοι προωθούν συγκεκριμένους 
προορισμούς, όλοι αναφέρουν ότι προωθούν προορισμούς οι οποίοι είναι γνωστοί ελκυστικοί  
τουριστικοί προορισμοί. Ποσοστό 92% προωθεί προορισμούς οι οποίοι είναι δημοφιλείς μεταξύ 
των πελατών του. 
 
Κάπως χαμηλότερο είναι το ποσοστό το οποίο προωθεί προορισμούς οι οποίοι έχουν αξία για 
τα λεφτά (72%), ενώ το ποσοστό που προωθεί προορισμούς οι οποίοι είναι κοντά στο 
Μπαχρέιν ανέρχεται στο 40%.  
 
Μόλις 16% των τουριστικών πρακτόρων αναφέρουν ότι προωθούν συγκεκριμένους 
προορισμούς οι οποίοι επιφέρουν μεγαλύτερο περιθώριο κέρδους στο πρακτορείο τους. 
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Κουβέιτ 
 
Οκτώ στους δέκα τουριστικούς πράκτορες  του Κουβέιτ οι οποίοι προωθούν συγκεκριμένους 
προορισμούς το κάνουν λόγω του ψηλότερου περιθωρίου κέρδους που έχουν από αυτούς τους 
προορισμούς. Ποσοστό 77% το κάνει λόγω του ότι ο προορισμός είναι δημοφιλής μεταξύ των 
πελατών του και 70% λόγω του ότι είναι γνωστός ελκυστικός τουριστικός προορισμός. 
 
Χαμηλότερα είναι τα ποσοστά των πρακτόρων που προωθούν κάποιον προορισμό επειδή είναι 
κοντά στη χώρα προέλευσης (57%) ή επειδή είναι προορισμός με αξία για τα λεφτά του 
(53%). 
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3.4 Πηγές πληροφοριών για προορισμούς 

3.4 1 Πηγές πληροφόρησης 

 
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα 
 
Η διάδοση πληροφοριών από στόμα σε στόμα και οι συστάσεις από φίλους και συγγενείς 
φαίνεται να είναι η πιο διαδεδομένη πηγή πληροφοριών για διάφορους προορισμούς διακοπών. 
Η πηγή αυτή αναφέρεται αυθόρμητα από το 88% των τουριστικών πρακτόρων στα ΗΑΕ. 
 
Μισοί από τους τουριστικούς πράκτορες αναφέρουν τις πληροφορίες που δίνουν απευθείας οι 
ίδιοι ως διαδεδομένη πηγή πληροφόρησης, ενώ 43% αναφέρει τις διαφημίσεις στον τύπο. Το 
ένα τρίτο των τουριστικών πρακτόρων θεωρεί ως διαδεδομένη πηγή πληροφόρησης τις 
πληροφορίες που δίνονται έμμεσα από τους τουριστικούς πράκτορες, ενώ οι αναφορές σε 
άλλες πηγές πληροφόρησης είναι κάπως πιο περιορισμένες. Συγκεκριμένα οι διαφημίσεις σε 
ηλεκτρονικά μέσα αναφέρονται από το 18%, η γνώση του προορισμού από 15% και το 
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο με προωθητικό περιεχόμενο από 13%.  
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Μπαχρέιν 
 
Οι πιο διαδεδομένες πηγές πληροφόρησης στο Μπαχρέιν σύμφωνα με τους τουριστικούς 
πράκτορες είναι οι συστάσεις από στόμα σε στόμα και από φίλους/ συγγενείς και η προώθηση 
υλικού μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Οι λόγοι αυτοί αναφέρονται από 45% και 43% 
αντίστοιχα.  
Τις διαφημίσεις στον τύπο ως πηγή πληροφόρησης αναφέρει το 38% και τις διαφημίσεις σε 
ηλεκτρονικά μέσα το 23%. 
 
Μόλις ένας στους δέκα τουριστικούς πράκτορες αναφέρει ότι το κοινό πληροφορείται από τους 
ιδίους και μόλις 8% αναφέρει τη δημοτικότητα του προορισμού ως πηγή πληροφόρησης. 
Τέλος, μόλις 3% θεωρεί ότι οι κάτοικοι του Μπαχρέιν παίρνουν πληροφορίες για κάποιον 
τουριστικό προορισμό έμμεσα από τους ίδιους.  
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Οι μισοί τουριστικοί πράκτορες στο Κουβέιτ θεωρούν τις διαφημίσεις στα ηλεκτρονικά μέσα ως 
μια διαδεδομένη πηγή πληροφόρησης για διάφορους προορισμούς διακοπών. Ως διαδεδομένη 
πηγή πληροφόρησης αναφέρεται και η μετάδοση πληροφοριών από στόμα σε στόμα και οι 
συστάσεις από φίλους/ συγγενείς σύμφωνα με το 43%. 
  
Ποσοστό 38% θεωρεί την αποστολή υλικού μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ως 
διαδεδομένη πηγή πληροφόρησης, ενώ το ένα τρίτο δηλώνει ότι οι κάτοικοι του Κουβέιτ 
μαθαίνουν για κάποιο προορισμό διακοπών απευθείας από τους ίδιους.  
 
Ένα 28% αναφέρει ότι η προϋπάρχουσα εντύπωση για κάποιο γνωστό προορισμό ενεργεί ως 
πηγή πληροφόρησης, 25% δηλώνει ότι ο κόσμος μαθαίνει έμμεσα από τους τουριστικούς 
πράκτορες και μόλις 15% από τον τύπο.  
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3.4.2 Σημαντικότερες πηγές πληροφοριών 

 
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα 
 
Οι τουριστικοί πράκτορες στα ΗΑΕ πιστεύουν ότι η σημαντικότερη πηγή πληροφοριών για 
τουριστικούς προορισμούς είναι οι πληροφορίες που δίνουν απευθείας οι ίδιοι. Περισσότεροι 
από τους μισούς (53%) αναφέρουν την πηγή αυτή ως μια από τις δύο πιο σημαντικές. Το ένα 
τρίτο των πρακτόρων αναφέρει ως μία από τις δύο σημαντικότερες πηγές πληροφόρησης, την 
έμμεση ενημέρωση από τους πράκτορες. 
  
Τρεις στους δέκα τουριστικούς πράκτορες των ΗΑΕ που πήραν μέρος στην έρευνα ανέφεραν 
ως μια από τις σημαντικότερες πηγές πληροφόρησης, το προωθητικό υλικό το οποίο 
αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και 28% τις διαφημίσεις στον τύπο. 
  
Ποσοστό 23% ανέφερε ως σημαντικότερη πηγή πληροφόρησης τις εντυπώσεις που έχουν 
δημιουργηθεί λόγω της δημοτικότητας ενός τουριστικού προορισμού και από 18% τις 
συστάσεις από στόμα σε στόμα, συγγενείς και φίλους και τις διαφημίσεις σε ηλεκτρονικά μέσα. 
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Μπαχρέιν 
 
Οι τουριστικοί πράκτορες του Μπαχρέιν πιστεύουν ότι η σημαντικότερη πηγή πληροφόρησης 
για διάφορους τουριστικούς προορισμούς είναι η μετάδοση πληροφοριών από στόμα σε στόμα 
και οι συστάσεις από συγγενείς και φίλους. Το ποσοστό αναφοράς αυτής της πηγής ανέρχεται 
στο 70%. 
 
∆εύτερη σημαντικότερη πηγή πληροφόρησης με ποσοστό αναφοράς 43% είναι οι διαφημίσεις 
στον τύπο. 
  
Άλλες πηγές πληροφόρησης αναφέρονται με χαμηλότερη συχνότητα. Οι διαφημίσεις σε 
ηλεκτρονικά μέσα αναφέρονται από το 23%, το γενικά γνωστός τουριστικός προορισμός από 
το 20%, η απευθείας πληροφόρηση από τουριστικούς πράκτορες από το 18%, το ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο με προωθητικό περιεχόμενο από το 18% και η έμμεση πληροφόρηση από 
τουριστικούς πράκτορες από το 10%.  
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Κουβέιτ 
 
Όπως και οι τουριστικοί πράκτορες στο Μπαχρέιν έτσι και αυτοί στο Κουβέιτ πιστεύουν ότι η 
σημαντικότερη πηγή πληροφόρησης για τουριστικούς προορισμούς είναι η μετάδοση 
πληροφοριών από στόμα σε στόμα και συστάσεις από φίλους και συγγενείς (68%). 
 
∆εύτερος σημαντικότερος παράγοντας με αναφορά 38% είναι οι διαφημίσεις στον τύπο και 
ακολουθούν με 23% οι διαφημίσεις στα ηλεκτρονικά μέσα. 
  
∆ύο στους δέκα πράκτορες αναφέρουν την απευθείας πληροφόρηση από τους ίδιους ως μια 
από τις δύο σημαντικότερες πηγές πληροφόρησης, καθώς επίσης και την προώθηση υλικού 
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ένα ίσο ποσοστό (20%) πιστεύει ότι σημαντικότερος 
παράγοντας είναι οι προϋπάρχουσες πληροφορίες για γενικά γνωστούς προορισμούς. 
 
Το χαμηλότερο ποσοστό συγκεντρώνει η έμμεση πληροφόρηση από τουριστικούς πράκτορες 
με 13%. 
 

 
 
Από την ανάλυση είναι έκδηλο ότι υπάρχει διαφορά στην αντίληψη για τις σημαντικές πηγές 
πληροφόρησης για τους τουριστικούς προορισμούς. Οι τουριστικοί πράκτορες στα ΗΑΕ 
πιστεύουν ότι το καλύτερο αποτέλεσμα για ενημέρωση προκύπτει μέσα από τη δική τους 
δουλειά, ενώ αντίθετα οι τουριστικοί πράκτορες του Μπαχρέιν και Κουβέιτ πιστεύουν ότι η 
καλύτερη πληροφόρηση γίνεται από στόμα σε στόμα. 
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4. Στοιχεία προσέλκυσης τουριστών 
 
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα 
 
Εννέα στους δέκα τουριστικούς πράκτορες στα ΗΑΕ αυθόρμητα αναφέρουν ότι ο ήλιος και η 
θάλασσα που προσφέρει κάποιος προορισμός είναι ένα από τα στοιχεία που επιζητούν οι 
ταξιδιώτες όταν ψάχνουν για τουριστικό προορισμό. ∆ιάφορα άλλα στοιχεία αναφέρθηκαν με 
αρκετά χαμηλότερη συχνότητα. 
  
Μετά από υπενθύμιση, η αναφορά στον ήλιο και θάλασσα παραμένει στην πρώτη θέση με 
90%. Παράλληλα όμως αυξάνονται σημαντικά οι αναφορές και σε διάφορα άλλα στοιχεία. Το 
90%, μετά από υπενθύμιση αναφέρει τα ορεινά θέρετρα.  
 
Στη τρίτη θέση με αναφορά 83% βρίσκεται η διαθεσιμότητα εστιατορίων και άλλων 
καταστημάτων φαγητών και ποτών και ακολουθεί το φυσικό περιβάλλον και η νυχτερινή ζωή 
με 75% αντίστοιχα. 
 
Ποσοστό 73% μετά από υπενθύμιση αναφέρει τα μνημεία και τοποθεσίες ιστορίας και 
κουλτούρας και 70% τη διαθεσιμότητα επιλογών δημόσιων μέσων μεταφοράς. Το 63% των 
τουριστικών πρακτόρων στα ΗΑΕ αναφέρει ως σημαντικό στοιχείο τις ψυχαγωγικές ευκαιρίες 
όπως θεματικά πάρκα που προσφέρει κάποιος προορισμός, 60% τις χαμηλές/ ανταγωνιστικές 
τιμές, 58% τις ψυχαγωγικές δραστηριότητες που σχετίζονται με τον αθλητισμό και 55% τις 
ευκαιρίες ψωνίσματος. 
 
Οι μισοί πράκτορες μετά από υπενθύμιση αναφέρουν τη φιλοξενία των ανθρώπων και την 
υψηλή ποιότητα των καταλυμάτων ως στοιχεία προσέλκυσης τουριστών. Σε χαμηλότερο 
βαθμό αναφέρονται κάποια άλλα στοιχεία όπως η ασφάλεια και προστασία (45%), προορισμός 
με αξία για τα λεφτά (45%), παρουσία φίλων/ συγγενών στη χώρα (43%), ομοιότητα 
κουλτούρας (35%) και απόσταση από τη χώρα διαμονής (35%). 
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Από τα στοιχεία που αναζητούν οι τουρίστες σε ένα τουριστικό προορισμό, η νυχτερινή ζωή/ 
κέντρα διασκέδασης φαίνεται να είναι το περισσότερο σημαντικό σύμφωνα με το 38% των 
τουριστικών πρακτόρων των ΗΑΕ. Ακολουθεί ο ήλιος και η θάλασσα το οποίο αναφέρεται ως 
ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία από το ένα τρίτο των πρακτόρων και το φυσικό 
περιβάλλον αναφερόμενο από τρεις στους δέκα πράκτορες. 
 
Ποσοστό 23% υποδεικνύει τα μνημεία και τοποθεσίες ιστορίας και κουλτούρας ως ένα από τα 
τρία στοιχεία στα οποία οι πλείστοι πελάτες τους δίνουν έμφαση, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό 
για τις ψυχαγωγικές ευκαιρίες όπως θεματικά πάρκα ανέρχεται σε 20%.  
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Μπαχρέιν 
 
Κατά την άποψη των τουριστικών πρακτόρων του Μπαχρέιν το στοιχείο που ψάχνουν 
περισσότερο οι δικοί τους πελάτες είναι οι χαμηλές/ ανταγωνιστικές τιμές (αυθόρμητες 
αναφορές  53%). Μετά από υπενθύμιση η σημασία των χαμηλών/ ανταγωνιστικών τιμών και 
της ασφάλειας και προστασίας αυξάνεται, αναφερόμενα αντίστοιχα από 88% το κάθε ένα.  
 
Ποσοστό 68% αναφέρει το φυσικό περιβάλλον, ενώ χαμηλότερες είναι οι αναφορές σε μνημεία 
ιστορίας και κουλτούρας (55%). Οι μισοί τουριστικοί πράκτορες στο Μπαχρέιν ανέφεραν την 
αξία για τα λεφτά που έχει ο προορισμός ως στοιχείο προσέλκυσης, 48% τις ευκαιρίες 
ψωνίσματος και 45% τη φιλοξενία των ανθρώπων. Κάπως λιγότερες αναφορές συγκεντρώνουν 
τα ορεινά θέρετρα (35%) και οι ψυχαγωγικές ευκαιρίες όπως υδροπάρκα και άλλα θεματικά 
πάρκα (33%).  
 
∆ιάφορα άλλα στοιχεία αναφέρονται σε χαμηλότερο βαθμό. 
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Από τα στοιχεία προσέλκυσης τουριστών που αναφέρθηκαν από τους τουριστικούς πράκτορες 
στο Μπαχρέιν, το σημαντικότερο σύμφωνα με τα τρία τέταρτα είναι η ασφάλεια και προστασία 
που προσφέρει ο προορισμός. Στη δεύτερη θέση ακολουθεί το φυσικό περιβάλλον του 
προορισμού με 55%, ενώ οι χαμηλές και ανταγωνιστικές τιμές βρίσκονται στη τρίτη θέση με 
48%. 
 
Τα μνημεία και τοποθεσίες κουλτούρας αναφέρθηκαν από το ένα τέταρτο του δείγματος, ο 
προορισμός με αξία για λεφτά και οι ευκαιρίες ψωνίσματος από το 23%, τα ορεινά θέρετρα 
από το 15% και η φιλοξενία των ανθρώπων από το 13%. Άλλα στοιχεία αναφέρθηκαν σε 
μικρότερο βαθμό. 
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Ευκαιρίες ψωνίσματος, διαθεσιμότητα καταστημάτων

Ορεινά θέρετρα/ σκι

Φιλοξενία ανθρώπων

Ψυχαγωγικές ευκαιρίες όπως waterparks/ άλλα θεματικά 
πάρκα

Ήλιος και θάλασσα

Νυχτερινή ζωή/ κέντρα διασκέδασης

∆ιαθεσιμότητα εστιατορίων και άλλων επιχειρήσεων 
φαγητών και ποτών

Υψηλή ποιότητα καταλυμάτων

Ομοιότητα μεταξύ ντόπιας κουλτούρας και κουλτούρας 
ερωτώμενου

Σημαντικότερα στοιχεία προσέλκυσης τουριστών

Βάση: Πράκτορες Μπαχρέιν
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Κουβέιτ 
 
Οι χαμηλές τιμές και οι ευκαιρίες ψωνίσματος είναι τα δύο κύρια σημεία προσέλκυσης 
τουρισμού, σύμφωνα με την άποψη των τουριστικών πρακτόρων του Κουβέιτ, αναφερόμενα 
αυθόρμητα από το 58% και το 47% αντίστοιχα. 
 
Μετά από υπενθύμιση οι χαμηλές τιμές παραμένουν στην πρώτη θέση με αναφορές 93%. 
Ψηλά ποσοστά αναφορών συγκεντρώνουν επίσης και άλλα στοιχεία, όπως οι ευκαιρίες 
ψωνίσματος που προσφέρει ο προορισμός (88%), οι ψυχαγωγικές ευκαιρίες όπως τα θεματικά 
πάρκα (83%), η διαθεσιμότητα εστιατορίων και άλλων καταστημάτων φαγητών και ποτών 
(83%), η νυχτερινή ζωή (83%), τα ορεινά θέρετρα/ σκι (80%), το φυσικό περιβάλλον (80%), 
η ασφάλεια και προστασία (80%) και ο ήλιος και θάλασσα (80%). Η φιλοξενία των ανθρώπων 
αναφέρεται από το 48% μετά από υπενθύμιση, οι άλλες ψυχαγωγικές δραστηριότητες σχετικά 
με τον αθλητισμό από το 45% και η ομοιότητα μεταξύ της κουλτούρας στον προορισμό και 
της κουλτούρας των Κουβεϊτιανών από το 43%. Τέσσερις στους δέκα αναφέρουν τα μνημεία 
και τοποθεσίες ιστορίας και κουλτούρας, καθώς επίσης και τη διαθεσιμότητα επιλογών 
δημοσίων μέσων συγκοινωνίας. Ποσοστό 38% μετά από υπενθύμιση αναφέρει το προορισμό 
για λεφτά και 33% την απόσταση από τη χώρα διαμονής. 
  

 

58%

48%

23%

15%

30%

25%

35%

20%

15%

43%

3%

28%

8%

25%

13%

3%

13%

3%

3%

93%

88%

83%

83%

83%

83%

80%

80%

80%

80%

48%

45%

43%

40%

40%

38%

33%

28%

25%

Χαμηλές/ ανταγωνιστικές τιμές

Ευκαιρίες ψωνίσματος, διαθεσιμότητα καταστημάτων

Ψυχαγωγικές ευκαιρίες όπως waterparks/ άλλα …

∆ιαθεσιμότητα εστιατορίων και άλλων καταστημάτων …

Νυχτερινή ζωή/ κέντρα διασκέδασης

Ορεινά θέρετρα/ σκι

Υψηλή ποιότητα καταλυμάτων

Φυσικό περιβάλλον

Ασφάλεια και προστασία

Ήλιος και θάλασσα

Φιλοξενία ανθρώπων

Άλλες ψυχαγωγικές δραστηριότητες σχετικά με τον …

Ομοιότητα μεταξύ ντόπιας κουλτούρας και …

Μνημεία και τοποθεσίες ιστορίας και κουλτούρας

∆ιαθεσιμότητα επιλογών δημοσίων μέσων μεταφοράς

Προορισμός με αξία για λεφτά

Κοντά στη χώρα κατοικίας μου

Παρουσία φίλων/ συγγενών στη χώρα

Πλούσια πανίδα

Στοιχεία που αναζητούν οι τουρίστες

Αυθόρμητα Μετά από υπενθύμιση

Βάση: Πράκτορες Κουβέιτ
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Οι τουριστικοί πράκτορες του Κουβέιτ αναφέρουν στην πλειοψηφία τους (58%) τις χαμηλές 
και ανταγωνιστικές τιμές ως το σημαντικότερο στοιχείο προσέλκυσης τουριστών. Ποσοστό 
43% τοποθετεί τις ευκαιρίες ψωνίσματος και διαθεσιμότητα καταστημάτων που προσφέρει 
ένας προορισμός ως ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία στα οποία οι πελάτες τους δίνουν την 
περισσότερη έμφαση. 
 
Τρεις στους δέκα τουριστικούς πράκτορες του Κουβέιτ πιστεύουν ότι η υψηλή ποιότητα 
καταλυμάτων είναι ένα από τα στοιχεία τα οποία ενδιαφέρουν περισσότερο τους πελάτες τους, 
ενώ 28% αντίστοιχα πιστεύει ότι η νυχτερινή ζωή και τα ορεινά θέρετρα είναι μέσα στα τρία 
σημαντικότερα στοιχεία προσέλκυσης τουριστών. 
 
Ποσοστό 25% αναφέρει ότι η διαθεσιμότητα εστιατορίων και άλλων καταστημάτων φαγητών 
είναι στοιχείο στο οποίο δίνουν έμφαση οι πελάτες τους, 23% αναφέρει την ασφάλεια και 
προστασία, 20% τις ψυχαγωγικές ευκαιρίες και 18% τον ήλιο και τη θάλασσα, ενώ 13% 
αναφέρει το φυσικό περιβάλλον. 
 

 
 

58%

43%

30%

28%

28%

25%

23%

20%

18%

13%

5%

5%

3%

3%

3%

Χαμηλές/ ανταγωνιστικές τιμές

Ευκαιρίες ψωνίσματος, διαθεσιμότητα καταστημάτων

Υψηλή ποιότητα καταλυμάτων

Νυχτερινή ζωή/ κέντρα διασκέδασης

Ορεινά θέρετρα

∆ιαθεσιμότητα εστιατορίων και άλλων καταστημάτων 
φαγητών και ποτών

Ασφάλεια και προστασία

Ψυχαγωγικές ευκαιρίες όπως waterparks/ άλλα 
θεματικά πάρκα

Ήλιος και θάλασσα

Φυσικό περιβάλλον

Άλλες ψυχαγωγικές δραστηριότητες σχετικά με τον 
αθλητισμό

Κοντά στη χώρα κατοικίας μου

Μνημεία και τοποθεσίες ιστορίας και κουλτούρας

Φιλοξενία ανθρώπων

Ομοιότητα μεταξύ ντόπιας κουλτούρας και κουλτούρας 
ερωτώμενου

Σημαντικότερα στοιχεία προσέλκυσης τουριστών

Βάση: Πράκτορες Κουβέιτ
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Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων των τριών χωρών ενδιαφέροντος με βάση τις εμπειρίες 
των τουριστικών πρακτόρων, φαίνεται ότι υπάρχουν διαφορές στις αντιλήψεις όσον αφορά το 
ζητούμενο και το πιο ελκυστικό στοιχείο από τους τουριστικούς προορισμούς. 
 
Οι τουρίστες από τα ΗΑΕ ζητούν κυρίως ήλιο/ θάλασσα και ορεινά θέρετρα, αλλά το 
σημαντικότερο για αυτούς είναι να βρουν νυχτερινή ζωή στον προορισμό επιλογής. 
  
Οι κάτοικοι του Μπαχρέιν αναζητούν χαμηλές/ ανταγωνιστικές τιμές και ασφάλεια στη χώρα 
προορισμού, πάνω απ’ όλα όμως για αυτούς μετρά η ασφάλεια. 
 
Οι κάτοικοι του Κουβέιτ αναζητούν κυρίως χαμηλές/ ανταγωνιστικές τιμές και ευκαιρίες για 
ψώνια. Το στοιχείο όμως που τους ελκύει περισσότερο είναι οι καλές αγορές για ψώνια. 
 
 

ΗΑΕ Μπαχρέιν Κουβέιτ 

Στοιχεία που αναζητούν 

Ήλιος/ θάλασσα (90%) Χαμηλές τιμές (88%) Χαμηλές τιμές (93% 

Ορεινά θέρετρα (90%) Ασφάλεια και προστασία (88%) Ψώνισμα (88%) 

∆ιαθεσιμότητα εστιατορίων 
(83%) Φυσικό περιβάλλον (68%) Ψυχαγωγικές ευκαιρίες (83%) 

Φυσικό περιβάλλον (75%)  Νυχτερινή ζωή (83%) 

Νυχτερινή ζωή (75%)  ∆ιαθεσιμότητα εστιατορίων 
(83%) 

  Ορεινά θέρετρα/ σκι (83%) 

Σημαντικότερα που ελκύουν 

Νυχτερινή ζωή (38%) Ασφάλεια/ προστασία (75%) Χαμηλές τιμές (58%) 

Ήλιος/ θάλασσα (33%) Φυσικό περιβάλλον (55%) Ευκαιρίες ψωνίσματος (43%) 

 Χαμηλές τιμές (48%)  
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5. Κύπρος ως προορισμός διακοπών 

5.1 Πλεονεκτήματα Κύπρου έναντι άλλων προορισμών 

 
Στη συνέχεια ζητήθηκε από τους τουριστικούς πράκτορες να αναφέρουν τα κύρια 
πλεονεκτήματα της Κύπρου ως τουριστικού προορισμού. 
 
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα 
 
Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα της Κύπρου σύμφωνα με το 78% των τουριστικών πρακτόρων 
των ΗΑΕ είναι ο ήλιος και η θάλασσα και ακολουθεί το γεγονός ότι η Κύπρος είναι πλέον ένας 
δημοφιλής τουριστικός προορισμός με ποσοστό αναφοράς 73%. 
 
Ποσοστό 63% αναφέρει τα ορεινά θέρετρα ως ένα από τα πλεονεκτήματα, 58% αναφέρει τη 
νυχτερινή ζωή και τα κέντρα διασκέδασης και 55% αναφέρει τις φτηνές πτήσεις. 
  
Οι μισοί τουριστικοί πράκτορες πιστεύουν ότι η μικρή απόσταση από τα ΗΑΕ είναι ένα από τα 
πλεονεκτήματα, ενώ ίσο ποσοστό αναφέρει την πλούσια πανίδα. Ποσοστό 45% αναφέρει το 
φυσικό περιβάλλον, και από 35% τη φτηνή διαμονή και τη διαθεσιμότητα επιλογών δημοσίων 
μέσων μεταφοράς. Τρεις στους δέκα πράκτορες αναφέρουν τη διαθεσιμότητα που υπάρχει για 
επιλογή εστιατορίων και άλλων καταστημάτων φαγητού και ποτού καθώς επίσης και τις 
ανταγωνιστικές τιμές.  
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78%

73%

63%

58%

55%

50%

50%

45%

35%

35%

30%

30%

28%

25%

23%
18%

15%

15%

13%

13%

10%

10%

10%

5%

Ήλιος και θάλασσα

∆ημοφιλής τουριστικός προορισμός

Ορεινά θέρετρα/ σκι

Νυχτερινή ζωή/ κέντρα διασκέδασης

Φτηνές πτήσεις 

Κοντά στη χώρα κατοικίας μου

Άφθονη ζωική ζωή

Φυσικό περιβάλλον

Φτηνή διαμονή/ φτηνά καταλύματα

∆ιαθεσιμότητα επιλογών δημοσίων μέσων μεταφοράς

∆ιαθεσιμότητα εστιατορίων και άλλων καταστημάτων …

Χαμηλές/ ανταγωνιστικές τιμές

Μνημεία και τοποθεσίες ιστορίας και κουλτούρας

Ψυχαγωγικές ευκαιρίες όπως waterparks

Πιο δροσερό κλίμα από χώρα κατοικίας

Ομοιότητα μεταξύ ντόπιας κουλτούρας και …

Οικογενειακός προορισμός

Ευκαιρίες ψωνίσματος/ διαθεσιμότητα λιανικών …

Ασφάλεια και προστασία

Προορισμός με αξία για τα λεφτά

Άλλες ψυχαγωγικές δραστηριότητες σχετικά με τον …

Φιλοξένια των ανθρώπων

Παρουσία φίλων/ συγγενών

Υψηλή ποιότητα καταλυμάτων

Πλεονεκτήματα Κύπρου έναντι άλλων προορισμών

Βάση: Πράκτορες ΗΑΕ
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Μπαχρέιν 
 
Οι τουριστικοί πράκτορες στο Μπαχρέιν δυσκολεύονται να βρουν πλεονεκτήματα που έχει η 
Κύπρος ως τουριστικός προορισμός. Χαρακτηριστικό είναι ότι τέσσερις στους δέκα πράκτορες 
περίπου αναφέρουν ότι δεν είναι σε θέση να αναφέρουν πλεονεκτήματα. 
 
Το ψηλότερο ποσοστό αναφοράς συγκεντρώνει ο ήλιος και θάλασσα και τα ορεινά θέρετρα με 
μόλις 15%. Ο οικογενειακός προορισμός αναφέρεται από το 13% και το φυσικό περιβάλλον 
από 10%. 
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10%
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8%

8%

5%

3%

3%

3%

3%

43%

Ήλιος και θάλασσα

Ορεινά θέρετρα/ σκι

Οικογενειακός προορισμός

Φυσικό περιβάλλον

Φτηνές πτήσεις 

Κοντά στη χώρα κατοικίας μου

Χαμηλές/ ανταγωνιστικές τιμές

Πιο δροσερό κλίμα από χώρα κατοικίας

∆ημοφιλής τουριστικός προορισμός

Μνημεία και τοποθεσίες ιστορίας και κουλτούρας

Προορισμός με αξία για τα λεφτά

Υψηλή ποιότητα καταλυμάτων

∆ε γνωρίζω

Πλεονεκτήματα Κύπρου έναντι άλλων προορισμών

Βάση: Πράκτορες Μπαχρέιν
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Κουβέιτ 
 
Περισσότεροι από τα τρία τέταρτα των τουριστικών πρακτόρων στο Κουβέιτ αναφέρουν τον 
ήλιο και θάλασσα που προσφέρει η Κύπρος ως ένα από τα πλεονεκτήματα της. Τα δύο τρίτα 
του δείγματος αναφέρουν ότι ένα από τα πλεονεκτήματα είναι η νυχτερινή ζωή και τα κέντρα 
διασκέδασης που υπάρχουν στην Κύπρο και 58% αναφέρει τις φτηνές πτήσεις. Ποσοστό 53% 
υποδεικνύει ως ένα από τα πλεονεκτήματα τα ορεινά θέρετρα, 48% τη διαθεσιμότητα 
εστιατορίων και άλλων καταστημάτων φαγητού και ποτού, 43% το φυσικό περιβάλλον και 
35% τις ψυχαγωγικές ευκαιρίες όπως τα υδροπάρκα και άλλα θεματικά πάρκα. 
 
Τρεις στους δέκα πράκτορες του Κουβέιτ θεωρούν ως πλεονεκτήματα της Κύπρου τη μικρή 
απόσταση από το Κουβέιτ, το σχετικά πιο δροσερό κλίμα και την ασφάλεια και προστασία. 
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15%

15%
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3%

Ήλιος και θάλασσα

Νυχτερινή ζωή/ κέντρα διασκέδασης

Φτηνές πτήσεις 

Ορεινά θέρετρα

∆ιαθεσιμότητα εστιατορίων και άλλων καταστημάτων …

Φυσικό περιβάλλον

Ψυχαγωγικές ευκαιρίες όπως waterparks

Κοντά στη χώρα κατοικίας μου

Πιο δροσερό κλίμα από χώρα κατοικίας

Ασφάλεια και προστασία

Φτηνή διαμονή/ φτηνά καταλύματα

Ευκαιρίες ψωνίσματος/ διαθεσιμότητα λιανικών …

Χαμηλές/ ανταγωνιστικές τιμές

∆ιαθεσιμότητα επιλογών δημοσίων μέσων μεταφοράς

Οικογενειακός προορισμός

∆ημοφιλής τουριστικός προορισμός

Μνημεία και τοποθεσίες ιστορίας και κουλτούρας

Προορισμός με αξία για τα λεφτά

Άλλες ψυχαγωγικές δραστηριότητες σχετικά με τον …

Υψηλή ποιότητα καταλυμάτων

Φιλοξένια των ανθρώπων

Άφθονη ζωική ζωή

Ομοιότητα μεταξύ ντόπιας κουλτούρας και …

∆ε γνωρίζω

Πλεονεκτήματα Κύπρου έναντι άλλων προορισμών

Βάση: Πράκτορες Κουβέιτ
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5.2 Μειονεκτήματα Κύπρου έναντι άλλων προορισμών 

 
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα 
 
Οι τουριστικοί πράκτορες των ΗΑΕ στην πλειοψηφία τους δεν είναι σε θέση να αναφέρουν 
μειονεκτήματα που έχει η Κύπρος ως τουριστικός προορισμός. 
  
Τα λίγα μειονεκτήματα που αναφέρονται αφορούν τα ανεπαρκή θεάματα και ασχολίες (8%), το 
ότι δεν υπάρχουν απευθείας πτήσεις στην Κύπρο (5%), το ψηλό κόστος διαμονής (3%) και ότι 
δεν είναι δημοφιλής ή μοντέρνα χώρα (3%).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8%

5%

3%

3%

48%

38%

∆εν υπάρχουν αρκετά πράγματα να δεις και να κάνεις

Έλλειψη απευθείας πτήσεων/ πτήσεων σύνδεσης

Ακριβή διαμονή/ ακριβά καταλύματα

Μη-δημοφιλής/ μοντέρνα

Κανένα

∆ε γνωρίζω

Μειονεκτήματα Κύπρου έναντι άλλων προορισμών
Βάση: Πράκτορες ΗΑΕ
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Μπαχρέιν 
 
Οι αναφορές που γίνονται για μειονεκτήματα της Κύπρου ως τουριστικού προορισμού από τους 
τουριστικούς πράκτορες του Μπαχρέιν είναι επίσης περιορισμένες. Ένα 8% αναφέρει ότι στην 
Κύπρο δεν υπάρχουν αρκετά πράγματα για να δει ή να κάνει κάποιος, ενώ ένα ίσο ποσοστό 
θεωρεί την Κύπρο ως μη δημοφιλή ή μοντέρνο προορισμό. Αντίστοιχα, 5% αναφέρει ότι η 
Κύπρος δεν είναι καλή για ψώνια, ότι υπάρχει δυσκολία στη διαδικασία για βίζα και ότι δεν είναι 
ασφαλής. Ποσοστό 3% κάνει λόγο επίσης για την έλλειψη απευθείας πτήσεων στην Κύπρο. 
 
∆ύο στους δέκα τουριστικούς πράκτορες δεν βρίσκουν κανένα μειονέκτημα στην Κύπρο ως 
τουριστικό προορισμό, ενώ οι μισοί πράκτορες εξέφρασαν άγνοια για τα μειονεκτήματα της 
Κύπρου.  
 

 
 
Κουβέιτ 
 
Σε αντίθεση με τους τουριστικούς πράκτορες στα ΗΑΕ και στο Μπαχρέιν, οι τουριστικοί 
πράκτορες του Κουβέιτ, οι οποίοι πήραν μέρος στην έρευνα, υπέδειξαν αρκετά μειονεκτήματα 
της Κύπρου ως τουριστικού προορισμού. 
  
Τα δύο βασικότερα μειονεκτήματα που εντοπίζονται, αφορούν τις τιμές που υπάρχουν στην 
Κύπρο. Συγκεκριμένα εφτά στους δέκα ανέφεραν ότι ένα από τα μειονεκτήματα της Κύπρου 
είναι οι ψηλές τιμές γενικά και 63% ανέφερε την ακριβή διαμονή/ ακριβά καταλύματα που 
υπάρχουν στην Κύπρο. 
  
Ένα ποσοστό της τάξης του 43% υπέδειξε την έλλειψη απευθείας πτήσεων και πτήσεων 
σύνδεσης ως ένα από τα μειονεκτήματα, ενώ το ένα τρίτο των τουριστικών πρακτόρων θεωρεί 
ότι η Κύπρος δεν είναι καλός προορισμός για ψώνια. Τρεις σχεδόν στους δέκα αντίστοιχα 
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∆ε γνωρίζω

Μειονεκτήματα Κύπρου έναντι άλλων προορισμών
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αναφέρθηκαν στη δυσκολία έκδοσης βίζας, στο γεγονός ότι στην Κύπρο δεν υπάρχουν αρκετά 
πράγματα να δει ή να κάνει κάποιος και στο ότι η Κύπρος δεν είναι δημοφιλής ή μοντέρνα 
χώρα. 
  
∆ύο στους δέκα τουριστικούς πράκτορες επισημαίνουν αντίστοιχα ότι οι Κύπριοι δεν είναι 
ευγενικοί, ότι υπάρχει έλλειψη ποιοτικών καταλυμάτων, ότι οι πτήσεις είναι ακριβές και ότι η 
θερμοκρασία είναι ψηλή. 
 
Άλλα μειονεκτήματα που αναφέρονται σε χαμηλότερο βαθμό είναι η ανασφάλεια (10%), η 
έλλειψη νυχτερινής ζωής και κέντρων διασκέδασης (10%), η έλλειψη ποιοτικών εστιατορίων 
και άλλων καταστημάτων φαγητών και ποτών (8%), οι ανεπαρκείς επιλογές μέσων 
συγκοινωνίας (5%) και η χαμηλή ποιότητα εξυπηρέτησης (5%). 
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5.3 Σύσταση της Κύπρου ως προορισμού διακοπών 

 
Όλοι οι τουριστικοί πράκτορες των ΗΑΕ που πήραν μέρος στην έρευνα αναφέρουν ότι θα 
σύστηναν την Κύπρο στους πελάτες τους ως προορισμό διακοπών. 
 
Το αντίστοιχο ποσοστό των τουριστικών πρακτόρων του Μπαχρέιν που θα σύστηνε την Κύπρο 
είναι μόλις στο 48%. 
  
Από τους  τουριστικούς πράκτορες του Κουβέιτ μόνο 53% θα σύστηνε την Κύπρο στους 
πελάτες του. 
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5.4 Λόγοι σύστασης Κύπρου 

 
Από τους τουριστικούς πράκτορες και των τριών χωρών υπό εξέταση, οι οποίοι ανέφεραν ότι 
θα σύστηναν την Κύπρο ως προορισμό διακοπών, ζητήθηκε να αναφέρουν τους λόγους για 
τους οποίους θα σύστηναν την Κύπρο. 
 
Το ένα τέταρτο αναφέρει ότι θα σύστηνε την Κύπρο, διότι είναι ένας διεθνής τουριστικός 
προορισμός και 23% λόγω του ότι έχει ελκυστικές τουριστικές περιοχές. Το 16% θα σύστηνε 
την Κύπρο λόγω των παραλιών και των θέρετρων. 
 
∆ιάφοροι άλλοι λόγοι που αναφέρονται σε μικρότερο βαθμό συμπεριλαμβάνουν τις χαμηλές 
τιμές στα αεροπορικά εισιτήρια (9%), τη φύση/ περιβάλλον (8%), τη χαλάρωση/ ησυχία (8%), 
το ότι δεν είναι ακριβή (8%), την κοντινή απόσταση από τη χώρα διαμονής (6%), τον καιρό 
(4%), τη διασκέδαση (4%), την προηγούμενη εμπειρία (1%) και την ιστορία της (1%). 
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Μισοί από τους τουριστικούς πράκτορες οι οποίοι δεν θα σύστηναν την Κύπρο, αναφέρουν ότι 
θα απέφευγαν να τη συστήσουν λόγω της έλλειψης πληροφοριών. Ποσοστό 28% δεν θα τη 
σύστηνε επειδή είναι πολύ ακριβή χώρα, 10% λόγω έλλειψης προσωπικής εμπειρίας και 5% 
διότι πιστεύει ότι η Κύπρος δεν έχει κάτι που να ξεχωρίζει από άλλες χώρες. 
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5.5 Αξιολόγηση Κύπρου ως τουριστικού προορισμού 

 
Από τους τουριστικούς πράκτορες ζητήθηκε στη συνέχεια να αξιολογήσουν την Κύπρο ως 
τουριστικό προορισμό. Για την αξιολόγηση χρησιμοποιήθηκε μια τετρασκελής κλίμακα όπου το 
«1» αντιπροσωπεύει το «Καθόλου καλή» και το «4» αντιπροσωπεύει το «Πολύ καλή». 
 
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα 
 
Οι τουριστικοί πράκτορες στα ΗΑΕ αξιολογούν αρκετά ψηλά την Κύπρο ως τουριστικό 
προορισμό. Συγκεκριμένα, με μέγιστο το «4», η Κύπρος αξιολογείται με 3.93, με κανένα από 
τους τουριστικούς πράκτορες να αξιολογεί την Κύπρο ως κακό προορισμό διακοπών. 
 
Μπαχρέιν 
 
Χαμηλά αξιολογείται η Κύπρος από τους πράκτορες του Μπαχρέιν σε σύγκριση με αυτούς των 
ΗΑΕ. Συγκεκριμένα, η Κύπρος συγκεντρώνει 2,80 στην τετρασκελή κλίμακα, το οποίο βρίσκεται 
κάτω από το «Κάπως καλή» σημείο της κλίμακας. 
 
Κουβέιτ 
 
Με 3,35 αξιολογείται η Κύπρος ως τουριστικός προορισμός από τους τουριστικούς πράκτορες 
του Μπαχρέιν. Η βαθμολογία αυτή βρίσκεται μεταξύ του «Κάπως καλή» και «Πολύ καλή» 
σημείου της κλίμακας. 
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5.6 Δημοτικότητα Κύπρου στα επόμενα πέντε χρόνια 

 
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα 
 
Σχεδόν όλοι οι τουριστικοί πράκτορες των ΗΑΕ πιστεύουν ότι μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια 
η δημοτικότητα τις Κύπρου θα αυξηθεί μεταξύ των κατοίκων των ΗΑΕ. Μόνο ένα μικρό 
ποσοστό της τάξης του 2% πιστεύει ότι η δημοτικότητα θα παραμείνει η ίδια. 
 
Μπαχρέιν 
 
Λίγο περισσότεροι από τους μισούς τουριστικούς πράκτορες στο Μπαχρέιν (55%) πιστεύουν 
ότι η Κύπρος θα είναι πιο δημοφιλής προορισμός μεταξύ των κατοίκων του Μπαχρέιν μέσα στα 
επόμενα πέντε χρόνια. Ποσοστό 43% δεν προβλέπει κάποια αλλαγή στη δημοτικότητα της 
Κύπρου, ενώ 2% πιστεύει ότι η Κύπρος θα είναι λιγότερο δημοφιλής προορισμός. 
 
Κουβέιτ 
 
Μόνο 38% των τουριστικών πρακτόρων του Κουβέιτ προβλέπει ότι η Κύπρος θα είναι πιο 
δημοφιλής προορισμός για τους κατοίκους του Κουβέιτ μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια. Έξι 
στους δέκα πιστεύουν ότι δεν θα αλλάξει η δημοτικότητα της Κύπρου, ενώ αντίθετα, ένα μικρό 
ποσοστό της τάξης του 2% πιστεύει ότι η Κύπρος θα είναι λιγότερο δημοφιλής προορισμός. 
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5.7 Μέτρα για αύξηση του τουρισμού στην Κύπρο 

 
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα 
 
Η βελτίωση των χώρων διαμονής είναι ένα μέτρο το οποίο θα αυξήσει τον τουρισμό στην 
Κύπρο σύμφωνα με τρεις στους δέκα πράκτορες από τα ΗΑΕ. Ποσοστό 23% επίσης δηλώνει 
ότι θα πρέπει να βελτιωθούν οι τουριστικές υπηρεσίες και 20% ότι πρέπει να βελτιωθούν τα 
αξιοθέατα. 
 
Ποσοστό 18% πιστεύει ότι θα πρέπει να υπάρχει περισσότερη ασφάλεια στην Κύπρο, ενώ 
άλλοι λόγοι που αναφέρονται σε μικρότερο βαθμό συμπεριλαμβάνουν τη βελτίωση/ αύξηση 
ευκαιριών για ψώνια (8%), τη βελτίωση των μέσων μεταφοράς (8%), τη διαθεσιμότητα 
απευθείας πτήσεων (5%), τη μείωση των τιμών (5%) και περισσότερες πληροφορίες/ 
διαφήμιση (3%).  
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Μπαχρέιν 
 
Στο Μπαχρέιν οι τουριστικοί πράκτορες στην συντριπτική τους πλειοψηφία πιστεύουν ότι το 
σημαντικότερο μέτρο για αύξηση του τουρισμού στην Κύπρο, είναι η παροχή περισσότερων 
πληροφοριών καθώς και περισσότερη διαφήμιση για τον προορισμό. Το μέτρο αυτό 
αναφέρεται από το 85%. 
  
Ποσοστό 8% αναφέρει τις ευκολότερες διαδικασίες βίζας και μόλις 3% τη βελτίωση των χώρων 
διαμονής. 
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Κουβέιτ 
 
Περισσότεροι από τους μισούς τουριστικούς πράκτορες στο Κουβέιτ αναφέρουν ότι ένα μέτρο 
για αύξηση του τουρισμού στην Κύπρο από το Κουβέιτ θα ήταν η περισσότερη πληροφόρηση 
και οι περισσότερες διαφημίσεις. 
 
Τρεις στους δέκα πράκτορες αναφέρουν τις ευκολότερες διαδικασίες έκδοσης βίζας καθώς και 
τη μείωση των τιμών ως μέτρα για αύξηση του τουρισμού προς την Κύπρο, 25% αναφέρει τη 
βελτίωση των χώρων διαμονής και 20% τη διαθεσιμότητα απευθείας πτήσεων. 
 
Άλλα μέτρα που αναφέρονται σε μικρότερο βαθμό συμπεριλαμβάνουν τη βελτίωση ευκαιριών 
για ψώνια (8%), τη βελτίωση των τουριστικών αξιοθέατων (5%), τη βελτίωση των 
τουριστικών υπηρεσιών (3%) και τη βελτίωση των μέσων μεταφοράς (3%).  
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6. Εναλλακτικοί προορισμοί 

6.1 Σύσταση εναλλακτικών προορισμών 

 
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα 
 
Οι τουριστικοί πράκτορες των ΗΑΕ τείνουν να συστήνουν περισσότερο Ευρωπαϊκούς 
προορισμούς στους πελάτες τους, με τη Γαλλία να συγκεντρώνει το ψηλότερο ποσοστό, 60%. 
Λίγο πιο κάτω από τους μισούς (48%) θα πρότειναν την Ελλάδα, 35% θα πρότεινε την Ιταλία 
και 23% την Ισπανία. 
 
∆ύο στους δέκα τουριστικούς πράκτορες θα σύστηναν την Τουρκία, 18% την Αίγυπτο και 8% 
την Αγγλία. Οι Ασιατικές χώρες παρουσιάζονται να μην είναι τόσο δημοφιλείς μεταξύ των 
τουριστικών πρακτόρων των ΗΑΕ, αφού μόλις 8% θα πρότεινε την Ταϋλάνδη και μόλις 3% τη 
Μαλαισία. 
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Μπαχρέιν 
 
Η Μαλαισία συγκεντρώνει τις περισσότερες αναφορές ως εναλλακτικός προορισμός από τους 
τουριστικούς πράκτορες του Μπαχρέιν, 45%. ∆εύτερη στις προτιμήσεις είναι η Αίγυπτος με 
38% και ακολουθεί ο Λίβανος με 28%. Η Ταϋλάνδη και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα 
συγκεντρώνουν 23% των αναφορών αντίστοιχα. 
 
∆ύο στους δέκα πράκτορες θα σύστηναν την Τουρκία, ενώ πρώτοι σε αναφορά Ευρωπαϊκοί 
προορισμοί είναι η Ελβετία και η Αγγλία με 18%.  
 
Τη Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία θα σύστηνε μόλις το 8% των τουριστικών πρακτόρων και την 
Ελλάδα το 5%. 
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Κουβέιτ 
 
Οι δύο ασιατικές χώρες, Ταϋλάνδη και Μαλαισία είναι οι προορισμοί τους οποίους θα σύστηνε η 
πλειοψηφία των τουριστικών πρακτόρων στο Κουβέιτ με αναφορές 65% και 63% αντίστοιχα. 
 
Ψηλό επίσης είναι και το ποσοστό που θα σύστηνε την Τουρκία με το ένα τρίτο να αναφέρει 
ότι θα σύστηνε τον προορισμό αυτό στους πελάτες τους. ∆ύο στους δέκα θα σύστηναν την 
Ελλάδα και την Αίγυπτο και μόλις ένας στους δέκα την Ιταλία και Ελβετία. 
 
Χαμηλότερο είναι το ποσοστό αναφοράς για άλλους προορισμούς με τη Γαλλία και Αγγλία να 
αναφέρονται από το 8%, το Λίβανο από το 5% και την Ισπανία και τα ΗΑΕ από το 3%. 
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6.2 Λόγοι σύστασης εναλλακτικών προορισμών 

 
Στη συνέχεια, ζητήθηκε από τους τουριστικούς πράκτορες να αναφέρουν τους λόγους για τους 
οποίους θα σύστηναν συγκεκριμένους προορισμούς: 
 
Οι κύριοι λόγοι σύστασης της Μαλαισίας είναι: 
 

 Γνωστός τουριστικός προορισμός (30%) 
 Οικογενειακός προορισμός (18%) 
 Χώροι διαμονής/ ξενοδοχεία (14%) 
 Χαλάρωση και ησυχία (9%) 
 Φυσικό περιβάλλον (9%) 

Οι κύριοι λόγοι σύστασης της Ταϋλάνδης είναι: 
 

 Ήλιος και θάλασσα (41%) 
 Φτηνός προορισμός (26%) 
 Γνωστός τουριστικός προορισμός (18%) 
 Χώροι διαμονής/ ξενοδοχεία (13%) 

Οι κύριοι λόγοι σύστασης της Αιγύπτου είναι: 
 

 Φτηνός προορισμός (33%) 
 Χώρα με ιστορία και κουλτούρα (30%) 
 Γνωστός τουριστικός προορισμός (17%) 
 Καιρός (17%) 
 Χώροι διαμονής/ ξενοδοχεία (17%) 
 Ήλιος και θάλασσα (10%) 

Οι κύριοι λόγοι σύστασης της Γαλλίας είναι: 
 

 Γνωστός τουριστικός προορισμός (27%) 
 Οικογενειακός προορισμός (13%) 
 Φυσικό περιβάλλον (10%) 
 Καιρός (10%) 
 Χαλάρωση και ησυχία (10%) 

Οι κύριοι λόγοι σύστασης της Τουρκίας είναι: 
 

 Γνωστός τουριστικός προορισμός (20%) 
 Φυσικό περιβάλλον (13%) 
 Χαλάρωση και ησυχία (13%) 
 ∆ιασκέδαση (10%) 
 Χώρα με ιστορία και κουλτούρα (10%) 
 Ήλιος και θάλασσα (10%) 
 Φτηνός προορισμός (10%) 

Οι κύριοι λόγοι σύστασης της Ελλάδας είναι: 
 

 Φυσικό περιβάλλον (21%) 
 Χώρα με ιστορία και κουλτούρα (17)% 
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 Γνωστός τουριστικός προορισμός (14%) 
 Καιρός (14%) 
 Όμορφη χώρα (10%) 

 
Από την σύγκριση των αποτελεσμάτων φαίνεται καθαρά ότι υπάρχει διαφορά στην προώθηση 
ανταγωνιστικών τουριστικών προορισμών στις τρεις υπό εξέταση αγορές. 
  

ΗΑΕ Μπαχρέιν Κουβέιτ 

Γαλλία (60%) Μαλαισία (45%) Ταϋλάνδη (65%) 

Ελλάδα (48%) Αίγυπτος (38%) Μαλαισία (63%) 

Ιταλία (35%) Λίβανος (28% Τουρκία (35%) 
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7. Διαφήμιση 

7.1 Διαφήμιση ταξιδιών 

 
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα 
 
Όλα τα ταξιδιωτικά πρακτορεία από τα ΗΑΕ που πήραν μέρος στην έρευνα ανέφεραν ότι το 
πρακτορείο τους διαφημίζει ταξίδια σε διάφορους προορισμούς ταξιδιών. 
 
Μπαχρέιν 
 
Στο Μπαχρέιν, το 57% των πρακτορείων διαφημίζει ταξίδια σε διάφορους προορισμούς 
ταξιδιών και το 43% δεν διαφημίζει. 
 
Κουβέιτ 
 
Στο Κουβέιτ το ποσοστό των πρακτορείων που διαφημίζει ταξίδια σε διάφορους προορισμούς 
ανέρχεται στο 63%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

63%

57%

100%

37%

43%

Κουβεϊτ

Μπαχρέιν

ΗΑΕ

Διαφήμιση ταξιδιών

∆ιαφημίζει ∆εν διαφημίζει

Βάση: Όλο το δείγμα
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7.2 Μέσα διαφήμισης 

 
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα 
 
Τα πιο δημοφιλή μέσα διαφήμισης στα ΗΑΕ είναι οι εξωτερικές πινακίδες διαφημίσεων και το 
διαδίκτυο. 
 
Συγκεκριμένα, τα δύο τρίτα των πρακτορείων τα οποία διαφημίζουν ταξίδια σε διάφορους 
προορισμούς, χρησιμοποιούν εξωτερικές πινακίδες διαφημίσεων, ενώ 63% χρησιμοποιεί το 
διαδίκτυο. 
  
Το 43% των πρακτορείων στέλνει διαφημιστικά φυλλάδια, το 35% διαφημίζει σε περιοδικά και 
το 33% σε εφημερίδες. 
  
Μόνο δύο στα δέκα πρακτορεία διαφημίζουν μέσω τηλεόρασης, ενώ επιπλέον 15% διαφημίζει 
με ηλεκτρονικά μηνύματα. Από το ραδιόφωνο διαφημίζει ταξίδια μόνο το 8% των πρακτορείων 
στα ΗΑΕ. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

68%

63%

43%

35%

33%

20%

15%

8%

Πινακίδες διαφημίσεων

∆ιαδίκτυο

Φυλλάδια

Περιοδικά

Εφημερίδες

Τηλεόραση

Μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων

Ράδιο

Μέσα διαφήμισης
Βάση: Όσοι διαφημίζουν στα ΗΑΕ
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Μπαχρέιν 
 
Αντίθετα από τα ΗΑΕ, στο Μπαχρέιν τα πιο δημοφιλή μέσα διαφήμισης είναι οι εφημερίδες 
(57%) και τα περιοδικά (52%). Ποσοστό 35% των πρακτορείων στέλνει διαφημιστικά 
φυλλάδια και ηλεκτρονικά μηνύματα. 
 
∆ιαφήμιση τουριστικών προορισμών μέσω του διαδικτύου γίνεται από το ένα τέταρτο των 
πρακτορείων στο Μπαχρέιν, ενώ σε εξωτερικές πινακίδες διαφήμισης, διαφημίζει μόνο το 13%. 
 
Η τηλεόραση και το ραδιόφωνο είναι τα λιγότερο δημοφιλή μέσα διαφήμισης για τους 
τουριστικούς πράκτορες στο Μπαχρέιν (9% αντίστοιχα). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

57%

52%

35%

35%

26%

13%

9%

9%

17%

Εφημερίδες

Περιοδικά

Φυλλάδια

Μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων

∆ιαδίκτυο

Πινακίδες διαφημίσεων

Τηλεόραση

Ράδιο

Άλλο

Μέσα διαφήμισης
Βάση: Όσοι διαφημίζουν στο Μπαχρέιν
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Κουβέιτ 
 
Το κύριο μέσο διαφήμισης για τους πράκτορες στο Κουβέιτ, οι οποίοι διαφημίζουν προορισμούς 
διακοπών, είναι οι εφημερίδες, με το 84% να δηλώνει ότι διαφημίζει σε αυτές. ∆ιαφημιστικά 
φυλλάδια χρησιμοποιεί το 32% των τουριστικών πρακτόρων και ηλεκτρονικά μηνύματα το 
24%. 
 
∆ύο στους δέκα τουριστικούς πράκτορες χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για να προωθήσουν τις 
υπηρεσίες τους, ενώ από 16% διαφημίζει σε πινακίδες διαφημίσεων και περιοδικά. 
 
Όπως και στο Μπαχρέιν έτσι και στο Κουβέιτ τα δύο λιγότερο δημοφιλή μέσα διαφήμισης είναι 
η τηλεόραση με 12% και το ράδιο με 8%. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

84%

32%

24%

20%

16%

16%

12%

8%

Εφημερίδες

Φυλλάδια

Μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων

∆ιαδίκτυο

Πινακίδες διαφημίσεων

Περιοδικά

Τηλεόραση

Ράδιο

Μέσα διαφήμισης
Βάση: Όσοι διαφημίζουν στο Κουβέιτ
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7.3 Συνήθης περίοδος διαφήμισης 

 
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα 
 
Η συνήθης εποχή διαφήμισης για τα τουριστικά πρακτορεία στα ΗΑΕ είναι οι καλοκαιρινοί 
μήνες. Ο Αύγουστος είναι ο μήνας στον οποίο διαφημίζουν οι περισσότεροι, με οκτώ στα δέκα 
πρακτορεία να διαφημίζουν αυτό το μήνα. Ακολουθεί ο Ιούλιος με τα μισά πρακτορεία να 
διαφημίζουν κατά το μήνα αυτό. Το Μάιο διαφημίζει το 23% των τουριστικών πρακτόρων και 
τον Ιούνιο διαφημίζει το 18%.  
 
Η συχνότητα διαφημίσεων είναι κάπως πιο περιορισμένη τους υπόλοιπους μήνες του χρόνου. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10%

5%

8%

23%

18%

50%

80%

13%

3%

3%

Ιανουάριος

Φεβρουάριος

Μάρτιος

Απρίλιος

Μάιος

Ιούνιος

Ιούλιος

Αύγουστος

Σεπτέμβριος

Οκτώμβριος

Νοέμβριος

∆εκέμβριος

Περίοδος διαφήμισης Βάση: Όσοι διαφημίζουν
στα ΗΑΕ
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Μπαχρέιν 
 
Κάπως διαφορετικές είναι οι τάσεις διαφήμισης για τα τουριστικά πρακτορεία που διαφημίζουν 
στο Μπαχρέιν. Οι δημοφιλέστεροι μήνες διαφήμισης για τα πρακτορεία στο Μπαχρέιν είναι ο 
Ιούνιος  με εφτά στα δέκα πρακτορεία να διαφημίζουν μέσα στο μήνα αυτό καθώς και οι δύο 
μήνες που προηγούνται του καλοκαιριού, ο Απρίλιος και ο Μάιος με 44% αντίστοιχα να 
διαφημίζει μέσα σε αυτούς τους μήνες. 
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Ιανουάριος

Φεβρουάριος

Μάρτιος

Απρίλιος

Μάιος

Ιούνιος

Ιούλιος

Αύγουστος

Σεπτέμβριος

Οκτώμβριος

Νοέμβριος

∆εκέμβριος

Περίοδος διαφήμισης

Βάση: Όσοι διαφημίζουν στο Μπαχρέιν
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Κουβέιτ 
 
Τα περισσότερα τουριστικά πρακτορεία στο Κουβέιτ διαφημίζουν κατά τη διάρκεια των μηνών 
Μαΐου, Ιουνίου και Ιουλίου με τα αντίστοιχα ποσοστά να ανέρχονται στο 68%, 72% και 64%. 
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7.4 Επιρροή διαφήμισης στα επόμενα πέντε χρόνια 

 
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα 
 
Οι τουριστικοί πράκτορες των ΗΑΕ πιστεύουν σχεδόν στην ολότητα τους ότι η διαφήμιση θα 
ασκήσει μεγαλύτερη επιρροή στην επιλογή τουριστικού προορισμού μέσα στα επόμενα πέντε 
χρόνια. Μόνο 2% πιστεύει ότι η τάση δεν θα αλλάξει. 
 
Μπαχρέιν 
 
Οκτώ στους δέκα τουριστικούς πράκτορες από το Μπαχρέιν δηλώνουν ότι η διαφήμιση θα 
ασκήσει περισσότερη επιρροή στην επιλογή τουριστικού προορισμού μέσα στα ερχόμενα πέντε 
χρόνια. Οι υπόλοιποι δύο στους δέκα δεν πιστεύουν ότι θα αλλάξει κάτι και ότι ο ρόλος της 
διαφήμισης θα παραμείνει ο ίδιος όπως και σήμερα. 
 
Κουβέιτ 
 
Η συντριπτική πλειοψηφία των τουριστικών πράκτορων του Κουβέιτ (93%) επίσης πιστεύει ότι 
η διαφήμιση θα ασκήσει περισσότερη επιρροή μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια όσον αφορά 
την επιλογή τουριστικού προορισμού. Ένα 5% πιστεύει ότι δεν θα αλλάξει κάτι, ενώ αντίθετα 
ένα μικρό ποσοστό της τάξης του 2% πιστεύει ότι η επιρροή της διαφήμισης στα επόμενα 
πέντε χρόνια θα είναι χαμηλότερη.  
 

 
 
 
  

93%
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2%

2%Κουβεϊτ

Μπαχρέιν

ΗΑΕ

Επιρροή διαφήμισης στα επόμενα πέντε χρόνια

Περισσότερη επιρροή Παραμείνει το ίδιο Λιγότερη επιρροή

Βάση: Όλο το δείγμα
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8. Διαφημιστικές καμπάνιες ΚΟΤ 

8.1 Γνώση διαφημιστικών εκστρατειών του ΚΟΤ 

 
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα 
 
Όλοι οι τουριστικοί πράκτορες στα ΗΑΕ γνωρίζουν για τις διαφημιστικές εκστρατείες και 
προωθητικές ενέργειες που κάνει ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού στα Ηνωμένα Αραβικά 
Εμιράτα. 
 
Μπαχρέιν 
 
Στο Μπαχρέιν, λίγο πιο κάτω από τους μισούς τουριστικούς πράκτορες (48%) αναφέρουν ότι 
γνωρίζουν για κάποια διαφημιστική καμπάνια ή προωθητική ενέργεια του ΚΟΤ που γίνεται στη 
χώρα. 
 
Κουβέιτ 
 
Ακόμη χαμηλότερη είναι η γνώση για διαφημιστικές καμπάνιες ή προωθητικές ενέργειες του 
ΚΟΤ στο Κουβέιτ. Συγκεκριμένα, μόνο το 38% των τουριστικών πρακτόρων δηλώνει ότι 
γνωρίζει για κάποια διαφημιστική ενέργεια στο Κουβέιτ. 
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Βάση: Όλο το δείγμα
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8.2 Αξιολόγηση διαφημιστικών καμπανιών ΚΟΤ 

 
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα 
 
Σε μία τετρασκελή κλίμακα όπου το «1» αντιπροσωπεύει το «Καθόλου ελκυστικές» και το «4» 
το «Πολύ ελκυστικές» οι διαφημιστικές καμπάνιες του ΚΟΤ αξιολογούνται αρκετά ψηλά με 3,78 
από τους τουριστικούς πράκτορες των ΗΑΕ. 
 
Μπαχρέιν 
 
Στο Μπαχρέιν ο μέσος όρος αξιολόγησης ανέρχεται στο 3,33, εντούτοις η βάση είναι μικρή για 
βάσιμα στατιστικά συμπεράσματα (μόνο 19 άτομα). 
 
Κουβέιτ 
 
Στο Κουβέιτ ο μέσος όρος αξιολόγησης βρίσκεται στο 3,11. Και πάλι όμως η βάση είναι μικρή 
για βάσιμα στατιστικά συμπεράσματα (15 άτομα). 
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ΗΑΕ

Μπαχρέιν

Κουβέιτ

Αξιολόγηση διαφημιστικών καμπανιών ΚΟΤ
Βάση: Όσοι γνωρίζουν για τις καμπάνιες του ΚΟΤ

1 = Καθόλου ελκυστικές
4 = Πολύ ελκυστικές
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9. Προβλέψεις για τουριστικό ρεύμα 

 
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα 
 
Αρκετά θετικές παρουσιάζονται οι προβλέψεις για τον αριθμό των τουριστών που θα 
ταξιδεύουν από τα ΗΑΕ στο εξωτερικό στα επόμενα πέντε χρόνια μεταξύ των τουριστικών 
πρακτόρων των ΗΑΕ. Συγκεκριμένα, η συντριπτική πλειοψηφία (98%) πιστεύει ότι θα 
αυξηθούν οι τουρίστες, ενώ μόλις 2% πιστεύει ότι ο αριθμός θα παραμείνει ο ίδιος. 
 
Μπαχρέιν 
 
Θετικές είναι και οι προβλέψεις μεταξύ των τουριστικών πρακτόρων του Μπαχρέιν. Οκτώ στους 
δέκα τουριστικούς πράκτορες πιστεύουν ότι ο αριθμός των τουριστών που θα ταξιδεύει από το 
Μπαχρέιν στο εξωτερικό, θα αυξηθεί μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια, ενώ δύο στους δέκα 
πιστεύουν ότι ο αριθμός θα παραμείνει ο ίδιος. 
 
Κουβέιτ 
 
Τα δύο τρίτα περίπου των τουριστικών πρακτόρων που πήραν μέρος στην έρευνα στο Κουβέιτ, 
πιστεύουν ότι μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια θα αυξηθεί ο αριθμός των τουριστών που θα 
ταξιδεψει από το Κουβέιτ στο εξωτερικό. Τρεις στους δέκα πιστεύουν ότι ο αριθμός θα 
παραμείνει ο ίδιος, ενώ το υπόλοιπο 7% παρουσιάζεται λιγότερο αισιόδοξο και προβλέπει ότι ο 
αριθμός των τουριστών που ταξιδεύει στο εξωτερικό θα μειωθεί μέσα στα επόμενα πέντε  
χρόνια.  
 

 
 
 
 
  

63%

80%

98%

30%

20%

2%

7%Κουβεϊτ

Μπαχρέιν

ΗΑΕ

Προβλέψεις για τουριστικό ρεύμα

Αυξηθεί Παραμείνει το ίδιο Μειωθεί

Βάση: Όλο το δείγμα



 

211 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: 

Αποτελέσματα Έρευνας μεταξύ 
τουριστών στην Κύπρο 
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Εισαγωγή 
 
Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της ποσοτικής έρευνας που διεξήχθη 
μεταξύ τουριστών που ήρθαν στην Κύπρο από τα ΗΑΕ, το Μπαχρέιν και το Κουβέιτ. Η έρευνα 
πραγματοποιήθηκε στο ∆ιεθνές Αεροδρόμιο Λάρνακας κατά την αναχώρηση των τουριστών 
από την Κύπρο. 
 
Στόχος της έρευνας αυτής ήταν ο έλεγχος των απόψεων των τουριστών για την επιλογή της 
Κύπρου για διακοπές, τις πηγές πληροφόρησης για την Κύπρο, τις προσδοκίες από τις διακοπές 
τους, την ανταπόκριση στις προσδοκίες και την αξιολόγηση της Κύπρου ως προορισμού για 
διακοπές.  
 
Οι λεπτομέρειες για την μεθοδολογία διεξαγωγής της μελέτης καθώς και το ερωτηματολόγιο 
που χρησιμοποιήθηκε για τη συλλογή των στοιχείων παρουσιάζονται στα Παραρτήματα Α  και 
Β της έκθεσης αποτελεσμάτων.  
 
1 

  

                                            
1Σημείωση: Λόγω του μικρού αριθμού των απόδημων Ασιατών στο δείγμα, τα αποτελέσματα για αυτή 
την υποομάδα του δείγματος παρουσιάζονται στα σχεδιαγράμματα, αλλά δεν σχολιάζονται. 
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Συνοπτικά Αποτελέσματα 
 
Ταξιδιωτικές συνήθειες 
 
Οι μισοί περίπου από τους τουρίστες που πήραν μέρος στην έρευνα έχουν ταξιδέψει στην 
Κύπρο μόνο μια φορά, ενώ το ένα τρίτο έχει ταξιδέψει δύο με τρεις φορές. 
 
Το 95% των ερωτώμενων ταξίδεψε στην Κύπρο με παρέα. Περισσότεροι από οκτώ στους δέκα 
ερωτώμενους (82%) ταξίδεψαν στην Κύπρο με το έτερο τους ήμισυ. Ποσοστό 37% ταξίδεψε 
με άλλα ενήλικα μέλη της οικογένειας και 20% με παιδιά 6 μέχρι 12 χρονών. 
 
Οι μισοί περίπου ερωτώμενοι ανέφεραν ότι ταξιδεύουν στο εξωτερικό δύο φορές το χρόνο 
(47%) και 21% περισσότερες από δύο φορές το χρόνο. Ποσοστό 28% ταξιδεύει μόνο μια 
φορά το χρόνο. 
 
Ποσοστό 54% ανέφερε ότι όταν ταξιδεύει στο εξωτερικό για διακοπές  ταξιδεύει πάντα με 
άλλα μέλη της οικογένειας ή φίλους, ενώ 41% ταξιδεύει είτε με άλλα μέλη της οικογένειας και 
φίλους είτε μόνο του. 
 
Επιλογή Κύπρου 
 
Ο ήλιος και η θάλασσα είναι ο κύριος λόγος επιλογής της Κύπρου για διακοπές αναφερόμενα 
από το 64%. Ποσοστό 37% αναφέρει μέσα στους τρεις σημαντικότερους παράγοντες τη 
φιλοξενία και φιλικότητα των Κυπρίων και 32% δηλώνει ότι επέλεξε την Κύπρο μετά από 
συστάσεις φίλων. 
 
Περισσότεροι από τους μισούς ερωτώμενους (56%) ανέφεραν ότι έμαθαν για την Κύπρο ως 
πιθανό προορισμό για διακοπές από στόμα σε στόμα και συστάσεις από φίλους και συγγενείς. 
Το ένα τρίτο του δείγματος δηλώνει ότι η Κύπρος είναι γενικά ένας γνωστός τουριστικός 
προορισμός. 
 
Το 57% των ατόμων που έλαβαν μέρος στην έρευνα ήρθε στην Κύπρο χωρίς κάποιο 
ταξιδιωτικό πακέτο και το 43% με κάποιο ταξιδιωτικό πακέτο. 
 
Από τα άτομα που ήρθαν στην Κύπρο με δικές τους διευθετήσεις, το 55% διευθέτησε το ταξίδι 
του από το διαδίκτυο και 45% μέσω κάποιου ταξιδιωτικού πράκτορα. 
 
Εφτά στους δέκα τουρίστες από τα ΗΑΕ, Μπαχρέιν, Κουβέιτ επέλεξαν την Κύπρο για τις 
διακοπές τους χωρίς να σκεφτούν κάποιους άλλους εναλλακτικούς προορισμούς. 
Τα άτομα που είχαν υπόψη και άλλους προορισμούς πριν καταλήξουν στην Κύπρο, τελικά 
επέλεξαν την Κύπρο λόγω του ήλιου και θάλασσας (56%), της φιλοξενίας/ φιλικότητας των 
ανθρώπων (43%) και των συστάσεων από φίλους (30%).  
 
Εμπειρία με διακοπές στην Κύπρο 
 
Η Λεμεσός φαίνεται να είναι το πιο δημοφιλές μέρος για τους τουρίστες που προέρχονται από 
τα ΗΑΕ, το Μπαχρέιν και το Κουβέιτ με το 57% των επισκεπτών να διαμένει στην πόλη αυτή. 
Το ένα τέταρτο του δείγματος έμεινε στη Λάρνακα, ενώ σχεδόν το ίδιο ποσοστό (24%) έμεινε 
στην Αγία Νάπα. 
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Τέσσερις στους δέκα επισκέπτες στην Κύπρο έμειναν για 8 ή περισσότερες μέρες. Σχεδόν το 
ίδιο ποσοστό διανυκτέρευσε για 6 με 7 νύχτες και 23% μέχρι 5 νύχτες. Ο μέσος όρος 
διανυκτερεύσεων ανέρχεται στο 8.36. 
 
Στο σύνολο των διανυκτερεύσεων, περίπου μισές από αυτές (49%) ήταν στη Λεμεσό. Η Αγία 
Νάπα και η Λάρνακα μοιράζονται τη δεύτερη θέση με 17% του συνόλου των διανυκτερεύσεων 
να γίνεται σε κάθε περιοχή. 
 
Πέραν από τις περιοχές στις οποίες διανυκτέρευσαν, περίπου οι μισοί ερωτώμενοι 
επισκέφθηκαν ορεινά θέρετρα κατά τη διαμονή τους στην Κύπρο (47%). Ένα σημαντικό 
ποσοστό της τάξης του 36% επισκέφτηκε και την Πάφο. ∆ύο σχεδόν στους δέκα 
επισκέφθηκαν αντίστοιχα την Αγία Νάπα, τη Λευκωσία, τη Λάρνακα και τις κατεχόμενες 
περιοχές. 
  
Επτά στους δέκα ερωτώμενους ανέφεραν ότι έμειναν σε κάποιο ξενοδοχείο ή θέρετρο κατά τη 
διάρκεια της διαμονής τους στην Κύπρο. Ποσοστό 15% έμεινε σε τουριστικά/ self-service 
διαμερίσματα και 9% σε ιδιόκτητη οικία. Περίπου 7% έμεινε με φίλους και συγγενείς. 
 
Ο ήλιος και η θάλασσα (91%), οι ανταγωνιστικές τιμές (89%), η σιγουριά και ασφάλεια (89%) 
και η φιλοξενία/ φιλικότητα των Κυπρίων (87%) ήταν οι κυριότερες προσδοκίες από τις 
διακοπές στην Κύπρο. 
   
Όσον αφορά το βαθμό στον οποίο επαληθεύτηκαν οι προσδοκίες τους, παρατηρείται ότι για 
αρκετά σημεία οι τουρίστες από τα ΗΑΕ, το Μπαχρέιν και το Κουβέιτ βρήκαν αυτό που 
ανέμεναν, ενώ για κάποια άλλα η ανταπόκριση ήταν χαμηλότερη. Συγκεκριμένα, τα σημεία 
ήλιος και θάλασσα, σιγουριά και ασφάλεια, φιλοξενία/ φιλικότητα των ανθρώπων, 
διαθεσιμότητα εστιατορίων και άλλων επιλογών φαγητού, κοινότητα από τη χώρα καταγωγής, 
μνημεία και τοποθεσίες ιστορίας και κουλτούρας, ψυχαγωγικές ευκαιρίες, ψυχαγωγικές 
δραστηριότητες σχετικά με τον αθλητισμό, πλούσια πανίδα ανταποκρίθηκαν στις προσδοκίες 
σχεδόν όλων των ερωτώμενων οι οποίοι τα είχαν αναφέρει προηγουμένως. Ψηλό είναι επίσης 
το ποσοστό των ερωτώμενων για τους οποίους η νυχτερινή ζωή και η ποιότητα των 
καταλυμάτων ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες του (89% και 87% αντίστοιχα). Αρκετά χαμηλή 
καταγράφεται η ανταπόκριση στις προσδοκίες για το σημείο «χαμηλές/ ανταγωνιστικές τιμές» 
με μόνο 23% να αναφέρει ότι αυτό το σημείο ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες του. 
  
Με βάση μια πεντασκελή κλίμακα όπου το «1» είναι η χαμηλότερη βαθμολογία και το «5» είναι 
η ψηλότερη βαθμολογία ψηλότερα αξιολογούν την Κύπρο οι ερωτώμενοι, στις παραμέτρους 
«Σιγουριά και ασφάλεια» (4,45), «Φιλοξενία» (4,37) και «Καιρός» (4,33) και χαμηλότερα στο 
«∆ομημένο περιβάλλον» (3,22) και «Επιλογές δημοσίων μέσων συγκοινωνίας» (2,73). 
 
Η γενική εμπειρία από τις διακοπές στην Κύπρο, σε πεντασκελή κλίμακα, αξιολογείται με 3,97 
(αρκετά καλή).  
 
Οι ερωτώμενοι στη συντριπτική τους πλειοψηφία (87%) δεν αποκλείουν την πιθανότητα να 
επισκεφθούν και πάλι την Κύπρο. Μόνο ένα 4% θεωρεί απίθανο να ξαναεπισκεφτεί την Κύπρο. 
Η μέση τιμή ανέρχεται στο 4,34 και βρίσκεται μεταξύ του «κάπως πιθανό» και «πολύ πιθανό». 
 
Η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτώμενων δηλώνει ότι θα σύστηνε την Κύπρο ως προορισμό 
διακοπών σε φίλους ή συγγενείς (94%). Η μέση τιμή ανέρχεται στο 4,43 και είναι μεταξύ του 
«κάπως πιθανό» και του «πολύ πιθανό». 
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Η φιλικότητα και η καλοσύνη των ανθρώπων είναι το σημείο που άρεσε στους περισσότερους 
ερωτώμενους αναφερόμενο από το  27% του δείγματος. ∆ύο στους δέκα αντίστοιχα 
αναφέρουν ότι τους άρεσε ιδιαίτερα το καλό φαγητό/ παραδοσιακή κουζίνα και ο ήλιος και 
θάλασσα/ παραλία. Ένα 14% ανέφερε ότι του άρεσε ο καλός καιρός που επικρατεί στην 
Κύπρο, και 10% η φιλοξενία. 
 
Τρεις στους δέκα ερωτώμενους εξέφρασαν τη δυσαρέσκεια τους με την πολύ ακριβή ζωή στην 
Κύπρο συμπεριλαμβανομένων και των εστιατορίων και ταξί, ενώ δεύτερο κατά σειρά σημείο 
που δεν άρεσε είναι η ανεπάρκεια συγκοινωνιών αναφερόμενο από το 16% του δείγματος. 
 
Ποσοστό 43% πιστεύει ότι για να αυξηθεί ο τουρισμός στην Κύπρο από τη χώρα διαμονής του, 
θα πρέπει οι αρμόδιες αρχές της Κύπρου να παρέχουν περισσότερες πληροφορίες για την 
Κύπρο, καθώς επίσης και να κάνουν περισσότερη διαφήμιση. ∆ύο στους δέκα ερωτώμενους 
πιστεύουν ότι θα πρέπει να μειωθούν οι τιμές ώστε να αυξηθεί ο τουρισμός, ενώ 13% κάνει 
λόγο για προσφορές φθηνότερων πακέτων διακοπών στην Κύπρο. 
  
Περίπου τέσσερις στους δέκα ερωτώμενους περιέγραψαν την Κύπρο ως «πολύ καλό/ 
εξαιρετικό/ φανταστικό/ όμορφο νησί» όταν τους ζητήθηκε να χρησιμοποιήσουν μια δήλωση ή 
φράση για να περιγράψουν την Κύπρο. 
 
Ποσοστό 34% περιγράφει τις διακοπές του στην Κύπρο ως καλές/ όμορφες/ φανταστικές 
διακοπές. Η δεύτερη σε σειρά φράση που χρησιμοποιήθηκε είναι η χαλάρωση/ ξεκούραση/ 
ηρεμία, η οποία αναφέρθηκε από το 22% του δείγματος. 
 
Μέσα ενημέρωσης 
 
Οι πέντε δημοφιλέστεροι τηλεοπτικοί σταθμοί της κάθε χώρας μεταξύ του τουριστών που 
επισκέφτηκαν την Κύπρο είναι: 
 

ΗΑΕ Μπαχρέιν Κουβέιτ 

Al Jazeera English News (46%) Al Jazeera English News (34%) Discovery (30%) 

Discovery (40%) Al Jazeera Sports 1,2 (28%) Animal Planet (25%) 

BBC (37%) BBC (26%) Al Jazeera English News (23%) 

CNN (31%) MTV Arabia (24%) Al Jazeera Sports 1,2 (25%) 

Star Movies, MTV Arabia (25%) Discovery (22%) BBC (22%) 

 
Οι δημοφιλέστερες εφημερίδες της κάθε χώρας μεταξύ του τουριστών που επισκέφτηκαν την 
Κύπρο είναι: 

ΗΑΕ Μπαχρέιν Κουβέιτ 

Gulf News (36%) Gulf Daily News (34%) Al A’arabi (10% 

Emirates Today (32%) Bahrain Tribune (14%) Al Farha (10%) 

Al Khaleej (12%) Akhbar Al Khalij (14%) Homat Al Watan (10%) 

Khaleej Times (10%) Al Khalij Al yawmya (10%) Gulf News (8%) 

 Al Ayam (10%)  
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Διαφήμιση 
 
Τέσσερις σχεδόν στους δέκα όταν ρωτήθηκαν συγκεκριμένα για διαφημίσεις για την Κύπρο 
ανέφεραν ότι είδαν κάποια διαφήμιση. Ποσοστό 16% ανέφερε ότι έχει δει κάποια διαφήμιση 
για την Κύπρο στην τηλεόραση. Ένα ίσο ποσοστό αναφέρει ότι η γνωριμία του με τις 
διαφημίσεις της Κύπρου έγινε στο διαδίκτυο. 
 
Τα τρία τέταρτα των ερωτώμενων που είδαν ή διάβασαν κάποια διαφήμιση ανέφεραν ότι οι 
διαφημίσεις ήταν ενημερωτικές. Σε μια τετρασκελή κλίμακα όπου το «1» αντιστοιχεί με το 
«καθόλου ενημερωτικές» και το «4» με το «πολύ ενημερωτικές» η μέση βαθμολογία ανέρχεται 
στο 2.94 και είναι αρκετά κοντά στο «Κάπως ενημερωτικές». 
 
Τρεις στους δέκα ερωτώμενους βρίσκουν τις διαφημίσεις πολύ επιτυχείς, ενώ οι μισοί περίπου 
κάπως επιτυχείς. Η μέση βαθμολογία ανέρχεται στο 3,96 και βρίσκεται αρκετά κοντά στο 
«Κάπως επιτυχείς».  
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Αναλυτικά Αποτελέσματα 
 

1. Ταξιδιωτικές συνήθειες 

1.1 Σύνολο επισκέψεων στην Κύπρο 

 
Περίπου μισοί από τους ερωτώμενους έχουν ταξιδέψει στην Κύπρο μόνο μία φορά. Το ένα 
τρίτο έχει ταξιδέψει δύο με τρεις φορές στην Κύπρο, ενώ ποσοστό 6% αναφέρει ότι έχει έρθει 
τέσσερις με πέντε φορές. Ποσοστό της τάξης του 14% έχει επισκεφθεί την Κύπρο 
περισσότερες από 5 φορές. 
 

 
 
Οι τουρίστες από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχουν επισκεφτεί την Κύπρο περισσότερες 
φορές από τους κατοίκους του Μπαχρέιν και Κουβέιτ. Η δημογραφική ανάλυση επίσης δείχνει 
ότι τα άτομα με αραβική εθνικότητα έχουν επισκεφτεί την Κύπρο περισσότερες φορές σε 
σχέση με τις άλλες εθνικότητες που κατοικούν στις χώρες ενδιαφέροντος. 
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Η συχνότητα επισκέψεων στην Κύπρο ακολουθεί μια τάση ανάλογα με την ηλικία των 
ερωτώμενων, με τους πιο ηλικιωμένους να έχουν ταξιδέψει περισσότερες φορές στην Κύπρο 
στο παρελθόν. 
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1.2 Άτομα στην ταξιδιωτική παρέα 

 
Η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτώμενων ταξίδεψε με παρέα στην Κύπρο. Συγκεκριμένα 
τέσσερις στους δέκα ερωτώμενους ταξίδεψαν με ακόμη ένα άτομο, ενώ ποσοστό 19% 
ταξίδεψε με δύο επιπλέον άτομα. Στο 18% βρίσκεται το ποσοστό των ατόμων με σύνολο 
τέσσερα άτομα στην παρέα, ενώ 17% των ερωτώμενων αναφέρει ότι η ταξιδιωτική παρέα 
αποτελείται από 5 ή περισσότερα άτομα. Μόνο ένα μικρό ποσοστό της τάξης του 5% αναφέρει 
ότι ταξίδεψε μόνο. 
 

 
 
Με μεγαλύτερη ταξιδιωτική παρέα ταξίδευσαν στην Κύπρο τα άτομα που προέρχονται από το 
Κουβέιτ, καθώς επίσης και οι γηγενείς Άραβες. 
 

 
 
 
 
 
 

1
5%

2
41%

3
19%

4
18%

5+
17%

Άτομα στην ταξιδιωτική παρέα
Βάση: Όλο το δείγμα

2%

17%

8%

7%

2%

6%

52%

33%

49%

33%

35%

48%

42%

17%

25%

19%

18%

18%

16%

20%

22%

8%

17%

16%

22%

16%

16%

7%

17%

15%

24%

18%

18%

16%

Απόδημοι Ευρωπαίοι

Απόδημοι Ασιάτες

Απόδημοι Άραβες

Γηγενείς Άραβες

ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ

Κουβεϊτ

Μπαχρέιν

ΗΑΕ

ΜΟΝΙΜΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ

Άτομα στην ταξιδιωτική παρέα

1 2 3 4 5+

Βάση: Όλο το δείγμα



 

220 
 

Σε μεγαλύτερες παρέες ταξίδευσαν στην Κύπρο επίσης τα πιο ηλικιωμένα άτομα και τα άτομα 
με μέχρι δευτεροβάθμια μόρφωση. 
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1.3 Σύνθεση ταξιδιωτικής παρέας 

 
Περισσότεροι από οκτώ στους δέκα ερωτώμενους ήρθαν στην Κύπρο παρέα με το έτερο τους 
ήμισυ. Ποσοστό 37% είχε στην παρέα του άλλα ενήλικα μέλη της οικογένειας, ενώ δύο στους 
δέκα παιδιά ηλικίας 6 μέχρι 12 χρονών. Ένα 8% είχε παιδιά κάτω των 6 χρόνων, ενώ ένα ίσο 
ποσοστό ταξίδευσε με παιδιά ηλικίας 12 μέχρι 18 χρονών. Μόνο 7% ταξίδευσε με παιδιά 
ηλικίας 18 χρονών και άνω. 
 
Σε μεγαλύτερο βαθμό ταξίδευσαν με σύζυγο/ αρραβωνιαστικό/ια, σύντροφο τα άτομα τα οποία 
κατοικούν στα ΗΑΕ, οι γηγενείς Άραβες, οι απόδημοι Ευρωπαίοι, οι γυναίκες και οι πιο 
ηλικιωμένοι (45 χρονών και άνω). 
 
Το ποσοστό το οποίο ταξίδεψε με παρέα άλλα ενήλικα μέλη της οικογένειας είναι ψηλότερο 
μεταξύ των κατοίκων του Κουβέιτ, των απόδημων Αράβων, των ανδρών και των ατόμων 
ηλικίας 18 μέχρι 34 χρονών. 
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1.4 Συχνότητα ταξιδιών στο εξωτερικό 

 
Περίπου οι μισοί ερωτώμενοι ανέφεραν ότι ταξιδεύουν στο εξωτερικό για διακοπές δύο φορές 
το χρόνο (47%). Ποσοστό 28% ταξιδεύει μόνο μια φορά το χρόνο και 21% περισσότερες από 
δύο φορές το χρόνο. Με μικρότερη συχνότητα (μια φορά κάθε δύο χρόνια) ταξιδεύει το 4% 
του δείγματος. 
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Με μεγαλύτερη συχνότητα ταξιδεύουν οι κάτοικοι Μπαχρέιν, οι γηγενείς Άραβες, καθώς επίσης 
και τα άτομα που ταξίδευσαν στην Κύπρο με παιδιά κάτω των 18 χρονών. 
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Βάση: Όλο το δείγμα
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1.5 Άτομα που ταξιδεύουν μαζί 

 
Περισσότεροι από τους μισούς ερωτώμενους ανέφεραν ότι όταν ταξιδεύουν στο εξωτερικό για 
διακοπές ταξιδεύουν με άλλα μέλη της οικογένειας ή φίλους (54%). Τέσσερις στους δέκα 
ταξιδεύουν κάποτε μόνοι και κάποτε με άλλα μέλη της οικογένειας ή φίλους, ενώ μόνο 4% 
ανέφερε ότι ταξιδεύει μόνο. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Μόνος/η
4%

Άλλα μέλη 
της 

οικογένειας ή 
φίλους
54%

Και τα δύο
41%

Άτομα που ταξιδεύουν μαζί
Βάση: Όλο το δείγμα
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Η συνήθεια των οικογενειακών ταξιδιών είναι πιο εμφανής μεταξύ των κατοίκων Μπαχρέιν, των 
ατόμων αραβικής καταγωγής και των γυναικών. 
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2. Προφίλ ταξιδιωτών 
 

2.1 Εθνικότητα 

 
Το μεγαλύτερο ποσοστό των ατόμων που έλαβαν μέρος στην έρευνα ήταν γηγενείς Άραβες 
(47%) και ακολούθως απόδημοι Ευρωπαίοι (27%) και απόδημοι Άραβες (20%). Μόνο ένα 
μικρό ποσοστό ήταν απόδημοι Ασιάτες (6%). 
 
Από την εξέταση των αποτελεσμάτων ανάλογα με τη χώρα διαμονής προκύπτει ότι:  
 
Μεταξύ των επισκεπτών από τα ΗΑΕ το μερίδιο των γηγενών Αράβων και των απόδημων 
Ευρωπαίων είναι περίπου το ίδιο, 38% και 35% αντίστοιχα.  
 
Μεταξύ των επισκεπτών από το Μπαχρέιν έξι στους δέκα είναι γηγενείς Άραβες. Στη δεύτερη 
θέση βρίσκονται οι απόδημοι Άραβες με 26% και ακολουθούν οι απόδημοι Ευρωπαίοι με 14%. 
 
Μεταξύ των επισκεπτών από το Κουβέιτ το 53% είναι γηγενείς Άραβες, ενώ στη δεύτερη θέση 
βρίσκονται οι απόδημοι Ευρωπαίοι με 27% και ακολουθούν οι απόδημοι Άραβες με 15%.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

53%

58%

38%

47%

15%

26%

19%

20%

5%

2%

8%

6%

27%

14%

35%

28%

Κουβεϊτ
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ΣΥΝΟΛΟ

Εθνικότητα επισκεπτών

Γηγενείς Άραβες Απόδημοι Άραβες Απόδημοι Ασιάτες Απόδημοι Ευρωπαίοι

Βάση: Όλο το δείγμα
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2.2 Ηλικιακό προφίλ 

 
Όσον αφορά το ηλικιακό προφίλ το μεγαλύτερο ποσοστό επισκεπτών από τις χώρες 
ενδιαφέροντος βρίσκεται στην ηλικιακή ομάδα 35-44 χρόνων (41%).  Περίπου ένα ίσο 
ποσοστό ανήκει στις ηλικιακές ομάδες 18-34 (30%) και 45+ (29%). 
 
Το ηλικιακό προφίλ των επισκεπτών από τα ΗΑΕ και το Κουβέιτ είναι περίπου το ίδιο. Αντίθετα 
το ηλικιακό προφίλ των επισκεπτών από το Μπαχρέιν παρουσιάζεται πιο νεανικό. Το 42% 
ανήκει στη μικρότερη ηλικιακή ομάδα 18-34, ένα ίσο ποσοστό ανήκει στην ηλικιακή ομάδα 35-
44 και μόνο το 16% στην μεγαλύτερη ηλικιακή ομάδα 45 χρονών και άνω. 
 

 
 
  

30%

42%

24%

30%

40%

42%

42%

41%

30%

16%

30%

29%

Κουβεϊτ

Μπαχρέιν

ΗΑΕ

ΣΥΝΟΛΟ

Ηλικία επισκεπτών

18-34 χρονών 35-44 χρονών 45+

Βάση: Όλο το δείγμα
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2.3 Οικογενειακή κατάσταση 

 
Περισσότερα από τα τρία τέταρτα των ερωτώμενων οι οποίοι ταξίδευσαν στην Κύπρο είναι 
παντρεμένοι. ∆ύο στους δέκα είναι ελεύθεροι, ενώ ένα μικρό ποσοστό της τάξης του 3% 
αναφέρει ότι είναι είτε διαζευγμένο, είτε χήρος/α, είτε σε διάσταση. 
 

 
 
 
Από τη δημογραφική ανάλυση με βάση τη μόνιμη κατοικία και εθνικότητα φαίνεται ότι το 
ποσοστό των ατόμων που έρχονται στην Κύπρο για διακοπές και είναι ελεύθεροι είναι 
ψηλότερο μεταξύ των κατοίκων του Μπαχρέιν και των απόδημων Αράβων.  
 

 
 
 
 
 
 

Ελεύθερος
20%

Παντρεμένος
77%

∆ιαζευγμένος/η, 
Χήρος/α, Σε 
διάσταση

3%

Οικογενειακή κατάσταση
Βάση: Όλο το δείγμα
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Βάση: Όλο το δείγμα
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Φυσιολογικό κρίνεται επίσης το μεγάλο ποσοστό των νέων ηλικίας 18-34 που είναι ελεύθερο. 
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3. Επιλογή Κύπρου 

3.1 Λόγοι επιλογής Κύπρου  

 
Ο ήλιος και η θάλασσα είναι ο κύριος λόγος επιλογής της Κύπρου για διακοπές αναφερόμενα 
από τα δύο τρίτα των ερωτώμενων. Ποσοστό 38% αναφέρει μέσα στους τρεις 
σημαντικότερους παράγοντες, τη φιλοξενία και φιλικότητα των Κυπρίων, ενώ 32% επέλεξε την 
Κύπρο μετά από συστάσεις φίλων. 
 
∆ύο στα δέκα άτομα αναφέρουν αντίστοιχα την ιστορία και την κουλτούρα και το πιο δροσερό 
κλίμα που επικρατεί στην Κύπρο σε σχέση με τη χώρα διαμονής τους. Το φυσικό περιβάλλον 
ήταν από τους κυριότερους λόγους για το 17% και ο οικογενειακός προορισμός για το 15%. 
Ποσοστό 12% αναφέρει την παραδοσιακή κυπριακή κουζίνα και 11% τη ψυχαγωγία/ 
εκδηλώσεις. 
 
Άλλοι λόγοι που αναφέρονται με μικρότερη συχνότητα είναι το γεγονός ότι η Κύπρος βρίσκεται 
κοντά στη χώρα διαμονής τους (9%), οι ανταγωνιστικές τιμές (9%), η ποιότητα υπηρεσιών 
που προσφέρονται (6%), η συμμετοχή σε κρουαζιέρες (5%), ο γάμος/ μήνας του μέλιτος (5%) 
και ο αθλητισμός (3%). Αξίζει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο χαμηλό ποσοστό που επέλεξε 
την Κύπρο λόγω συστάσεων από κάποιο ταξιδιωτικό πράκτορα (2%). 
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Βάση: 'Ολο το δείγμα
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Από τη δημογραφική ανάλυση, παρατηρείται ότι ο ήλιος και η θάλασσα είναι περισσότερο 
σημαντικά για τα άτομα από το Μπαχρέιν, και γενικά τα άτομα διαφόρων άλλων εθνικοτήτων 
(εκτός από τους γηγενείς Άραβες). Παράλληλα, σε ψηλότερο βαθμό επηρέασε ο ήλιος και η 
θάλασσα  τα άτομα ηλικίας 35-44 χρονών. 
 
Η φιλοξενία/ φιλικότητα των Κυπρίων επηρέασε περισσότερο τους κατοίκους του Κουβέιτ, τα 
άτομα αραβικής καταγωγής, τα άτομα ηλικίας 35 χρονών και άνω και τους άνδρες. 
 
Οι συστάσεις από φίλους έπαιξαν μεγαλύτερο ρόλο για τους τουρίστες που προέρχονται από τα 
ΗΑΕ και το Κουβέιτ, τους απόδημους Ευρωπαίους, τα άτομα ηλικίας 35 μέχρι 44 χρονών, τις 
γυναίκες, τα άτομα με μέχρι δευτεροβάθμια μόρφωση και τα άτομα που ήρθαν στην Κύπρο με 
ταξιδιωτικό πακέτο. 
 
Η ιστορία και η κουλτούρα επηρέασαν περισσότερο στην επιλογή της Κύπρου για διακοπές 
τους κατοίκους του Κουβέιτ και των ΗΑΕ, τους απόδημους Ευρωπαίους και τα άτομα που 
διευθέτησαν το ταξίδι τους με ταξιδιωτικό πακέτο. 
 
Το πιο δροσερό κλίμα της Κύπρου σε σχέση με τη χώρα διαμονής ήταν σημαντικότερος λόγος 
για τους ερωτώμενους από το Κουβέιτ, τους απόδημους Άραβες και τα άτομα ηλικίας 45 
χρονών και άνω. 
 
Το φυσικό περιβάλλον παίζει μεγαλύτερη σημασία για τους κάτοικους του Μπαχρέιν, τους 
γηγενείς Άραβες, τα άτομα με τριτοβάθμια μόρφωση και τα άτομα που διευθέτησαν το ταξίδι 
προσωπικά. 
 
Η αντίληψη ότι η Κύπρος είναι οικογενειακός προορισμός έπαιξε σημαντικότερο ρόλο στην 
απόφαση των κατοίκων των ΗΑΕ, των ατόμων ηλικίας 45 χρονών και άνω, των γυναικών, των 
ατόμων με μέχρι δευτεροβάθμια μόρφωση, των ατόμων που διευθέτησαν το ταξίδι τους 
προσωπικά και των ατόμων που ταξίδευσαν με παιδιά κάτω των 18 χρονών. 
 
Η παραδοσιακή κυπριακή κουζίνα ήταν περισσότερο σημαντικός λόγος για τα άτομα από το 
Μπαχρέιν, τους γηγενείς Άραβες, τα άτομα ηλικίας 35 χρονών και άνω, τους άνδρες και τα 
άτομα που ταξίδευσαν με παιδιά κάτω των 18 χρονών. 
 
Στη ψυχαγωγία/ εκδηλώσεις έδωσαν μεγαλύτερη σημασία οι κάτοικοι του Μπαχρέιν, και τα 
άτομα ηλικίας 18 μέχρι 34 χρονών. 
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3.2 Πηγές πληροφόρησης για την Κύπρο 

 
Περισσότεροι από τους μισούς ερωτώμενους (56%) ανέφεραν ότι έμαθαν για την Κύπρο ως 
πιθανό προορισμό για διακοπές από στόμα σε στόμα και από συστάσεις από φίλους και 
συγγενείς. Το ένα τρίτο του δείγματος δηλώνει ότι η Κύπρος είναι γενικά ένας γνωστός 
τουριστικός προορισμός, ενώ ένας στους δέκα έμαθε απευθείας από τους τουριστικούς 
πράκτορες. 
 
Άλλες πηγές πληροφόρησης για την Κύπρο, οι οποίες αναφέρθηκαν σε αρκετά μικρότερο 
βαθμό, είναι το διαδίκτυο (4%), έμμεσα από ταξιδιωτικούς πράκτορες (2%), διαφημίσεις σε 
ηλεκτρονικά μέσα (2%) και διαφημίσεις στον τύπο (1%). 
 

 
 
Η λήψη πληροφοριών από στόμα σε στόμα ή από συστάσεις από συγγενείς και φίλους 
παρουσιάζεται περισσότερο διαδεδομένη μεταξύ των κατοίκων του Μπαχρέιν, των ατόμων 
ηλικίας 18 μέχρι 34 χρονών, των γυναικών, των ατόμων με μέχρι δευτεροβάθμια μόρφωση και 
των ατόμων που ήρθαν στην Κύπρο με ταξιδιωτικό πακέτο. 
 
Το ότι η Κύπρος είναι γενικά γνωστός τουριστικός προορισμός αναφέρεται σε μεγαλύτερο 
βαθμό από τους κατοίκους του Κουβέιτ, τα άτομα ηλικίας 35 μέχρι 44 χρονών και τα άτομα 
που διευθέτησαν το ταξίδι τους προσωπικά. 
 
Απευθείας από τους τουριστικούς πράκτορες ενημερώθηκαν σε μεγαλύτερο βαθμό οι κάτοικοι 
του Κουβέιτ, τα άτομα αραβικής καταγωγής, τα άτομα ηλικίας 18 μέχρι 34 χρονών και τα 
άτομα που ταξίδευσαν με ταξιδιωτικό πακέτο.  
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Βάση: 'Ολο το δείγμα
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3.2.1 Βαθμός επηρεασμού από ταξιδιωτικό πράκτορα 

 
Το σύνολο των τουριστών που πληροφορήθηκε για την Κύπρο από τους τουριστικούς 
πράκτορες είναι πολύ μικρό (22 άτομα) για να εξαχθούν βάσιμα στατιστικά συμπεράσματα, 
όσον αφορά τον επηρεασμό από τους τουριστικούς πράκτορες. Ενδεικτικά όμως αναφέρεται 
ότι τα μισά περίπου από τα άτομα (46%) που ενημερώθηκαν για την Κύπρο από τον 
ταξιδιωτικό πράκτορα δήλωσαν ότι επηρεάστηκαν σε μεγάλο βαθμό και τέσσερα στα δέκα 
επηρεάστηκαν σε κάποιο βαθμό. Ένα 9% επηρεάστηκε σε μικρό βαθμό και μόλις 5% καθόλου.  
 

3.2.2. Βαθμός επηρεασμού από διαφημίσεις/ προωθητικό υλικό 

 
Το δείγμα είναι πολύ μικρό (12 άτομα) για την εξαγωγή βάσιμων στατιστικών συμπερασμάτων, 
όσον αφορά το βαθμό επηρεασμού από τη διαφήμιση. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι οκτώ από τα 
δώδεκα άτομα που πληροφορήθηκαν για την Κύπρο μέσω διαφημίσεων δήλωσαν ότι 
επηρεάστηκαν σε κάποιο βαθμό και ένας σε μεγάλο βαθμό. Τα υπόλοιπα τρία άτομα 
επηρεάσθηκαν από τις διαφημίσεις σε μικρό βαθμό.  
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3.3 Διευθέτηση ταξιδιού στην Κύπρο 

 
Από τα άτομα που έλαβαν μέρος στην έρευνα, 57% ήρθε στην Κύπρο χωρίς κάποιο ταξιδιωτικό 
πακέτο και 43% διευθέτησε το ταξίδι του με ταξιδιωτικό πακέτο. 
 

 
 
  

Ταξιδιωτικό 
πακέτο; 43%

Χωρίς ταξιδιωτικό 
πακέτο; 57%

Διευθέτηση ταξιδιού στην Κύπρο
Βάση: Όλο το δείγμα
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∆εν παρουσιάζονται σημαντικές διαφοροποιήσεις στον τρόπο διευθέτησης του ταξιδιού στην 
Κύπρο μεταξύ των διάφορων δημογραφικών ομάδων. 
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3.4 Τρόπος διευθέτησης ταξιδιού 

 
Από τα άτομα που ήρθαν στην Κύπρο με δικές τους διευθετήσεις, το 55% διευθέτησε το ταξίδι 
μόνο του από το διαδίκτυο και το 45% μέσω κάποιου ταξιδιωτικού πράκτορα. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Μόνοι από 
διαδίκτυο

55%

Μέσω ταξιδιωτικού 
πράκτορα

45%

Τρόπος διευθέτησης ταξιδιού
Βάση: Όσοι ταξίδεψαν με δικές τους διευθετήσεις
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Από τη δημογραφική ανάλυση παρατηρείται ότι η διευθέτηση μέσω διαδικτύου έγινε σε 
μεγαλύτερο βαθμό από τους κατοίκους του Μπαχρέιν, τους απόδημους Ευρωπαίους, τα άτομα 
ηλικίας 35-44 χρονών, τις γυναίκες και τα άτομα με τριτοβάθμια μόρφωση. 
 
Αντίθετα, μέσω ταξιδιωτικού πράκτορα διευθέτησαν σε μεγαλύτερο βαθμό το ταξίδι τους,  οι 
κάτοικοι Κουβέιτ, τα άτομα ηλικίας 45 χρονών και άνω και τα άτομα με μέχρι δευτεροβάθμια 
μόρφωση. 
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3.5 Εναλλακτικοί προορισμοί ταξιδιών 

 
Επτά στους δέκα τουρίστες από τα ΗΑΕ, Μπαχρέιν και Κουβέιτ επέλεξαν την Κύπρο για τις 
διακοπές τους χωρίς να σκεφτούν κάποιους άλλους προορισμούς. 
 
Ποσοστό 7% παράλληλα σκέφτηκε την Τουρκία, ενώ  6% την Ελλάδα/ ελληνικά νησιά. 
Ποσοστό 5% ανέφερε ότι σκέφτηκε να πάει στην Ισπανία και στη Γαλλία και από 3% στην 
Αίγυπτο και την Ιταλία. 
 
Άλλοι προορισμοί αναφέρθηκαν σε αρκετά μικρότερο βαθμό (από 0,5% - 1,4%).  
 
 

 
 
Η Τουρκία αναφέρθηκε σε μεγαλύτερο βαθμό από τους απόδημους Άραβες. 
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5%

5%
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Πιθανοί προορισμοί διακοπών

Βάση: 'Ολο το δείγμα
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3.6 Κύριοι λόγοι επιλογής Κύπρου 

 
Από τα άτομα που είχαν υπόψη και άλλους προορισμούς πριν καταλήξουν στην Κύπρο, 
ζητήθηκε να αναφέρουν τους λόγους για τους οποίους τελικά επέλεξαν την Κύπρο. 
  
Ο κυριότερος λόγος που αναφέρεται είναι ο ήλιος και η θάλασσα από το 56% και ακολουθεί η 
φιλοξενία/ φιλικότητα των ανθρώπων από το 43%. Τρίτος κυριότερος λόγος, ο οποίος 
αναφέρεται από τρεις στους δέκα είναι οι συστάσεις που είχαν από φίλους. Ποσοστό 18% 
προτίμησε την Κύπρο λόγω της ιστορίας και κουλτούρας του νησιού. Ποσοστό 14% ανέφερε 
αντίστοιχα τις ανταγωνιστικές τιμές και την παρουσία συγγενών ή φίλων στην Κύπρο. Από 
13% αναφέρει το γεγονός ότι η Κύπρος βρίσκεται κοντά στη χώρα διαμονής και την ποιότητα 
υπηρεσιών που προσφέρονται, ενώ 11% αναφέρει το φυσικό περιβάλλον. Ένας στους δέκα 
τελικά επέλεξε την Κύπρο λόγω του πιο δροσερού κλίματος που επικρατεί από τη χώρα του. 
 
Σε μικρότερο ποσοστό αναφέρθηκαν η κυπριακή παραδοσιακή κουζίνα (8%), η ψυχαγωγία/ 
εκδηλώσεις (8%), η σύσταση από τον ταξιδιωτικό πράκτορα (8%), ο οικογενειακός 
προορισμός (6%), η συμμετοχή σε κρουαζιέρες (6%) και η προηγούμενη θετική εμπειρία 
(2%).  
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4. Εμπειρία με διακοπές στην Κύπρο 

4.1 Μέρη διαμονής στην Κύπρο 

 
Η Λεμεσός φαίνεται να είναι το πιο δημοφιλές μέρος για τους τουρίστες που προέρχονται από 
τα ΗΑΕ, το Μπαχρέιν και το Κουβέιτ με το 57% των επισκεπτών να διαμένει στην πόλη αυτή. 
  
Το ένα τέταρτο του δείγματος έμεινε στη Λάρνακα, ενώ σχεδόν το ίδιο ποσοστό (24%) έμεινε 
στην Αγία Νάπα. Λιγότερο δημοφιλείς προορισμοί για τους Άραβες είναι η Πάφος (11%), τα 
ορεινά θέρετρα (5%), ο Πρωταράς/ Παραλίμνι (5%) και η Λευκωσία (3%).  
 
Αξίζει να σημειωθεί ότι ένα μικρό ποσοστό της τάξης του 3% ανέφερε ότι έμεινε και στις 
κατεχόμενες περιοχές. 
 

 
 
Η Λεμεσός γενικά συγκεντρώνει τα ψηλότερα ποσοστά επισκεπτών μεταξύ όλων των 
δημογραφικών ομάδων. Συγκριτικά όμως, η Λεμεσός προτιμήθηκε περισσότερο από τους 
γηγενείς Άραβες, τα άτομα ηλικίας 45 χρονών και άνω, τους άνδρες, τα άτομα που ήρθαν με 
ταξιδιωτικό πακέτο και τα άτομα που ταξίδευσαν με παιδιά κάτω των 18 χρονών. 
 
Η Λάρνακα προτιμήθηκε σε μεγαλύτερο βαθμό από τους κάτοικους Μπαχρέιν, τους γηγενείς 
Άραβες, τα νεαρότερα άτομα ηλικίας 18 μέχρι 34 χρονών και τα άτομα που διευθέτησαν το 
ταξίδι προσωπικά. 
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244 
 

Η Αγία Νάπα προτιμήθηκε περισσότερο από τους νεαρούς ηλικίας 18 μέχρι 34 χρονών, τους 
άνδρες και τα άτομα με τριτοβάθμια μόρφωση. 
 
Η Πάφος ήταν ένα από τα μέρη διαμονής σε μεγαλύτερο βαθμό για τα άτομα από το Κουβέιτ 
και τα άτομα με τριτοβάθμια μόρφωση.  
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4.2 Αριθμός διανυκτερεύσεων 

 
Τέσσερις στους δέκα επισκέπτες στην Κύπρο έμειναν για 8 ή περισσότερες μέρες. Σχεδόν το 
ίδιο ποσοστό διανυκτέρευσε για 6 με 7 νύχτες και 23% μέχρι 5 νύχτες. 
 

 
 
 
Ο μέσος όρος διανυκτερεύσεων στην Κύπρο για όλους τους ερωτώμενους ανέρχεται στο 8,36. 
Περισσότερες νύχτες έμειναν στην Κύπρο οι κάτοικοι του Κουβέιτ, οι γηγενείς Άραβες, τα 
άτομα ηλικίας 45 χρονών και άνω, τα άτομα που διευθέτησαν προσωπικά το ταξίδι τους και τα 
άτομα που ήρθαν στην Κύπρο με παιδιά κάτω των 18 χρονών. 
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Οι κατεχόμενες περιοχές της Κύπρου και ο Πρωταράς/ Παραλίμνι είναι οι περιοχές με το 
μεγαλύτερο διάμεσο1 (median) διανυκτερεύσεων με 7,00. Ακολουθεί η Λεμεσός με 6 νύχτες 
και η Αγία Νάπα με 5.50 νύχτες. 
 
Στη Λευκωσία και Λάρνακα το διάμεσο διανυκτερεύσεων ήταν 5 νύχτες, στην Πάφο 4 νύχτες, 
ενώ στα ορεινά θέρετρα ήταν μόνο 1 νύχτα.  
  

 
 

                                            
1 Το διάμεσο είναι η μεσαία παρατήρηση που εντοπίζεται στο δείγμα, όταν όλες οι απαντήσεις διαταχθούν κατά αύξουσα τάξη. Για 
τον αριθμό διανυκτερεύσεων κατά περιοχή χρησιμοποιήθηκε η διάμεσος αντί του μέσου όρου για το λόγο ότι στο δείγμα ανά 
περιοχή διανυκτερεύσεων υπάρχουν υποομάδες με μικρό δείγμα ατόμων και μεγάλη διακύμανση στις νύχτες διανυκτέρευσης, κάτι 
το οποίο μπορεί να κάνει τον μέσο όρο παραπλανητικό.  
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Στο σύνολο των διανυκτερεύσεων, περίπου μισές από αυτές (49%) ήταν στη Λεμεσό. Η Αγία 
Νάπα και η Λάρνακα μοιράζονται τη δεύτερη θέση με 17% του συνόλου των διανυκτερεύσεων 
να γίνεται σε κάθε περιοχή. Ακολουθεί η Πάφος με 5% των διανυκτερεύσεων, ο Πρωταράς/ 
Παραλίμνι με 4%, η Λευκωσία και οι κατεχόμενες περιοχές με 3% αντίστοιχα και τα ορεινά 
θέρετρα με μόλις 2%. 
 

  
 
 
Περισσότερες διανυχτερεύσεις έγιναν στη Λεμεσό από τα άτομα ηλικίας 45 χρονών και άνω. 
 
Στην Αγία Νάπα και Λάρνακα περισσότερες διανυχτερεύσεις έγιναν από τα πιο νεαρά άτομα 
ηλικίας 18 μέχρι 34 χρονών. 
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4.3 Άλλες περιοχές που επισκέφθηκαν 

 
Πέραν από τις περιοχές στις οποίες διανυκτέρευσαν, περίπου οι μισοί ερωτώμενοι 
επισκέφθηκαν ορεινά θέρετρα κατά τη διαμονή τους στην Κύπρο (47%). Ένα σημαντικό 
ποσοστό της τάξης του 36% επισκέφτηκε και την Πάφο. ∆ύο σχεδόν στους δέκα 
επισκέφθηκαν αντίστοιχα την Αγία Νάπα, τη Λευκωσία, τη Λάρνακα και τις κατεχόμενες 
περιοχές. Τον Πρωταρά/ Παραλίμνι επισκέφθηκε το 17%, τη Λεμεσό το 15% και τη Πόλη 
Χρυσοχούς το 4%. 
 

 
 
Γενικά παρατηρείται ότι για τις περισσότερες περιοχές το ποσοστό που πραγματοποίησε 
επισκέψεις χωρίς διανυκτέρευση είναι ψηλότερο μεταξύ των ατόμων που ήρθαν στην Κύπρο με 
ταξιδιωτικό πακέτο. 
 
Τα ορεινά θέρετρα επισκέφτηκαν σε μεγαλύτερο βαθμό τα άτομα με μέχρι δευτεροβάθμια 
μόρφωση και τα άτομα που ήρθαν στην Κύπρο με ταξιδιωτικό πακέτο. 
 
Η Πάφος ήταν περισσότερο δημοφιλής τόπος επίσκεψης τόσο για τους κατοίκους των ΗΑΕ, 
όσο και για τους κατοίκους Κουβέιτ, τους γηγενείς Άραβες, τα άτομα ηλικίας 35 μέχρι 44 
χρονών, τους άνδρες, τα άτομα με μέχρι δευτεροβάθμια μόρφωση, τα άτομα που ήρθαν με 
ταξιδιωτικό πακέτο στην Κύπρο και τα άτομα που ταξίδευσαν με παιδιά κάτω των 18 χρονών. 
 
Η Αγία Νάπα προσέλκυσε περισσότερο για μονοήμερη επίσκεψη τα άτομα που ταξίδευσαν με 
παιδιά κάτω των 18 χρονών. 
 
Τη Λευκωσία επισκέφτηκαν σε μεγαλύτερο βαθμό οι κάτοικοι των ΗΑΕ και οι γυναίκες. 
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Η Λάρνακα ήταν επίσης πιο δημοφιλής περιοχή επίσκεψης ανάμεσα στους κατοίκους των ΗΑΕ,  
των ατόμων ηλικίας 45 χρονών και άνω, των γυναικών και τον ερωτώμενων με μέχρι 
δευτεροβάθμια μόρφωση. 
 
Τον Πρωταρά/ Παραλίμνι επίσης επισκέφτηκαν σε μεγαλύτερο βαθμό οι κάτοικοι των ΗΑΕ, τα 
άτομα με μέχρι δευτεροβάθμια μόρφωση και τα άτομα που ήρθαν στην Κύπρο με ταξιδιωτικό 
πακέτο. 
 
Τη Λεμεσό επισκέφτηκαν περισσότερο οι απόδημοι Άραβες, οι νεαροί ηλικίας 18 μέχρι 34 
χρονών και οι γυναίκες. 
  
Τις κατεχόμενες περιοχές της Κύπρου επισκέφτηκαν περισσότερο οι κάτοικοι Κουβέιτ, τα άτομα 
45 χρονών και άνω και τα άτομα που ήρθαν στην Κύπρο με ταξιδιωτικό πακέτο. 
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4.4 Καταλύματα στα οποία διανυχτέρευσαν 

 
Επτά στους δέκα ερωτώμενους ανέφεραν ότι έμειναν σε κάποιο ξενοδοχείο ή θέρετρο κατά τη 
διάρκεια της διαμονής τους στην Κύπρο. Ποσοστό 15% έμεινε σε τουριστικά/ self-service 
διαμερίσματα και 9% σε ιδιόκτητη οικία. Περίπου 7% έμεινε με φίλους και συγγενείς. 
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Κάπως μεγαλύτερη προτίμηση προς τα ξενοδοχεία/ θέρετρα δείχνουν να έχουν οι κάτοικοι του 
Μπαχρέιν, οι απόδημοι Ευρωπαίοι, η νεαρότερη ηλικιακή ομάδα 18 μέχρι 34 χρονών, τα άτομα 
με τριτοβάθμια μόρφωση και αυτοί που ταξίδευσαν με ταξιδιωτικό πακέτο. 
 
Μεγαλύτερη προτίμηση προς τα τουριστικά/ self-service διαμερίσματα έχουν οι κάτοικοι του 
Κουβέιτ, τα άτομα ηλικίας 45 χρονών και άνω και τα άτομα που έκαναν προσωπική διευθέτηση 
του ταξιδιού τους.  
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4.5 Προσδοκίες από την επιλογή Κύπρου για διακοπές 

 
Ο ήλιος και η θάλασσα, οι ανταγωνιστικές τιμές, η σιγουριά και ασφάλεια και η φιλοξενία/ 
φιλικότητα των Κυπρίων ήταν οι κυριότερες προσδοκίες από τις διακοπές στην Κύπρο. 
Συγκεκριμένα ο ήλιος και θάλασσα αναφέρθηκε από το 91%, οι ανταγωνιστικές τιμές και η 
σιγουριά και ασφάλεια από το 89% αντίστοιχα και η φιλοξενία/ φιλικότητα των ανθρώπων από 
το 87%. 
 
Ποσοστό 77% ανέφερε ότι κάνοντας το ταξίδι στην Κύπρο ανέμενε να βρει ένα προορισμό με 
αξία για τα λεφτά, ενώ 72% ανέφερε αντίστοιχα την υψηλή ποιότητα καταλυμάτων και 
διαθεσιμότητα εστιατορίων και άλλων καταστημάτων φαγητών και ποτών. 
 
Σε μικρότερο βαθμό (62%) αναφέρθηκε από τους ερωτώμενους ότι η Κύπρος ήταν μία από τις 
επιλογές τους λόγω της κοινότητας από τη χώρα καταγωγής τους που ζει εδώ και 58% λόγω 
των μνημείων και τοποθεσιών ιστορίας και κουλτούρας. 
 
Λίγο περισσότεροι από τους μισούς (52%) προσδοκούσαν να βρουν ψυχαγωγικές ευκαιρίες 
όπως υδροπάρκα και άλλα θεματικά πάρκα, ενώ 49% ευκαιρίες ψωνίσματος και διαθεσιμότητα 
καταστημάτων. Ποσοστό 44% επιβεβαιώνει ότι η Κύπρος βρισκόταν στη λίστα επιλογών λόγω 
της νυχτερινής ζωής και 40% λόγω άλλων ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων σχετικά με τον 
αθλητισμό. Σε αρκετά μικρότερο βαθμό (μόλις 22%) αναφέρθηκε η επιλογή «πλούσια πανίδα».  
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Ο ήλιος και θάλασσα που προσφέρει η Κύπρος είναι κάτι που ψάχνουν σε μεγαλύτερο βαθμό οι  
απόδημοι Ευρωπαίοι και τα άτομα ηλικίας 35 μέχρι 44 χρονών. 
 
Οι χαμηλές και ανταγωνιστικές τιμές επιζητούνται περισσότερο από τους κάτοικους του 
Κουβέιτ. 
 
Ο προορισμός με αξία για τα λεφτά ήταν μια προσδοκία που αναφέρθηκε σε μεγαλύτερο 
βαθμό από τα άτομα με μέχρι δευτεροβάθμια μόρφωση και τα άτομα που ταξίδευσαν με 
ταξιδιωτικό πακέτο. 
 
Την υψηλή ποιότητα καταλυμάτων αναζητούσαν σε μεγαλύτερο ποσοστό οι απόδημοι 
Ευρωπαίοι και τα άτομα ηλικίας 35 μέχρι 44 χρονών. 
 
Η κοινότητα από τη χώρα καταγωγής αναφέρθηκε σε μεγαλύτερο ποσοστό μεταξύ των 
ατόμων από το Κουβέιτ, καθώς επίσης και από τους απόδημους Άραβες.  
 
Τα μνημεία και τοποθεσίες ιστορίας και κουλτούρας αναφέρθηκαν σε μεγαλύτερο ποσοστό από 
τους τουρίστες που προέρχονται από το Κουβέιτ και από τους απόδημους Άραβες. 
 
Οι ψυχαγωγικές ευκαιρίες όπως τα θεματικά πάρκα αναφέρθηκαν σε μεγαλύτερο βαθμό από τα 
άτομα που προέρχονται από το Κουβέιτ, τους απόδημους Ευρωπαίους και από τα άτομα 
ηλικίας 35 μέχρι 44 χρονών. 
 
Ευκαιρίες ψωνίσματος ανέμεναν να βρουν σε μεγαλύτερο ποσοστό τα άτομα με Αραβική 
καταγωγή, τα άτομα ηλικίας 35 μέχρι 44 χρονών και τα άτομα που ταξίδεψαν με ταξιδιωτικό 
πακέτο. 
 
Τη νυχτερινή ζωή αναζητούσαν περισσότερο τα άτομα της νεαρότερης ηλικιακής ομάδας 18 
μέχρι 34 χρονών. 
 
Συγκριτικά με περισσότερες προσδοκίες για ψυχαγωγικές δραστηριότητες σχετικές με τον 
αθλητισμό ήρθαν στην Κύπρο οι τουρίστες από τα ΗΑΕ, οι απόδημοι Ευρωπαίοι και τα άτομα 
ηλικίας 35 μέχρι 44 χρονών. 
 
Τέλος, η πλούσια πανίδα είναι κάτι που ανέμεναν να βρουν σε μεγαλύτερο ποσοστό τα άτομα 
από το Μπαχρέιν, οι απόδημοι Άραβες, τα νεαρά άτομα ηλικίας 18 μέχρι 34 χρονών, τα άτομα 
που ήρθαν με ταξιδιωτικό πακέτο και οι ενήλικες που ταξίδεψαν χωρίς παιδιά. 
 
Όσον αφορά το βαθμό, στον οποίο επαληθεύτηκαν οι προσδοκίες τους, παρατηρείται ότι για 
αρκετά σημεία οι τουρίστες από τα ΗΑΕ, το Μπαχρέιν και το Κουβέιτ βρήκαν αυτό που 
ανέμεναν, ενώ για κάποια άλλα η ανταπόκριση ήταν χαμηλότερη. 
 
Συγκεκριμένα, τα σημεία ήλιος και θάλασσα, σιγουριά και ασφάλεια, φιλοξενία/ φιλικότητα των 
ανθρώπων, διαθεσιμότητα εστιατορίων και άλλων επιλογών φαγητού, κοινότητα από τη χώρα 
καταγωγής, μνημεία και τοποθεσίες ιστορίας και κουλτούρας, ψυχαγωγικές ευκαιρίες, 
ψυχαγωγικές δραστηριότητες σχετικά με τον αθλητισμό, πλούσια πανίδα ανταποκρίθηκαν στις 
προσδοκίες σχεδόν όλων των ερωτώμενων οι οποίοι τα είχαν αναφέρει προηγουμένως. 
 
Ψηλό είναι επίσης το ποσοστό των ερωτώμενων για τους οποίους η νυχτερινή ζωή και η 
ποιότητα των καταλυμάτων ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες του (89% και 87% αντίστοιχα). 
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Κάπως χαμηλότερη παρουσιάζεται η ανταπόκριση στις προσδοκίες για τις ευκαιρίες ψωνίσματος 
(71%) και τον προορισμό με αξία για τα λεφτά (66%). 
 
Αντίθετα, αρκετά χαμηλή καταγράφεται η ανταπόκριση στις προσδοκίες για το σημείο 
«χαμηλές/ ανταγωνιστικές τιμές». Από τους ερωτώμενους, οι οποίοι προσδοκούσαν ότι η 
Κύπρος θα προσέφερε ανταγωνιστικές τιμές, μόνο το 23% ανέφερε ότι το σημείο αυτό 
ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες του. 
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4.6 Αξιολόγηση Κύπρου ως τουριστικού προορισμού 

 
Για να ολοκληρωθεί η εικόνα που έχουν οι τουρίστες από τα ΗΑΕ, Μπαχρέιν και Κουβέιτ για 
την Κύπρο ζητήθηκε από τους ερωτώμενους να αξιολογήσουν την Κύπρο ως τουριστικό 
προορισμό για συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Για την αξιολόγηση χρησιμοποιήθηκε μια κλίμακα 
από το «1» μέχρι το «5», όπου το «1» είναι η χαμηλότερη βαθμολογία και το «5» είναι η 
ψηλότερη βαθμολογία. 
 
Ψηλότερα αξιολογήθηκε η παράμετρος «Σιγουριά και ασφάλεια» με 4,45. Ακολουθεί η 
φιλοξενία με 4,37 και ο καιρός με 4,33. Στο 4,15 ανέρχεται η μέση βαθμολογία για την 
ποιότητα φαγητού. Η διαθεσιμότητα και ποικιλία επιλογών νυχτερινής ζωής βαθμολογείται λίγο 
πιο κάτω από το «4» στο 3,97 και η ποικιλία φαγητού στο 3,93. Η ποιότητα των καταλυμάτων 
και η διαθεσιμότητα και ποικιλία επιλογών φαγητού ανέρχεται στο 3,92. Αρκετά κοντά στη 
βαθμολογία των παραμέτρων αυτών βρίσκονται επίσης και το επίπεδο εξυπηρέτησης στα 
εστιατόρια (3,88), το επίπεδο εξυπηρέτησης στο χώρο καταλυμάτων (3,85), η διαθεσιμότητα 
και ποικιλία ψυχαγωγικών επιλογών (3,83) και το φυσικό περιβάλλον (3,81). 
 
Στο 3,73 ανέρχεται η μέση βαθμολογία για τη διαθεσιμότητα και επιλογή θέλγητρων και στο 
3,70 η ποιότητα των υπηρεσιών. Κάπως χαμηλότερα αξιολογείται η υποδομή (3,52), η 
διαθεσιμότητα και ποικιλία των επιλογών ψωνίσματος (3,50) και το δομημένο περιβάλλον 
(3,22). 
 
Αρκετά χαμηλή κρίνεται η βαθμολογία για τις επιλογές δημοσίων μέσων συγκοινωνίας με τη 
μέση βαθμολογία να φτάνει μόλις στο 2,73. 
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4.45

4.37

4.33

4.15

3.97

3.93

3.92

3.92

3.88

3.85

3.83

3.81

3.73

3.70

3.52

3.50

3.22

2.73

Σιγουριά και ασφάλεια

Φιλοξενία

Καιρός

Ποιότητα φαγητού

∆ιαθεσιμότητα και ποικιλιά επιλογών νυχτερινής ζωής

Ποικιλία φαγητού

Ποιότητα καταλυμάτων

∆ιαθεσιμότητα και ποικιλία επιλογών φαγητού

Επίπεδο εξυπηρέτησης σε εστιατόρια

Επίπεδο εξυπηρέτησης στο χώρο καταλυμάτων

∆ιαθεσιμότητα και ποικιλία ψυχαγωγικών επιλογών

Φυσικό περιβάλλον

∆ιαθεσιμότητα και ποικιλία των θέλγητρων

Ποιότητα των υπηρεσίών

Υποδομή

∆ιαθεσιμότητα και ποικιλία επιλογών ψωνίσματος

∆ομημένο περιβάλλον

Επιλογές δημοσίων μέσων μεταφοράς

Αξιολόγηση Κύπρου ως τουριστικού προορισμού

Βάση: Όλο το δείγμα

1 = Χαμηλότερη βαθμολογία
5 = Ψηλότερη βαθμολογία
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Μέσα από τη δημογραφική ανάλυση παρατηρείται ότι οι τουρίστες που κατοικούν στο 
Μπαχρέιν καθώς και τα άτομα αραβικής καταγωγής είναι γενικώς πιο ευχαριστημένοι με την 
Κύπρο, αφού βαθμολογούν ψηλότερα όλες τις υπό εξέταση παραμέτρους. 
 
Πιο συγκεκριμένα, η δημογραφική ανάλυση δείχνει ότι: 
 

 Η σιγουριά και ασφάλεια βαθμολογείται ψηλότερα από τους κατοίκους Μπαχρέιν, τους 
γηγενείς Άραβες και τα άτομα ηλικίας 18 μέχρι 34 χρονών. 

 Η φιλοξενία βαθμολογείται ψηλότερα από τους κατοίκους Μπαχρέιν και τους 
απόδημους Άραβες. 

 Ο καιρός βαθμολογείται ψηλότερα από τους κατοίκους Μπαχρέιν και τους άνδρες. 
 Η ποιότητα φαγητού βαθμολογείται ψηλότερα από τους κατοίκους Μπαχρέιν και τα 

άτομα που ήρθαν στην Κύπρο με ταξιδιωτικό πακέτο και χαμηλότερα από τους 
κατοίκους Κουβέιτ, τις γυναίκες και τα άτομα που διευθέτησαν το ταξίδι τους 
προσωπικά. 

 Η διαθεσιμότητα και ποικιλία επιλογών νυχτερινής ζωής βαθμολογείται ψηλότερα από 
τους κατοίκους Μπαχρέιν, τους άνδρες και όσους ήρθαν με δικές τους διευθετήσεις.  

 Η ποικιλία φαγητού βαθμολογείται ψηλότερα από τους κατοίκους Μπαχρέιν, τους 
γηγενείς Άραβες και τα άτομα ηλικίας 35 μέχρι 44 χρονών και χαμηλότερα από τους 
κατοίκους των ΗΑΕ, τους απόδημους Ευρωπαίους και τις γυναίκες. 

 Η ποιότητα καταλυμάτων βαθμολογείται ψηλότερα από τους κατοίκους Μπαχρέιν, τους 
γηγενείς Άραβες, τα άτομα ηλικίας 35 χρονών και άνω, τα άτομα που ήρθαν με 
ταξιδιωτικό πακέτο και τα άτομα που ταξιδεύουν με ανήλικα παιδιά.  

 Η διαθεσιμότητα και ποικιλία επιλογών φαγητού βαθμολογείται ψηλότερα από τους 
κατοίκους Μπαχρέιν και τους άνδρες και χαμηλότερα από τους κατοίκους Κουβέιτ τους 
απόδημους Ευρωπαίους και τις γυναίκες. 

 Το επίπεδο εξυπηρέτησης στα εστιατόρια βαθμολογείται ψηλότερα από τους κατοίκους 
Μπαχρέιν και τους γηγενείς Άραβες και χαμηλότερα από τους απόδημους Ευρωπαίους 
και τις γυναίκες. 

 Το επίπεδο εξυπηρέτησης στο χώρο καταλυμάτων βαθμολογείται ψηλότερα από τους 
κατοίκους Μπαχρέιν, τους γηγενείς Άραβες, τα άτομα ηλικίας 35 μέχρι 44 χρονών, τα 
άτομα που ήρθαν στην Κύπρο με ταξιδιωτικό πακέτο και τα άτομα που ταξίδευσαν με 
παιδιά κάτω των 18 χρονών και χαμηλότερα από τους κατοίκους Κουβέιτ και τα άτομα 
ηλικίας 18 μέχρι 34 χρονών. 

 Η διαθεσιμότητα και ποικιλία ψυχαγωγικών επιλογών βαθμολογείται ψηλότερα από τους 
κατοίκους Μπαχρέιν και τους απόδημους Άραβες και χαμηλότερα από τους κατοίκους 
Κουβέιτ και τους απόδημους Ευρωπαίους. 

 Το φυσικό περιβάλλον βαθμολογείται ψηλότερα από τους κατοίκους Μπαχρέιν και τους 
γηγενείς Άραβες και χαμηλότερα από τους απόδημους Ευρωπαίους. 

 Η διαθεσιμότητα και ποικιλία των θέλγητρων βαθμολογείται ψηλότερα από τους 
κατοίκους Μπαχρέιν και τους γηγενείς Άραβες και χαμηλότερα από τους απόδημους 
Ευρωπαίους. 

 Η ποιότητα των υπηρεσιών βαθμολογείται ψηλότερα από τους κατοίκους Μπαχρέιν και 
τους γηγενείς Άραβες και χαμηλότερα από τους απόδημους Ευρωπαίους και τις 
γυναίκες. 

 Η υποδομή βαθμολογείται ψηλότερα από τους κατοίκους Μπαχρέιν, τους γηγενείς 
Άραβες και τα άτομα που ταξίδευσαν με παιδιά κάτω των 18 χρονών και χαμηλότερα 
από τους απόδημους Ευρωπαίους, τα άτομα ηλικίας 45 χρονών και άνω και τις 
γυναίκες. 

 Η διαθεσιμότητα και ποικιλία των επιλογών ψωνίσματος βαθμολογείται ψηλότερα από 
τους κατοίκους Μπαχρέιν και τους γηγενείς Άραβες και χαμηλότερα από τους 
απόδημους Ευρωπαίους και τις γυναίκες. 
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 Το δομημένο περιβάλλον βαθμολογείται ψηλότερα από τους κατοίκους Μπαχρέιν και 
τους γηγενείς Άραβες και χαμηλότερα από τους κατοίκους των ΗΑΕ και Κουβέιτ, τους 
απόδημους Ευρωπαίους, τις γυναίκες και τα άτομα με τριτοβάθμια μόρφωση. 

 Οι επιλογές δημοσίων μέσων συγκοινωνίας βαθμολογείται ψηλότερα από τους 
κατοίκους Μπαχρέιν, τους γηγενείς Άραβες, τα άτομα ηλικίας 35 μέχρι 44 χρονών, τους 
άνδρες και τα άτομα με τριτοβάθμια μόρφωση και χαμηλότερα από τους κατοίκους των 
ΗΑΕ και Κουβέιτ, τους απόδημους Ευρωπαίους, τις γυναίκες και τα άτομα με 
τριτοβάθμια μόρφωση. 
 

Όσον αφορά τη γενική εμπειρία από τις διακοπές στην Κύπρο, η μέση αξιολόγηση σε 
πεντασκελή κλίμακα βρίσκεται στο 3,97 και κρίνεται ικανοποιητική. 
  
Η γενική εμπειρία από τις διακοπές στην Κύπρο κρίνεται καλύτερα από τους τουρίστες που 
ήρθαν από το Μπαχρέιν και τα άτομα με αραβική καταγωγή, ενώ με κάπως χαμηλότερη 
βαθμολογία αξιολογούν τη γενική τους εμπειρία οι απόδημοι Ευρωπαίοι. 
 

 
 
 
  

3.97

3.92

4.18

3.87

4.02

4.07

4.00

3.79

Σύνολο

ΜΟΝΙΜΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ

ΗΑΕ

Μπαχρέιν

Κουβέιτ

ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ

Γηγενείς Άραβες

Απόδημοι Άραβες

Απόδημοι Ασιάτες

Απόδημοι Ευρωπαίοι

Γενική αξιολόγηση διακοπών στην Κύπρο

Βάση: Όλο το δείγμα

1 = Χαμηλότερη βαθμολογία
5 = Ψηλότερη βαθμολογία
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4.7 Πιθανότητα επίσκεψης στην Κύπρο ξανά 

 
Οι ερωτώμενοι στη συντριπτική τους πλειοψηφία (87%) δεν αποκλείουν την πιθανότητα να 
επισκεφθούν και πάλιν την Κύπρο.  
 
Συγκεκριμένα, περισσότεροι από τους μισούς (56%) δηλώνουν ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα 
να επισκεφτούν ξανά την Κύπρο και 36% δηλώνει ότι είναι κάπως πιθανό. 
 
Ένας στους δέκα βλέπει ίσες τις πιθανότητες να επισκεφτεί ή να μην επισκεφτεί και πάλιν την 
Κύπρο. Τέλος, 4% θεωρεί απίθανο να την ξαναεπισκεφτεί.  
 

 
 
Η μέση τιμή επίσκεψης ανέρχεται στο 4,34 και βρίσκεται μεταξύ του «κάπως πιθανό» και 
«πολύ πιθανό».  
 
Η πιθανότητα επίσκεψης στην Κύπρο παρουσιάζεται ψηλότερη μεταξύ των κατοίκων του 
Μπαχρέιν και των γηγενών Αράβων. 
 

 

Πολύ πιθανό; 56%Κάπως πιθανό; 
31%

Ούτε πιθανό, ούτε 
μη πιθανό; 9%

Κάπως μη πιθανό ; 
1%

Καθόλου πιθανό ; 
4%

Πιθανότητα επίσκεψης στην Κύπρο ξανά
Βάση: Όλο το δείγμα

4.34

4.32

4.46

4.27

4.60

4.27

3.33

4.16

Σύνολο

ΜΟΝΙΜΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ

ΗΑΕ

Μπαχρέιν

Κουβέιτ

ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ

Γηγενείς Άραβες

Απόδημοι Άραβες

Απόδημοι Ασιάτες

Απόδημοι Ευρωπαίοι

Πιθανότητα επίσκεψης στην Κύπρο ξανά
Βάση: Όλο το δείγμα

1 = Καθόλου πιθανό
5 = Πολύ πιθανό
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4.8 Πιθανότητα σύστασης της Κύπρου σε φίλους ή συγγενείς 

 
Η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτώμενων δηλώνει ότι θα σύστηνε την Κύπρο ως προορισμό 
διακοπών σε φίλους ή συγγενείς. Συγκεκριμένα, 53% δηλώνει ότι θα ήταν πολύ πιθανό να τη 
συστήσει, ενώ επιπλέον 41% δηλώνει ότι θα ήταν κάπως πιθανό. Αυτό είναι ιδιαίτερα 
σημαντικό, εφόσον μία από τις βασικότερες πηγές πληροφόρησης για την Κύπρο είναι οι 
συστάσεις από στόμα σε στόμα. 
 
Μόνο ένα μικρό ποσοστό, 3% αντίστοιχα, διατηρεί μια ουδέτερη θέση (ούτε πιθανό, ούτε 
απίθανο) ή δηλώνει ότι δεν θα σύστηνε την Κύπρο. 
 

 
 
Η μέση τιμή για την πιθανότητα σύστασης της Κύπρου σε φίλους ή συγγενείς ανέρχεται στο 
4,43 και είναι μεταξύ του «κάπως πιθανό» και του «πολύ πιθανό». 
 
Η πιθανότητα να συστήσουν την Κύπρο ως προορισμό διακοπών παρουσιάζεται κάπως πιο 
ψηλή μεταξύ των γηγενών Αράβων.  
 

 
 

Πολύ πιθανό; 
53%Κάπως πιθανό; 

41%

Ούτε πιθανό, ούτε 
μη πιθανό; 3%

Κάπως μη πιθανό ; 
2% Καθόλου πιθανό ; 

1%

Πιθανότητα σύστασης της Κύπρου
Βάση: Όλο το δείγμα
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ΜΟΝΙΜΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ

ΗΑΕ

Μπαχρέιν

Κουβέιτ

ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ

Γηγενείς Άραβες

Απόδημοι Άραβες

Απόδημοι Ασιάτες

Απόδημοι Ευρωπαίοι

Πιθανότητα σύστασης της Κύπρου
Βάση: Όλο το δείγμα

1 = Καθόλου πιθανό
5 = Πολύ πιθανό
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4.9 Σημεία που άρεσαν/ δυσαρέστησαν 

4.9.1 Σημεία που άρεσαν 

 
Η φιλικότητα και η καλοσύνη των ανθρώπων είναι το σημείο που άρεσε στους περισσότερους 
ερωτώμενους. Το σημείο αυτό αναφέρθηκε από 27% του δείγματος. ∆ύο στους δέκα 
αναφέρουν ότι τους άρεσε ιδιαίτερα το καλό φαγητό/ παραδοσιακή κουζίνα και ο ήλιος και 
θάλασσα/ παραλία. Ένα 14% ανέφερε ότι του άρεσε ο καλός καιρός που επικρατεί στην 
Κύπρο, και 10% η φιλοξενία. 
 
Άλλα σημεία που αναφέρθηκαν σε μικρότερο βαθμό είναι η νυχτερινή ζωή (8%), η ζωή/ 
κουλτούρα (8%), η ασφάλεια και προστασία (6%), τα ωραία/ μοντέρνα ξενοδοχεία (6%), η 
χαλάρωση/ ησυχία (5%), η ιστορία/ πολιτισμικοί χώροι (3%), το όμορφο ορεινό περιβάλλον 
(3%), ο αθλητισμός (1%), η μη ακριβή ζωή (1%) και το ότι η Κύπρος είναι οικογενειακός 
προορισμός (1%). 
 

 
 

Η φιλικότητα του λαού εντυπωσίασε σε μεγαλύτερο βαθμό τους απόδημους Ευρωπαίους και τα 
άτομα ηλικίας 45 χρονών και άνω, ενώ σε χαμηλότερο βαθμό τους κάτοικους του Κουβέιτ. 
 

Το καλό φαγητό/ παραδοσιακή κουζίνα άρεσε περισσότερο στους γηγενείς Άραβες και στα 
άτομα ηλικίας 18 μέχρι 34 χρονών και ο ήλιος και θάλασσα στους απόδημους Ευρωπαίους και 
τα άτομα ηλικίας 35 μέχρι 44 χρονών. 

27%

20%

20%

14%

10%

8%

8%

6%

6%

5%

3%

3%

1%

1%

1%

2%

Φιλικοί/ καλοί ανθρώποι

Καλό φαγητό/ παραδοσιακή κουζίνα

Ήλιος και θάλασσα/ παραλία

Καλός καιρός

Φιλοξενία 

Νυχτερινή ζωή 

Ζωή/ κουλτούρα

Ασφάλεια και προστασία

Ωραία/ μοντέρνα ξενοδοχεία

Χαλάρωση/ ησυχία

Ιστορία/ πολιτισμικοί χώροι

Όμορφο ορεινό περιβάλλον

Αθλητισμός

Δεν είναι ακριβή

Οικογενειακός προορισμός

Τίποτα

Σημεία που άρεσαν

Βάση: Όλο το δείγμα
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4.9.2 Σημεία που δυσαρέστησαν 

 
Τρεις στους δέκα ερωτώμενους εξέφρασαν τη δυσαρέσκεια τους με την πολύ ακριβή ζωή στην 
Κύπρο συμπεριλαμβανομένων και των εστιατορίων και ταξί. Το σημείο αυτό αναφέρθηκε σε 
μεγαλύτερο βαθμό από τους κατοίκους των ΗΑΕ και του Κουβέιτ, τους απόδημους 
Ευρωπαίους, τα άτομα ηλικίας 45 χρονών και άνω και τα άτομα που ταξίδευσαν με ανήλικα 
παιδιά. 
 
∆εύτερο κατά σειρά σημείο που δεν άρεσε είναι η ανεπάρκεια συγκοινωνιών. Το σημείο αυτό 
αναφέρθηκε από το 16% του δείγματος. Άλλα σημεία που αναφέρθηκαν με μικρότερη 
συχνότητα είναι η υγρασία/ καιρός από 7%, η κακή υποδομή και η αγένεια των οδηγών ταξί 
(5% αντίστοιχα), η κακή εξυπηρέτηση, η κακή ποιότητα των χώρων διαμονής και οι πολλοί 
ξένοι υπάλληλοι (4% αντίστοιχα), η ανεπαρκής υγιεινή/ καθαριότητα και η αγένεια/ ρατσισμός/ 
αλαζονεία (2% το κάθε ένα), οι περιορισμένες επιλογές για ψώνια, η μη ύπαρξη αξιοθέατων, οι 
κακοί οδηγοί και η έλλειψη νερού (1% το κάθε ένα). 
 
Ποσοστό 27% δεν ανέφερε κάποιο σημείο που να το δυσαρέστησε. 
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1%

1%
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27%

Πολύ ακριβή ζωή/ εστιατόρια/ ταξί

Ανεπάρκεια συγκοινωνιών

Υγρασία/ καιρός

Κακή υποδομή

Αγένεια οδηγών τάξι

Κακή εξυπηρέτηση

Κακή ποιότητα χώρων διαμονής

Πολλοί ξένοι υπαλλήλοι

Υγιεινή/ καθαριότητα

Αγένεια ατόμων/ ρατσισμός/ αλαζονεία

Περιορισμένες επιλογές για ψώνια

∆εν υπάρχουν αξιοθέατα

Κακοί οδηγοί

Έλλειψη νερού

Τίποτα 

Σημεία που δυσαρέστησαν

Βάση: Όλο το δείγμα
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4.10 Εικόνα Κύπρου 

4.10.1 Περιγραφή της Κύπρου 

 
Περίπου τέσσερις στους δέκα ερωτώμενους περιέγραψαν την Κύπρο ως «πολύ καλό/ 
εξαιρετικό/ φανταστικό/ όμορφο νησί», όταν τους ζητήθηκε να χρησιμοποιήσουν μια δήλωση 
ή φράση για να περιγράψουν την Κύπρο. 
 
Ποσοστό 14% κάνει λόγο για καλούς και φιλικούς ανθρώπους, ενώ 13% αναφέρει ότι η 
δήλωση που θα περίγραφε την Κύπρο είναι η χαλάρωση/ ησυχία. 
 
∆ιάφορες άλλες περιγραφές αναφέρθηκαν με αρκετά χαμηλότερη συχνότητα. 
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Περιγραφή της Κύπρου

Βάση: Όλο το δείγμα
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4.10.2 Περιγραφή των διακοπών 

 
Ποσοστό 34% περιγράφει τις διακοπές του στην Κύπρο ως καλές/ όμορφες/ φανταστικές 
διακοπές. Η δεύτερη σε σειρά φράση που χρησιμοποιήθηκε είναι η χαλάρωση/ ξεκούραση/ 
ηρεμία, η οποία αναφέρθηκε από το 22% του δείγματος. 
 
Ποσοστό 13% δηλώνει ότι η Κύπρος είναι όμορφο νησί. 
 
∆ιάφορες άλλες φράσεις χρησιμοποιήθηκαν σε χαμηλότερο βαθμό. 
 

 
 
 
 
 
 
 

34%

22%

13%

6%

5%

5%

4%

4%

3%

2%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

7%

Καλές/ όμορφες/ φανταστικές διακοπές

Χαλάρωση/ ξεκούραση/ ηρεμία

Όμορφο νησί

Φιλικοί ανθρώποι/ φιλοξενία

Καλές αναμνήσεις και εμπειρίες

Ακριβή χώρα

Ήλιος και θάλασσα

Έχω ήδη κλείσει/ θα κλείσω για τον επόμενο χρόνο

∆ιασκέδαση

Άνεση/ πολυτέλεια

Αγένεια των οδηγών ταξι

Καλό/ μεσογειακό φαγητό

∆εν ήταν καλές/ απογοητευτικές

Πολλά ψώνια

Απώλεια Κυπριακής παράδοσης

Κοντά στη χώρα μόνιμης διαμονής

Κακές συγκοινωνίες

Αίσθηση ελευθερίας

Άλλο

Περιγραφή των διακοπών στην Κύπρο

Βάση: Όλο το δείγμα
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4.11 Μέτρα για αύξηση τουρισμού στην Κύπρο 

 
Ποσοστό 43% πιστεύει ότι για να αυξηθεί ο τουρισμός στην Κύπρο από τη χώρα διαμονής του, 
θα πρέπει οι αρμόδιες αρχές της Κύπρου να παρέχουν περισσότερες πληροφορίες για την 
Κύπρο, καθώς επίσης και να κάνουν περισσότερη διαφήμιση. Την επισήμανση αυτή κάνουν σε 
μεγαλύτερο βαθμό οι κάτοικοι του Μπαχρέιν και οι απόδημοι Ευρωπαίοι. 
 
∆ύο στους δέκα ερωτώμενους πιστεύουν ότι θα πρέπει να μειωθούν οι τιμές, ώστε να αυξηθεί 
ο τουρισμός, ενώ 13% κάνει λόγο για προσφορές φθηνότερων πακέτων διακοπών στην 
Κύπρο. 
  
Ποσοστό 9% πιστεύει ότι ένα μέτρο για αύξηση του τουρισμού στην Κύπρο θα ήταν η 
καλύτερη εξυπηρέτηση και η καλύτερη ποιότητα υπηρεσιών. 
   
Εισηγήσεις για διάφορα άλλα μέτρα έγιναν σε μικρότερο βαθμό. 
 
Το ένα τέταρτο των ερωτώμενων δεν ήταν σε θέση να προτείνει κάποια μέτρα. 
 
 

 
 
 

43%

20%

13%

9%

5%

3%

3%

3%

3%

2%

1%

1%

3%

24%

Περισσότερες πληροφορίες/ περισσότερη διαφήμιση

Χαμηλότερες τιμές

Προσφορά φθηνότερων πακέτων

Καλύτερη εξυπηρέτηση/ ποιότητα υπηρεσιών

Έλεγχος τιμών από αρχές

Περισσότερα μέσα μεταφοράς

Περισσότερες πτήσεις

Περισσότερες πολιτισμικές/ παραδοσιακές εκδηλώσεις

Περισσότερες επιλογές για αθλητικές δραστηριότητες

Περισσότερα αραβικά εστιατόρια και υπηρεσίες

Πιο καθαρό/ πράσινο περιβάλλον

Φθηνότερες πτήσεις

Άλλο

Τίποτα

Μέτρα για αύξηση του τουρισμού στην Κύπρο

Βάση: Όλο το δείγμα



 

267 
 

5. Διαφήμιση 

5.1 Γνώση για διαφημίσεις της Κύπρου 

 
Τέσσερις σχεδόν στους δέκα όταν ρωτήθηκαν συγκεκριμένα για διαφημίσεις για την Κύπρο 
ανέφεραν ότι είδαν κάποια διαφήμιση. Ποσοστό 16% ανέφερε ότι έχει δει κάποια διαφήμιση 
για την Κύπρο στην τηλεόραση. Ένα ίσο ποσοστό αναφέρει ότι η γνωριμία του με τις 
διαφημίσεις της Κύπρου έγινε στο διαδίκτυο. Ένα μικρό ποσοστό είδε κάποια διαφήμιση σε 
εφημερίδες και εξωτερικές διαφημιστικές πινακίδες (4%). 
 

 
 
Τη διαφήμιση στην τηλεόραση είδαν σε μεγαλύτερο βαθμό οι κάτοικοι των ΗΑΕ, οι γηγενείς 
Άραβες και τα άτομα ηλικίας 35 μέχρι 44 χρονών. 
 
Τη διαφήμιση στο διαδίκτυο είδαν σε μεγαλύτερο βαθμό οι πιο νεαροί ηλικίας 18 μέχρι 34 
χρονών.  
  

16%

16%

4%

4%

62%

Στην τηλεόραση

Στο διαδίκτυο

Σε εφημερίδες

Εξωτερικές διαφημιστικές πινακίδες

∆εν έχω δεί

Γνώση για διαφημίσεις της Κύπρου
Βάση: Όλο το δείγμα
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5.2 Αξιολόγηση διαφημίσεων 

 
Τα τρία τέταρτα των ερωτώμενων που είδαν ή διάβασαν κάποια διαφήμιση βρήκαν τις 
διαφημίσεις ενημερωτικές. Συγκεκριμένα το 27% τις βρήκε πολύ ενημερωτικές, ενώ οι μισοί τις 
βρήκαν κάπως ενημερωτικές. 
 
Ποσοστό 13% πιστεύει ότι οι διαφημίσεις που είδε ήταν κάπως μη ενημερωτικές, ενώ ένα 
επιπλέον 10% πιστεύει ότι ήταν καθόλου ενημερωτικές. 
 
Σε μια τετρασκελή κλίμακα όπου το «1» αντιστοιχεί με το «καθόλου ενημερωτικές» και το «4» 
με το «πολύ ενημερωτικές» η μέση βαθμολογία ανέρχεται στο 2,94 και είναι αρκετά κοντά στο 
«Κάπως ενημερωτικές». 
 

 
 
Όσον αφορά το πόσο επιτυχείς ήταν οι διαφημίσεις για την προσπάθεια τους να παρουσιάσουν 
την Κύπρο ως τουριστικό προορισμό, περίπου τρεις στους δέκα ερωτώμενους που έχουν δει ή 
διαβάσει κάποια διαφήμιση, τις βρίσκουν πολύ επιτυχείς. Οι μισοί περίπου πιστεύουν ότι οι 
διαφημίσεις ήταν κάπως επιτυχείς. 
 
Ποσοστό 14% πιστεύει ότι οι διαφημίσεις ήταν ούτε επιτυχείς ούτε ανεπιτυχείς, ενώ ένας 
σχεδόν στους δέκα έχει αρνητική άποψη (4% κάπως ανεπιτυχείς και 4% καθόλου επιτυχείς).  
 
Η μέση βαθμολογία ανέρχεται στο 3,96 (πεντασκελής κλίμακα) και βρίσκεται αρκετά κοντά στο 
«Κάπως επιτυχείς».  
 

 

Πολύ ενημερωτικές
27%

Κάπως 
ενημερωτικές

50%

Κάπως μη 
ενημερωτικές

13% Καθόλου 
ενημερωτικές

10%

Αξιολόγηση διαφημίσεων-Ενημέρωση
Βάση: Όσοι έχουν δει ή διαβάσει 
διαφήμιση

Πολύ επιτυχείς
29%

Κάπως επιτυχείς
49%

Ούτε επιτυχείς, 
ούτε ανεπιτυχείς

14%

Κάπως ανεπιτυχείς
4%

Καθόλου επιτυχείς
4%

Αξιολόγηση διαφημίσεων-Προώθηση
Βάση: Όσοι έχουν δει ή διαβάσει διαφήμιση
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6. Μέσα ενημέρωσης 

6.1 Τηλεοπτικοί σταθμοί που παρακολουθούν 

 
Μεταξύ των ατόμων που επισκέφτηκαν την Κύπρο, ο τηλεοπτικός σταθμός Al Jazeera English 
News είναι ο πιο δημοφιλής τηλεοπτικός σταθμός, αφού τον παρακολουθεί το 37% του 
δείγματος. Το Discovery ακολουθεί στην 2η θέση με 33% και το BBC στη 3η με 30%. 
  
Περίπου το ένα τέταρτο των ερωτώμενων ανέφερε ότι παρακολουθεί το CNN, ενώ ίσο 
ποσοστό παρακολουθεί το Al Jazeera Sports 1,2. Ποσοστό 22% παρακολουθεί το STAR Movies 
και 21% το MTV Arabia. Το Animal Planet παρακολουθεί το 19% του δείγματος. 
 
Άλλοι τηλεοπτικοί σταθμοί που αναφέρθηκαν συμπεριλαμβάνουν το MTV Europe (14%), Sky 
News (14%), Star Gold (14%), Showtime Comedy (13%), Super sports 1,2,3,4,5 (11%), 
Headlines Today (10%), Showtime Sports 1,2,3 (9%), Showtime Movies 1,2 (9%), MBC 
1,2,3,4 Action (9%), National Geographic (8%), Star News (7%), ART Sports 1,2,3,4,5 (6%), 
Fox News (6%), Orbit Super Movies 1,2 (6%) και Showtime Series (6%). 
   

 
 

37%

33%

30%

23%

23%

22%

21%

19%

14%

14%

14%

13%

11%

10%

9%

9%

9%

8%

7%

6%

6%

6%

6%

Al Jazeera English News

Discovery

BBC

CNN

Al Jazeera sports 1, 2

STAR Movies

MTV Arabia

Animal Planet

MTV Europe

Sky News

Star Gold

Showtime Comedy

Super sports, 1, 2, 3, 4, 5

Headlines Today

Showtime Sports 1, 2, 3

Showtime Movies 1,2

MBC 1,2,3,4 Action

National Geographic

Star News

ART Sports 1, 2, 3, 4, 5

Fox News

Orbit Super Movies 1,2

Showtime Series

Τηλεοπτικοί σταθμοί που παρακολουθούν

Βάση: Όλο το δείγμα



 

270 
 

Ο Al Jazeera English News είναι πιο δημοφιλής μεταξύ των κατοίκων των ΗΑΕ, των γηγενών 
Αράβων και των ατόμων ηλικίας 45 χρονών και άνω. 
 
Το Discovery παρακολουθείται περισσότερο από τους κατοίκους των ΗΑΕ και τους απόδημους 
Ευρωπαίους. 
 
Ο BBC είναι περισσότερο δημοφιλής ανάμεσα στους κατοίκους των ΗΑΕ, στους απόδημους 
Ευρωπαίους και στα άτομα ηλικίας 45 χρονών και άνω. 
 
Οι πέντε δημοφιλέστεροι τηλεοπτικοί σταθμοί της κάθε χώρας μεταξύ των ατόμων που 
επισκέφτηκαν την Κύπρο είναι: 
 
ΗΑΕ Μπαχρέιν Κουβέιτ 
-Al Jazeera English News (46%) -Al Jazeera English News (34%) -Discovery (30%) 

-Discovery (40%) -Al Jazeera Sports 1,2 (28%) -Animal Planet (25%) 

-BBC (37%) -BBC (26%) -Al Jazeera English News (23%) 

-CNN (31%) -MTV Arabia (24%) -Al Jazeera Sports 1,2 (25%) 

-Star Movies, MTV Arabia (25%) -Discovery (22%) -BBC (22%) 
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6.2 Εφημερίδες που διαβάζουν 

 
Η εφημερίδα Gulf News είναι η εφημερίδα που διαβάζεται περισσότερο με δύο στους δέκα 
ερωτώμενους να την αναφέρουν. Ποσοστό 17% ανέφερε ότι διαβάζει την Emirates Today, και 
10% ότι διαβάζει την Gulf Daily News. 
  
Χαμηλότερες αναφορές έγιναν για τις εφημερίδες Al Khaleej (6%), Khaleej Times (6%) και Al 
A’arabi (5%). Αρκετές άλλες εφημερίδες αναφέρθηκαν σε μικρότερο βαθμό. 
 
Το ένα τρίτο των ερωτώμενων δήλωσε ότι δεν διαβάζει εφημερίδες. 
 

 
 
Την Gulf News διαβάζουν περισσότερο τα άτομα από τα ΗΑΕ, οι απόδημοι Άραβες και τα άτομα 
ηλικίας 35 μέχρι 44 χρονών. 
 
Την Emirates Today διαβάζουν σε μεγαλύτερο βαθμό οι κάτοικοι των ΗΑΕ και οι απόδημοι 
Άραβες. 
 
Οι δημοφιλέστερες εφημερίδες της κάθε χώρας είναι: 
 
ΗΑΕ Μπαχρέιν Κουβέιτ 
-Gulf News (36%) -Gulf Daily News (34%) -Al A’arabi (10% 
-Emirates Today (32%) -Bahrain Tribune (14%) -Al Farha (10%) 
-Al Khaleej (12%) -Akhbar Al Khalij (14%) -Homat Al Watan (10%) 
-Khaleej Times (10%) -Al Khalij Al yawmya (10%) -Gulf News (8%) 
 -Al Ayam (10%)  

 
 

  

20%

17%

10%

6%

6%

5%

35%

Gulf News

Emirates Today

Gulf Daily News

Al Khaleej

Khaleej Times

Al A'arabi

∆εν διαβάζω

Εφημερίδες που διαβάζουν
Βάση: Όλο το δείγμα
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε: Αποτελέσματα 
ποιοτικής έρευνας μεταξύ 

τουριστικών παραγόντων στην 
Κύπρο 
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Εισαγωγή 
 
Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της ποιοτικής έρευνας που διεξήχθηκε 
μεταξύ τουριστικών παραγόντων στην Κύπρο (τουριστικοί πράκτορες, ξενοδοχεία και Εταιρείες 
Ανάπτυξης και Προβολής Τουρισμού).  
 
Στόχος της έρευνας αυτής ήταν η μελέτη των απόψεων τουριστικών παραγόντων ως προς τον 
τουρισμό που προέρχεται από χώρες του Αραβικού Κόλπου, τις δυνατότητες αύξησης του 
τουριστικού ρεύματος από τα ΗΑΕ, το Μπαχρέιν και το Κουβέιτ και κατά πόσο κάτι τέτοιο θα 
ήταν επιθυμητό.  
 
Οι λεπτομέρειες για την μεθοδολογία διεξαγωγής της μελέτης καθώς και ο οδηγός συζήτησης 
που χρησιμοποιήθηκε για τη συλλογή των στοιχείων παρουσιάζονται στα Παραρτήματα Α  και 
Β της έκθεσης αποτελεσμάτων.  
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Συνοπτικά Αποτελέσματα 
 
Πολύ αρνητικές βλέπουν τις τάσεις της τουριστικής βιομηχανίας στην Κύπρο όλοι οι 
εμπλεκόμενοι τουριστικοί παράγοντες. Οι πτωτικές τάσεις προηγούμενων χρόνων έχουν 
ενισχυθεί φέτος λόγω της οικονομικής κρίσης, ενώ έδαφος έναντι της Κύπρου παρουσιάζονται 
να κερδίζουν ανταγωνιστικοί τουριστικοί προορισμοί. Γενική και αρνητική είναι επίσης η 
διαπίστωση ότι το τουριστικό ρεύμα προς την Κύπρο αποτελείται όλο και σε μεγαλύτερο βαθμό 
από λιγότερο ‘ποιοτικό’ τουρισμό. 
 
Ιδιαίτερα θετική εικόνα για τον τουρισμό από τις αραβικές χώρες έχουν οι ξενοδοχειακές 
μονάδες της Λεμεσού. Οι τουριστικές μονάδες σε Λάρνακα και Αμμόχωστο αναγνωρίζουν ότι η 
αγορά αυτή είναι ιδιαίτερα προσοδοφόρα για την τουριστική βιομηχανία, αλλά σημειώνουν ότι 
οι ιδιαιτερότητες της αραβικής κουλτούρας δεν είναι συμβατές με το υφιστάμενο τουριστικό 
προφίλ της περιοχής.  
 
Πολύ θετικά έναντι του τουριστικού ρεύματος από χώρες του Αραβικού Κόλπου τοποθετείται 
και η πλειοψηφία των τουριστικών πρακτόρων. Κύριος λόγος για τη στάση αυτή είναι η 
αντίληψη ότι οι άραβες τουρίστες είναι εύποροι και ξοδεύουν αρκετά λεφτά. Υπάρχουν όμως 
και οι περιπτώσεις τουριστικών πρακτόρων που αντιδρούν αρνητικά στην επικέντρωση των 
προσπαθειών στην προσέλκυση τουρισμού από τις αραβικές χώρες.  
 
Σε μεγάλο βαθμό οι απόψεις των εκπροσώπων των Εταιρειών Ανάπτυξης και Προβολής 
Τουρισμού  συμπίπτουν με αυτές των άλλων δύο ομάδων ερωτηθέντων. Αναγνωρίζουν ως 
θετικό στοιχείο την οικονομική ευχέρεια αυτού του τουριστικού ρεύματος, προβληματίζονται 
όμως κατά πόσο υπάρχουν οι αναγκαίοι πόροι και η θέληση εκ μέρους των τουριστικών αρχών 
για λήψη των αναγκαίων μέτρων για επιτυχή προσέλκυση αυτού του στοχευόμενου 
πληθυσμού, καθώς επίσης και κατά πόσο το προφίλ τουριστών από χώρες του Κόλπου 
ταιριάζει με το υφιστάμενο προφίλ τουριστών.  
 
Όλοι οι τουριστικοί παράγοντες είχαν εμπειρίες στο παρελθόν με τουρίστες από τις χώρες του 
Αραβικού Κόλπου. Παρόλο που ως επί το πλείστον οι εμπειρίες ήταν θετικές, καταγράφονται 
και αρνητικά περιστατικά που αφορούν κυρίως τον τρόπο ζωής, την κουλτούρα και τις ψηλές 
απαιτήσεις των τουριστών από χώρες του Αραβικού Κόλπου. 
 
Οι τουριστικοί παράγοντες βλέπουν τους τουρίστες από τις χώρες του Αραβικού Κόλπου ως 
άτομα που επιζητούν την πολυτέλεια και τη διασκέδαση στις διακοπές τους. Σημαντικό για τους 
σκοπούς της μελέτης αυτής είναι και η άποψη ότι οι τουρίστες από χώρες του Αραβικού 
Κόλπου είναι απαιτητικοί σε αυτό που ζητούν και αναμένουν ψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης, αλλά 
είναι παράλληλα διατεθειμένοι να πληρώσουν το ανάλογο χρηματικό αντίτιμο. 
 
Οι τουριστικοί παράγοντες αναγνωρίζουν ότι αυτό είναι ένα θέμα το οποίο λειτουργεί αρνητικά 
για την Κυπριακή τουριστική βιομηχανία, η οποία δεν προσφέρει πλέον value for money. Η 
Κύπρος μπορεί να ήταν διαχρονικά ακριβότερη από άλλες χώρες, αλλά στο παρελθόν παρείχε 
καλύτερη ποιότητα υπηρεσιών. Μέσα από τα χρόνια η ποιότητα έχει υποβαθμιστεί ή παρέμεινε  
η ίδια, ενώ οι τιμές συνέχισαν να ακολουθούν μια ανοδική πορεία.  
 
Η συντριπτική πλειοψηφία των τουριστικών παραγόντων τοποθετείται υπέρ της προσέλκυσης 
τουριστών από χώρες του Αραβικού Κόλπου, λόγο των οικονομικών οφελών που θα 
προκύψουν από την προσέλευση τους.  
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Ανάγκες/ χαρακτηριστικά που 
προσελκύουν/ επιζητούν 
τουρίστες από χώρες Αραβικού 
Κόλπου: 

∆υνατά σημεία κυπριακού 
τουριστικού προϊόντος για 
προσέλκυση τουριστών από 
χώρες του Αραβικού Κόλπου: 

Αδύνατα σημεία κυπριακού 
τουριστικού προϊόντος για 
προσέλκυση τουριστών από 
χώρες του Αραβικού Κόλπου: 

Γε
ω
πο
λι
τι
κέ
ς 
πα
ρά
με
τρ
οι

:  Ασφάλεια 
 

 Η Ευρωπαϊκή οντότητα της 
Κύπρου 

 Κοντινός προορισμός 
 Κλίμα πιο ήπιο από αυτό των 
χωρών του Αραβικού Κόλπου 

 Η εξωτερική πολιτική της 
Κύπρου δεν έρχεται σε 
αντιπαράθεση με τις πολιτικές 
αντιλήψεις των χωρών του 
Αραβικού Κόλπου 

 

Υπ
οδ
ομ
ή/

 υ
πη
ρε
σί
ες

: 

 Πολυτελείς και άνετες 
εγκαταστάσεις διαμονής 

 Άμεση εξυπηρέτηση και ψηλό 
επίπεδο υπηρεσιών 

 Ποιοτικές επιλογές φαγητού 
 Ευρεία επιλογή φαγητών 
 Προσφορά κρουαζιέρων 
 Επιλογές διασκέδασης και 
αναψυχής  

 Επιλογές ψωνίσματος με 
έμφαση στα καταστήματα 
ρουχισμού 

 Καζίνο 

 Πολυτελείς και άνετες 
εγκαταστάσεις διαμονής 

 Εμπορικά κέντρα 
 Ποιοτικές επιλογές φαγητού 
 Ευρεία επιλογή φαγητών 
 Φαγητό που βρίσκεται κοντά 
στις προτιμήσεις του αραβικού 
κόσμου 

 Ύπαρξη νυκτερινής ζωής και 
επιλογών διασκέδασης 

 Προσφορά κρουαζιέρων 
 Ύπαρξη αεροπορικών 
συνδέσεων 

 Κακή ποιότητα υπηρεσιών 
Υποβάθμιση προσφερόμενης 
ποιότητας σε σχέση με το 
κόστος  

 Έλλειψη ελέγχου ποιότητας 
υπηρεσιών 

 Έλλειψη καζίνου 
 Έλλειψη επιλογών μέσων 
συγκοινωνίας  

 

Ο
 χ
αρ
ακ
τή
ρα
ς 
το
υ 
κυ
πρ
ια
κο
ύ 

το
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ισ
τι
κο
ύ 
πρ
οϊ
όν
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ς:

 

 Ασφάλεια 
 Οικογενειακός προορισμός 
 

 Ασφάλεια 
 Οικογενειακός προορισμός 
 Η ιστορία και ο πολιτισμός της 
Κύπρου 

 Η γραφικότητα του νησιού και 
η Κυπριακή φιλοξενία 

 ‘Κοντινή’ νοοτροπία μεταξύ 
Κυπρίων και Αράβων 

 Κοσμοπολίτικη ατμόσφαιρα/ 
ζωή 

 ∆οκιμασμένος προορισμός 
από Άραβες 

 Το προφίλ, η κουλτούρα και ο 
τρόπος σκέψης του 
υφιστάμενου τουριστικού 
ρεύματος προς την Κύπρο 
διαφέρουν από αυτά των 
τουριστών από χώρες του 
Αραβικού Κόλπου. 

 

Τι
μέ
ς:

 

 Τιμές που ανταποκρίνονται 
στην ποιότητα της 
προσφερόμενης υπηρεσίας 

  Οι τιμές δεν ανταποκρίνονται 
στην ποιότητα της 
προσφερόμενης υπηρεσίας 

 Ψηλές τιμές σε σχέση με 
ανταγωνιστικούς προορισμούς 

 Ψηλά τέλη αεροδρομίων 
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Και οι τρεις ομάδες συζητητών συμφωνούν ότι υπάρχουν αρκετές προοπτικές ανάπτυξης του 
τουριστικού ρεύματος από τις χώρες του Αραβικού Κόλπου (η άποψη αυτή στηρίζεται στα 
θετικά στοιχεία του κυπριακού τουριστικού προϊόντος όπως καταγράφονται παραπάνω). 
 
Σε ότι αφορά εμπόδια στην ανάπτυξη του τουριστικού ρεύματος από χώρες του Κόλπου, οι 
τουριστικοί παράγοντες αναφέρουν τα αρνητικά στοιχεία του κυπριακού τουριστικού 
προϊόντος. Αναφέρουν παράλληλα ως σημαντικό εμπόδιο την έλλειψη αποτελεσματικής 
καθοδήγησης/ διαχείρισης της τουριστικής βιομηχανίας από τον ΚΟΤ (σημειώνουν την ανάγκη 
όπως ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού γίνει πιο δυναμικός στην προώθηση του κυπριακού 
τουριστικού προϊόντος, την ανάγκη όπως ο ΚΟΤ γίνει πιο ευέλικτος στην λήψη αποφάσεων και 
την ανάγκη αυτονομίας του ΚΟΤ). 
 
Επιπρόσθετα μέτρα που θα μπορούσαν να ληφθούν για προσέλκυση τουριστών από χώρες του 
Αραβικού Κόλπου συμπεριλαμβάνουν: 
 

 Απλοποίηση της διαδικασίας έκδοσης ταξιδιωτικής βίζας 
 Επιδότηση αεροπορικών πτήσεων/ αύξηση συχνότητας αεροπορικών συνδέσεων με 
χώρες του Κόλπου.  

 ∆ημιουργία καζίνου 
 Βελτίωση/ δημιουργία καινούργιων μαρίνων 
 Βελτίωση υπηρεσιών συγκοινωνίας 

 
Σε μεγάλο βαθμό υπάρχει σύγκλιση απόψεων στο ότι η Λεμεσός και η Λευκωσία θα ήταν 
πρώτιστα οι πόλεις που θα προσέλκυαν τουρίστες από τις χώρες του Αραβικού Κόλπου (έχουν 
την αναγκαία υποδομή και το φάσμα υπηρεσιών που θα ανταποκρινόταν στις ανάγκες αυτού 
του τουριστικού ρεύματος). Οι απόψεις σχετικά με το εάν η Λάρνακα θα προσέλκυε τουρίστες 
από χώρες του Αραβικού Κόλπου δεν είναι ιδιαίτερα θετικές (λιγότερη γκάμα υπηρεσιών) 
παρόλο που το αεροδρόμιο αξιολογείται ως θετικό στοιχείο. ∆ιφορούμενες είναι και οι απόψεις 
για τις ορεινές περιοχές του Τροόδους (ιδανικότερος ως προορισμός για εκδρομές παρά για 
διαμονή). Περιορισμένο προβλέπουν το ενδιαφέρον τουριστών από χώρες του Αραβικού 
Κόλπου για τις τουριστικές περιοχές Πάφου και Αμμοχώστου (το υφιστάμενο πελατειακό 
προφίλ διαφέρει σημαντικά).  
 
Οι τουριστικοί πράκτορες, τα ξενοδοχεία και οι Εταιρείες Ανάπτυξης και Προβολής Τουρισμού  
δηλώνουν ότι θα μπορούσαν να βοηθήσουν την προσπάθεια για προσέλκυση τουριστών από 
χώρες του Αραβικού Κόλπου μέσω δημιουργίας καινούργιων/ ανάπτυξης υφιστάμενων 
συνεργασιών με φορείς στις χώρες αυτές, μέσω εντατικοποίησης διαφημιστικών εκστρατειών 
στις χώρες αυτές, μέσω παροχής ευρύτερου φάσματος προσφερόμενων υπηρεσιών/ επιλογών 
διασκέδασης/ πακέτων διακοπών.  
 
Οι απόψεις των τουριστικών παραγόντων ως προς το ποιοι είναι οι αποτελεσματικότεροι τρόποι 
διαφήμισης και προώθησης του κυπριακού τουριστικού προϊόντος εστιάζονται γύρω από 
τέσσερις τομείς: 
 
 Φυσική παρουσία και ενεργή προώθηση κυπριακού τουριστικού προϊόντος στις χώρες 

αυτές.  
 ∆ιαφημιστικές εκστρατείες  
 ∆ιοργάνωση ταξιδιών για τουριστικούς παράγοντες από χώρες του Αραβικού Κόλπου στην 

Κύπρο.  
 Μείωση κόστους/ αύξηση συχνότητας αεροπορικών συνδέσεων 
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Αναλυτικά Αποτελέσματα 
 

1. Τάσεις τουριστικής βιομηχανίας στην Κύπρο 

1.1 Υφιστάμενο κλίμα  

 
Πολύ αρνητικές βλέπουν τις τάσεις της τουριστικής βιομηχανίας στην Κύπρο όλοι οι 
εμπλεκόμενοι τουριστικοί παράγοντες.  
 

‘Χάλια μαύρα σήμερα. ∆εν βρίσκω τίποτε το αισιόδοξο να συζητήσω μαζί σας’ (εκπρ. 
Εταιρείας Αναπ. & Προβ. Τουρισμού) 
 
‘Κάθε πέρσι και καλύτερα. Κάθε μέρα που περνά είναι και χειρότερη.’ (εκπρ. 
ξενοδοχειακής μονάδας) 

 
Οι πτωτικές τάσεις προηγούμενων χρόνων έχουν αυξηθεί φέτος λόγω της οικονομικής κρίσης 
και τόσο τα ξενοδοχεία όσο και οι τουριστικοί πράκτορες και οι Εταιρείες Ανάπτυξης και 
Προβολής Τουρισμού αναμένουν ότι η μείωση στο εισερχόμενο τουριστικό ρεύμα φέτος θα 
κυμανθεί μεταξύ 20% και 30%. 
 
Πέραν της υφιστάμενης οικονομικής κρίσης, η οποία έχει επηρεάσει άμεσα τις αφίξεις 
τουριστών στην Κύπρο, οι τουριστικοί παράγοντες αναγνωρίζουν όμως και την ευθύνη της 
τοπικής τουριστικής βιομηχανίας για την υφιστάμενη κατάσταση.  
 
Οι τιμές αυξάνονται με την πάροδο του χρόνου ενώ το τουριστικό προϊόν και η ποιότητα 
υπηρεσιών δεν τυγχάνουν ανάλογης αναβάθμισης. Η αρνητική αυτή εξέλιξη ενισχύεται από την 
ανάπτυξη τουριστικών προορισμών όπως η Τουρκία, η Αίγυπτος και η Μάλτα, οι οποίες έχουν 
ανταγωνιστικό τουριστικό προϊόν και χαμηλότερες τιμές.  
 

‘Η Κύπρος δεν θεωρείται πια αριθμός ένα προορισμός και σε αυτό φταίει κατά 50% η 
συμπεριφορά μας και κατά 50% η κρίση… Απλά ο ανταγωνισμός μεγάλωσε και εμείς 
συνεχίσαμε να προσφέρουμε το ίδιο προϊόν με χαμηλή ποιότητα. Έλλειψη ποιοτικού 
ελέγχου και ποιοτικού τουρισμού οδήγησαν στη σημερινή κρίση.’ (εκπρ. τουριστικού 
πράκτορα) 

 

Η κυπριακή τουριστική βιομηχανία έχει να αντιμετωπίσει νέους πιο φθηνούς 
προορισμούς. (εκπρ. ξενοδοχειακής μονάδας) 

 
Προβλήματα δημιουργούνται επίσης και από το είδος του τουρισμού που προσελκύει στο 
παρόν στάδιο οι Κύπρος. Η αυξανόμενη τάση για κρατήσεις της τελευταίας στιγμής και η 
προσφορά φτηνών πακέτων προσελκύουν τουρίστες με περιορισμένη αγοραστική δύναμη.  
 

‘Οι τάσεις δεν είναι καθόλου ευνοϊκές. Φαίνεται από τις κρατήσεις… Λειτουργούμε με 
κρατήσεις της τελευταίας στιγμής’ (εκπρ. τουριστικού πράκτορα) 
 
‘Πολλά τα special offers που προσελκύουν τουρίστες οι οποίοι δεν ξοδεύουν.’  (εκπρ. 
Εταιρείας Αναπ. & Προβ. Τουρισμού) 
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1.2 Αναμενόμενες  μελλοντικές τάσεις 

 
Με αβεβαιότητα και μεγάλη απαισιοδοξία αντικρίζουν οι τουριστικοί παράγοντες το μέλλον.  
 

‘∆εν μπορώ να κάνω πρόβλεψη, αλλά νομίζω ότι τα πράγματα δεν θα είναι καθόλου 
καλά’ (εκπρ. τουριστικού πράκτορα) 

 
Οι απόψεις αυτές οφείλονται σε δύο αλληλένδετους παράγοντες. 
 
Κατά πρώτο λόγο η Κύπρος δεν είναι πλέον ανταγωνιστικός προορισμός. Γειτονικές χώρες 
προχώρησαν και έχουν βελτιώσει το τουριστικό τους προϊόν, το οποίο προσφέρεται παράλληλα 
σε χαμηλότερες τιμές. Αντίθετα, η τουριστική βιομηχανία της Κύπρου φαίνεται να 
επαναπαύτηκε σε κάποιο βαθμό θεωρώντας ως δεδομένη την επ’ αόριστο προσέλευση 
τουριστικού ρεύματος στο νησί.  
 

‘Μόνοι μας αφήσαμε τα πράγματα να πάνε τόσο άσχημα. Απλά επαναπαυτήκαμε.' 
(εκπρ. ξενοδοχειακής μονάδας) 

 
‘Θα χάσουμε τους τουρίστες, γιατί αφού δεν τους σεβόμαστε, γιατί να ξαναέλθουν. Η 
Τουρκία, η Αίγυπτος η Μάλτα μας βάλανε γυαλιά, ενώ εμείς πάμε πίσω- πίσω’ (εκπρ. 
τουριστικού πράκτορα) 

 
Κατά δεύτερο λόγο, ευθύνη για την υφιστάμενη κατάσταση και τις μελλοντικές προοπτικές 
επιρρίπτεται στην έλλειψη συνεννόησης και εφαρμογής ενός αποτελεσματικού στρατηγικού 
σχεδίου από τουριστικούς φορείς και αρχές. 
 

‘Μεγάλη αβεβαιότητα για το μέλλον. Πολλά θα εξαρτηθούν από την ικανότητα των 
αρχών και της τουριστικής βιομηχανίας να στοχεύσουν καινούργιες αγορές και να 
βελτιώσουν τη θέση της Κύπρου σε υφιστάμενες αγορές.’ (εκπρ. ξενοδοχειακής 
μονάδας) 
 
‘∆εν υπάρχει συνεννόηση. Αν δεν οργανωθούμε έγκαιρα, μη σου πω ότι είναι ήδη αργά, 
δεν θα καταφέρουμε τίποτα.’ (εκπρ. τουριστικού πράκτορα) 

 
Το σημείο αυτό είναι και σημείο που αναφέρεται παράλληλα ως στοιχείο που μπορεί να 
ανατρέψει το υφιστάμενο αρνητικό κλίμα. Η υιοθέτηση ενός αποτελεσματικού στρατηγικού 
σχεδίου είναι παράγοντας που μπορεί να βοηθήσει την τουριστική βιομηχανία να αναπτυχθεί 
θετικά. Προς την κατεύθυνση αυτή υποδεικνύονται θετικά στοιχεία που μπορούν να τύχουν 
εκμετάλλευσης για ανατροπή των υφιστάμενων τάσεων.  
 
Πρώτο μεταξύ αυτών είναι το στοιχείο της Κυπριακή φιλοξενίας και κουλτούρας. Μεταξύ των 
τουριστικών παραγόντων υπάρχει διάχυτη η άποψη ότι η Κύπρος ως προορισμός έχει χάσει τον 
παραδοσιακό της χαρακτήρα και το στοιχείο της φιλοξενίας, σημεία τα οποία στο παρελθόν 
ήταν συστατικά της επιτυχίας. Πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες για καλλιέργεια και 
ανάδειξη του χαρακτηριστικού αυτού.       
 

‘Γιατί να επιλέξει μια χώρα, αν εμείς δεν προσπαθούμε να δώσουμε πιο καθαρά τη 
γεύση μας, την ομορφιά μας την απέραντη γνωστή φιλοξενία μας; Χάθηκε η προσωπική 
επαφή.’  (εκπρ. τουριστικού πράκτορα) 
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Οι τρεις ομάδες τουριστικών παραγόντων με τους οποίους διεξήχθησαν συνεντεύξεις 
σημειώνουν παράλληλα ότι ένα καινούργιο στρατηγικό σχέδιο πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις 
ενέργειες ανταγωνιστικών προορισμών και τις τυχόν αδυναμίες τους που θα μπορούσαν να 
τύχουν εκμετάλλευσης από την Κυπριακή τουριστική βιομηχανία.  
 

‘Θα πρέπει να κάνουμε ανάλυση ποιοι προορισμοί έχουν πρόβλημα, θα πρέπει να 
εκμεταλλευτούμε τις αδυναμίες τους.’ (εκπρ. τουριστικού πράκτορα) 
 
‘Πρέπει να δοθεί προσοχή στις ενέργειες γειτονικών ανταγωνιστικών προορισμών, 
Τουρκία, Αίγυπτος, Λίβανος, Μάλτα ώστε να παρθούν αντισταθμιστικά μέτρα έγκαιρα.’ 
(εκπρ. ξενοδοχειακής μονάδας) 

 
Ανεξάρτητα με το τι γίνεται όμως σε ανταγωνιστικούς προορισμούς, ένα καινούργιο στρατηγικό 
σχέδιο θα πρέπει να λάβει υπόψη την ανάγκη για αύξηση της ποιότητας υπηρεσιών που 
προσφέρονται. Το σημείο αυτό είναι κάτι το οποίο επανειλημμένα αναφέρεται κατά την 
διεξαγωγή των συνεντεύξεων καθώς επικρατεί η άποψη ότι το επίπεδο υπηρεσιών στην Κύπρο 
έχει παραμείνει στάσιμο (ή χειροτέρεψε για χάρη του γρήγορου χρήματος), ενώ οι τιμές 
αυξήθηκαν σημαντικά, καθιστώντας την Κύπρο ανίκανη να ανταγωνιστεί από πλευράς value for 
money.  
 

‘Αν δεν αλλάξουμε άμεσα κινδυνεύουμε. Το εύκολο κέρδος κατέστρεψε την ποιότητα 
και γι΄ αυτό φθάσαμε εδώ που φθάσαμε σήμερα.’ (εκπρ. τουριστικού πράκτορα) 

 
Για τους τουριστικούς παράγοντες που έλαβαν μέρος στην έρευνα, το value for money που 
προσφέρει το κυπριακό τουριστικό προϊόν πρέπει να αναβαθμιστεί σε συνδιασμό με καινούργια 
έργα υποδομής.   
 

‘Υπάρχει ανάγκη για αναβάθμιση της τουριστικής υποδομής και βελτίωση της ποιότητας 
υπηρεσιών. Η Κύπρος είναι ακριβός προορισμός και πρέπει να προσφέρει περισσότερο 
value for money.’ (εκπρ. ξενοδοχειακής μονάδας) 

 
Παρόλο που η υφιστάμενη οικονομική κρίση προκαλεί σε όλους τους φορείς αβεβαιότητα για 
το μέλλον, τόσο οι τουριστικοί πράκτορες όσο και οι Εταιρείες Ανάπτυξης και Προβολής 
Τουρισμού αναγνωρίζουν ως θετικό στοιχείο για την Κύπρο το γεγονός ότι είναι χώρα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό δίδει μια χροιά ευρωπαϊκού προορισμού στο νησί, κάτι το οποίο δεν 
έχουν ανταγωνιστικοί προορισμοί όπως η Τουρκία και η Αίγυπτος. 

 
‘Υπάρχουν προοπτικές για αύξηση δεδομένης της  προβολής της Κύπρου ως ενός 
Ευρωπαϊκού προορισμού που προσφέρει κάτι περισσότερο εκτός από παραλίες και 
ήλιο.’ (εκπρ. Εταιρείας Αναπ. & Προβ. Τουρισμού) 
 

Το γεγονός ότι η Κύπρος θα αναλάβει στο προσεχές μέλλον την Προεδρία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης αξιολογείται ως ακόμη ένα στοιχείο, το οποίο θα μπορούσε να τύχει εκμετάλλευσης 
για ενδυνάμωση της τουριστικής βιομηχανίας.  
 

‘Ίσως η Προεδρία της ΕΕ να δώσει ώθηση. Φτάνει να γίνει σωστή εκπαίδευση του 
κόσμου και να ενημερωθούν οι κατάλληλοι φορείς για να δοθούν ευέλικτες λύσεις. 
Υπάρχει διέξοδος αν συντονιστούμε.’ (εκπρ. τουριστικού πράκτορα) 

 
Παράλληλα, οι εκπρόσωποι των Εταιρειών Ανάπτυξης και Προβολής Τουρισμού, αναφέρουν ότι 
υπάρχουν περιθώρια ανάπτυξης καινούργιων τουριστικών προϊόντων και θα πρέπει να δοθεί 
σημασία στην ανάπτυξη προϊόντων όπως ο Συνεδριακός και ο Αθλητικός Τουρισμός. 
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Μεταξύ των Εταιρειών Ανάπτυξης και Προβολής Τουρισμού, πιο θετική στάση έναντι 
μελλοντικών εξελίξεων διατηρεί η Εταιρεία υπεύθυνη για τις ορεινές περιοχές του Τροόδους. Ο 
εκπρόσωπος της Εταιρείας αναμένει ότι αναπτυξιακά έργα στην περιοχή θα βοηθήσουν στην 
αύξηση του τουριστικού ρεύματος ενδυναμώνοντας το χειμερινό τουριστικό ρεύμα προς την 
περιοχή. 
 

‘Ελπίζουμε ότι αυτή η ανανέωση της περιοχής, που σίγουρα ακόμη θέλει δουλειά, θα 
δώσει νέα πνοή στην περιοχή μας. θα μας γεμίσει το χειμώνα.’ (εκπρ. Εταιρείας Αναπ. & 
Προβ. Τουρισμού) 
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1.3 Αναμενόμενες αλλαγές τουριστικού προφίλ 

 
Παρόλο που επικρατεί σχετική συμφωνία στο ότι το προφίλ υποβαθμίζεται μέσα από τα χρόνια, 
αβεβαιότητα εκφράζουν όλοι οι τουριστικοί παράγοντες για το προφίλ του τουρισμού στην 
Κύπρο στο εγγύς μέλλον.  
 
Περισσότερο αρνητικά ως προς το υφιστάμενο τουριστικό προφίλ εκφράζονται οι 
ξενοδοχειακές μονάδες Λάρνακας και Αμμοχώστου, οι οποίες με την πάροδο του χρόνου 
βλέπουν το πελατολόγιο τους να αποτελείται όλο και περισσότερο από τουρίστες που 
ταξιδεύουν με πακέτα προσφορών και τουρίστες που παραμένουν λίγες μέρες και ξοδεύουν 
λίγα λεφτά.  
 

‘Το περιβάλλον είναι πλέον πολύ ανταγωνιστικό και τώρα ίσως να μη διαλέγουμε εμείς 
τους πελάτες, αλλά αυτοί να διαλέγουν εμάς…τουρίστες με βραχυπρόθεσμη παραμονή, 
λιγότερο ποιοτικός τουρισμός.’ (εκπρ. ξενοδοχειακής μονάδας) 

 
Η διαπίστωση όμως ότι το τουριστικό ρεύμα προς την Κύπρο αποτελείται όλο και σε 
περισσότερο βαθμό από λιγότερο ‘ποιοτικό’ τουρισμό είναι κοινή μεταξύ όλων των τουριστικών 
παραγόντων. Ανάλογη είναι και η αντίληψη ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα για αντιστροφή της 
τάσης αυτής.  
 

‘Πρέπει να υπάρξει αλλαγή και από τουρισμός γρήγορου κέρδους να γίνει ποιοτικός 
τουρισμός.’ (εκπρ. τουριστικού πράκτορα) 
 
‘Επιτακτική ανάγκη να επιστρέψουμε στην ποιότητα και τη σωστή προβολή της Κύπρου 
μέσω του ίδιου του τουρίστα που φεύγει από την Κύπρο που θεωρείται ο καλύτερος 
πρεσβευτής μας στο εξωτερικό. Η κυπριακή μας κουλτούρα και ιστορία είναι αυτά που 
έφεραν καλό αποτέλεσμα, πρέπει να επιστρέψουμε στο κυπριακό χρώμα.’ (εκπρ. 
τουριστικού πράκτορα) 

 

Η προσέλκυση όμως περισσότερο ποιοτικού τουρισμού θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τις 
ενέργειες που θα ληφθούν από την κυπριακή τουριστική βιομηχανία και την 
αποτελεσματικότητα τους.  
 
Στην προσέλκυση πιο ‘ποιοτικού’ τουρισμού προσβλέπουν όλες οι Εταιρείες Ανάπτυξης και 
Προβολής Τουρισμού με την προβολή της Κύπρου στο εξωτερικό ως πολιτισμικού προορισμού.  
 
Σε επίπεδο τουριστικών πρακτόρων και ξενοδοχειακών μονάδων, αξίζει να αναφερθεί ότι οι 
ξενοδοχειακές μονάδες στην Λεμεσό αναγνωρίζουν ότι έργα υποδομής που έχουν γίνει στην 
περιοχή, καθώς και έργα τα οποία βρίσκονται στο στάδιο σχεδιασμού, έχουν βάλει τη βάση για 
προσέλκυση πιο ‘ποιοτικού’ τουρισμού.  
 

Παράλληλα, οι εκπρόσωποι των Εταιρειών Ανάπτυξης και Προβολής Τουρισμού  σε Λεμεσό και 
Λευκωσία ευελπιστούν ότι προσπάθειες για προσέλκυση συνεδριακού και αθλητικού τουρισμού 
θα αποδώσουν διαφοροποιώντας έτσι το προφίλ των υφιστάμενων τουριστών.  
 

Από πλευράς τους, οι εκπρόσωποι των Εταιρειών Ανάπτυξης και Προβολής Τουρισμού  σε 
Πάφο, Λάρνακα και Αμμόχωστο σημειώνουν ότι το κύριο τουριστικό προϊόν που διαθέτει η 
Κύπρος είναι οι παραλίες και αναγνωρίζουν την ανάγκη προσφοράς περισσότερο value for 
money υπηρεσιών για βελτίωση του υφιστάμενου προφίλ τουριστών που έρχονται στην Κύπρο 
για να απολαύσουν τη θάλασσα και τον ήλιο.  
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2. Συνεργασίες με εξωτερικό και πελατολόγιο 

2.1 Συνεργασία με τουριστικούς πράκτορες του εξωτερικού 

 
Όλοι οι τουριστικοί πράκτορες διατηρούν συνεργασίες με το εξωτερικό εδώ και χρόνια. Είναι 
αναπόσπαστο μέρος των εργασιών τους.  
 

‘Βέβαια πως θα ξέρουν για μας διαφορετικά;’ (εκπρ. τουριστικού πράκτορα) 
 
‘Σίγουρα η συνεργασία είναι απαραίτητη για τον εισερχόμενο τουρισμό.’ (εκπρ. 
τουριστικού πράκτορα) 
 
‘Βέβαια συνεργαζόμαστε και αναζητούμε συνεχώς νέες συνεργασίες.’ (εκπρ. 
τουριστικού πράκτορα) 

 
Υπάρχουν περιπτώσεις όμως, που οι συνεργασίες αυτές εξασθένησαν λόγω του υφιστάμενου 
τουριστικού κλίματος. Καταγράφονται προβλήματα λόγω ακυρώσεων και της ανικανότητας των 
τουριστικών πρακτόρων στο εξωτερικό να ανταποκριθούν σε συμφωνίες. Αυτό ωθεί κάποιους 
πράκτορες να δώσουν περισσότερη προσοχή σε εγχώριους πελάτες, παρά να προσπαθήσουν 
να προσελκύσουν τουρισμό από το εξωτερικό.  
 

‘Έχουμε χρόνια συνεργασία, όμως δυσκολευόμαστε με τις συμφωνίες τώρα διότι δεν 
δουλεύομε τόσο τα γκρουπς πια λόγω του ότι έχουμε προβλήματα με τις πληρωμές.’ 
(εκπρ. τουριστικού πράκτορα) 
 
‘Τώρα πια όχι, δεν μπορώ να δουλέψω τον εισερχόμενο τουρισμό γιατί κουράστηκα να 
επενδύω και να έχω συνέχεια ακυρώσεις’ (εκπρ. τουριστικού πράκτορα) 

 
Αναγκαίες θεωρούν τις συνεργασίες με πράκτορες του εξωτερικού και οι ξενοδοχειακές 
μονάδες. Αναγνωρίζουν ότι... ‘χωρίς τη συνεργασία αυτή δεν θα υπήρχε τουριστικό κύμα’. 
 
Αναφορικά με τις Εταιρείες Ανάπτυξης και Προβολής Τουρισμού, οι πλείστοι εκπρόσωποι των 
φορέων αυτών δηλώνουν ότι διατηρούν συνεργασία με τουριστικούς πράκτορες στο εξωτερικό 
και παράλληλα προβαίνουν και από μόνοι τους σε προβολή του τουριστικού προϊόντος μέσω 
παρουσιάσεων και διαφημίσεων στο εξωτερικό καθώς και μέσω προώθησης προσφορών. 
 

‘Ναι, παρόλο που έχουμε μόνο δύο χρόνια παρουσία στην περιοχή. Σίγουρα έχουμε 
επικοινωνία με πράκτορες και συνδέσμους του εξωτερικού.’ (εκπρ. Εταιρείας Αναπ. & 
Προβ. Τουρισμού) 

 
Μεταξύ των Εταιρειών Ανάπτυξης και Προβολής Τουρισμού όμως καταγράφονται και 
περιπτώσεις όπου οι ενέργειες που υιοθετούνται για προώθηση της Κύπρου ως τουριστικού 
προορισμού είναι περιορισμένες. Απογοητευτικά αναφέρεται ότι οι συνεργασίες με 
τουριστικούς πράκτορες του εξωτερικού περιορίζονται στη διευθέτηση επαφής των πρακτόρων 
αυτών με τουριστικές επιχειρήσεις στην Κύπρο. Οι ενέργειες που γίνονται για προώθηση της 
Κύπρου είναι περιορισμένες καθώς επικρατεί η αντίληψη ότι αυτό είναι κάτι το οποίο 
αναλαμβάνει ο ΚΟΤ.  
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‘Όχι και τόσο. Είμαστε οι κομπάρσοι στο έργο που κάνει ο ΚΟΤ… υπάρχουν 
διασυνδέσεις με επιχειρηματικό κόσμο, αλλά ο ρόλος μας περιορίζεται στο να φέρουμε 
σε επαφή τις επιχειρήσεις αυτές με τουριστικές επιχειρήσεις στην Κύπρο.’ (εκπρ. 
Εταιρείας Αναπ. & Προβ. Τουρισμού) 
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2.2 Υφιστάμενο πελατολόγιο 

 
Οι τουριστικοί πράκτορες αναφέρουν ότι κατά κύριο λόγο το πελατολόγιο τους αποτελείται από 
τουρίστες που προέρχονται από το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, τη Ρωσία και την Ελλάδα.  
 
Πέραν των χωρών αυτών όμως, έχουν και πελάτες που προέρχονται από την Αυστρία, τη 
Γαλλία, το Λίβανο, το Ισραήλ, τα ΗΑΕ, την Αίγυπτο, την Ουγγαρία, την Ιορδανία τη Βουλγαρία, 
τη Τσεχία και την Πολωνία. 
 
Στη Λεμεσό τα ξενοδοχεία αναφέρουν ότι φιλοξενούν τουρίστες από το Ηνωμένο Βασίλειο, τη 
Ρωσία, τη Γαλλία, τις αραβικές χώρες, τη Γερμανία, την Ελβετία και την Ελλάδα.  
 
Στη Λάρνακα το πελατολόγιο αποτελείται από τουρίστες που προέρχονται από το Ηνωμένο 
Βασίλειο, τη Ρωσία, και άλλες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης (Τσεχία, Πολωνία, Ρουμανία). 
 
Στην Αμμόχωστο το πελατολόγιο των ξενοδοχείων συμπεριλαμβάνει τουρίστες από το 
Ηνωμένο Βασίλειο, τη Ρωσία, τη Τσεχία, την Αυστρία, τη Γερμανία, τη Γαλλία και τις αραβικές 
χώρες.  
 
Οι εκπρόσωποι των Εταιρειών Ανάπτυξης και Προβολής Τουρισμού  αναφέρουν ότι οι πελάτες 
τους προέρχονται από το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, τη Ρωσία, την Ελλάδα, την Αυστρία, 
την Τσεχία, την Πολωνία, τη Ρουμανία, τη Γαλλία, το Βέλγιο, τα ΗΑΕ, το Ιράν και άλλες 
αραβικές χώρες. 
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3. Γενική εντύπωση και εικόνα για τουρισμό από 
χώρες Αραβικού Κόλπου 
 
Ιδιαίτερα θετική εικόνα για τον τουρισμό από τις αραβικές χώρες έχουν οι ξενοδοχειακές 
μονάδες της Λεμεσού. Τα ξενοδοχεία στη Λεμεσό έχουν ήδη εκτενή εμπειρία με τουριστικό 
ρεύμα από αραβικές χώρες και βλέπουν τις χώρες του Αραβικού Κόλπου να έχουν κόσμο… που 
αγαπά την Κύπρο, διότι αισθάνονται πιο κοντά τους την κουλτούρα μας και δεν δυσκολεύονται 
καθόλου στην προσαρμογή. Αναγνωρίζουν παράλληλα ότι οι άραβες τουρίστες είναι…πλούσιοι 
και καλοί πελάτες που τους αρέσει η πολυτέλεια και οι οποίοι γεωγραφικά βρίσκονται κοντά 
στην Κύπρο.  
 
Οι τουριστικές μονάδες σε Λάρνακα και Αμμόχωστο αναγνωρίζουν επίσης από πλευράς τους ότι 
η αγορά αυτή είναι ιδιαίτερα προσοδοφόρα για την τουριστική βιομηχανία.  
 
Στην Λάρνακα όμως υπάρχει και η άποψη ότι οι ιδιαιτερότητες της αραβικής κουλτούρας 
μπορεί να μην είναι συμβατές με το υφιστάμενο τουριστικό προφίλ της περιοχής.  
 
Το σημείο αυτό σημειώνεται και από τις ξενοδοχειακές μονάδες της επαρχίας Αμμοχώστου. Τα 
ξενοδοχεία στην επαρχία Αμμοχώστου δεν βρίσκουν όμως την ιδιαιτερότητα της αραβικής 
κουλτούρας να είναι ανασταλτικός παράγοντας στην προσέλκυση τουριστών από χώρες του 
Αραβικού Κόλπου. Το γεγονός ότι οι τουρίστες αυτοί ξοδεύουν αρκετά λεφτά αντιστοιχεί με 
δυνατή ένεση για την τουριστική βιομηχανία… 
 

‘Η αραβική αγορά έχει ιδιαιτερότητες, αλλά θα είναι ανάσα στην οικονομική κρίση αφού 
πληρώνουν καλά και αρέσκονται στα ψώνια.’ (εκπρ. ξενοδοχειακής μονάδας) 

 
Με απογοήτευση τονίζουν όμως ότι αυτή είναι μια αγορά η οποία παραμελήθηκε τα τελευταία 
χρόνια καθώς οι προσπάθειες επικεντρώθηκαν στην προσέλκυση τουριστών από άλλες χώρες.  
 

‘Τα τελευταία χρόνια δεν δόθηκε προσοχή στην αγορά αυτή. Με τα ανοίγματα που 
έγινα με τη Ρωσία Αγγλία οι χώρες αυτές παραμελήθηκαν. Οι Άραβες ξεχάστηκαν και 
έρχονται κοντά μας με ιδιωτική πρωτοβουλία.’ (εκπρ. ξενοδοχειακής μονάδας) 

 
Στη συζήτηση γύρω από τον τουρισμό από αραβικές χώρες, οι ξενοδοχειακές μονάδες θέτουν 
επίσης ερωτήματα ως προς την στρατηγική που έχει ακολουθηθεί από τις τουριστικές αρχές 
της Κύπρου στο πρόσφατο παρελθόν και την ικανότητα των τουριστικών αρχών να κάνουν 
ουσιώδη βήματα προς την προσέλκυση αυτού του τουριστικού ρεύματος στην Κύπρο.  
 

‘Μέχρι τώρα ο τουρισμός στηριζόταν σε ιδιωτικές πρωτοβουλίες. Στον αυτοσχεδιασμό 
και στην προχειρότητα γιατί όλα έρχονταν από μόνα τους.’  (εκπρ. ξενοδοχειακής 
μονάδας) 

 
‘Καλή κίνηση, απλά δεν είμαστε έτοιμοι για κάτι τέτοιο. Ένα Υπουργείο που να 
χειρίζεται τον τουρισμό δεν έχουμε και θέλουμε να μπούμε σε μια αγορά που την 
είχαμε και τη χάσαμε.’  (εκπρ. ξενοδοχειακής μονάδας) 

 
Παρόλα αυτά, οι ξενοδοχειακές μονάδες πιστεύουν ότι εάν αξιοποιθεί ορθά, το γεγονός… ‘ότι η 
Κύπρος είναι το άνοιγμα προς την Ευρώπη’, η προσέλκυση τουριστικού ρεύματος από τις 
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χώρες του Κόλπου θα μπορέσει παράλληλα να ανοίξει το δρόμο και για άλλες εμπορικές 
συναλλαγές με οικονομικά οφέλη για το νησί. 
 
Πολύ θετικά έναντι του τουριστικού ρεύματος από χώρες του Αραβικού Κόλπου τοποθετείται 
και η πλειοψηφία των τουριστικών πρακτόρων. Κύριος λόγος για τη στάση αυτή είναι η 
αντίληψη ότι οι άραβες τουρίστες είναι εύποροι και ξοδεύουν αρκετά λεφτά.  
 
Το γεγονός ότι η αναγκαία υποδομή για προσέλκυση Αράβων τουριστών είναι σε μεγάλο βαθμό 
διαθέσιμη και το ότι η Κύπρος είναι η πόρτα για την Ευρώπη παρέχει μια μοναδική ευκαιρία 
προσέλκυσης τέτοιων τουριστών.  
 
Αντίθετα όμως, ως σημαντικό πρόβλημα για την προσέλκυση τουριστών από τις χώρες του 
Κόλπου θεωρείται το γεγονός ότι ανταγωνιστικοί προορισμοί έχουν ήδη κάνει επιτυχημένες 
κινήσεις προς τις αγορές αυτές και ότι η Κύπρος συγκριτικά θεωρείται ‘ακριβός’ προορισμός.  
 
Το θέμα του κατά πόσο η Κύπρος είναι ‘ακριβή’ παίρνει μια διαφορετική διάσταση δεδομένου 
ότι η συζήτηση περιστρέφεται γύρω από ένα οικονομικά εύρωστο τουριστικό πληθυσμό. Στην 
περίπτωση των Αράβων το θέμα δεν είναι αν οι υπηρεσίες που προσφέρονται είναι ακριβές, 
αλλά κατά πόσο το επίπεδο ποιότητας των υπηρεσιών ανταποκρίνεται στην τιμή τους. Οι 
τουριστικοί πράκτορες πιστεύουν ότι σε μεγάλο βαθμό το προσφερόμενο επίπεδο υπηρεσιών 
δεν είναι αντάξιο του οικονομικού αντίτιμου τους. 
 

‘Πολύ καλός τουρισμός γιατί οι χώρες αυτές αφήνουν λεφτά στην Κύπρο. Αν το 
συντονίσουμε σωστά, θα ήταν μία καλή ένεση για μας. Αν μπορέσουμε να παρέχουμε 
ποιότητα στις υπηρεσίες μας αν προσέξουμε περισσότερο τους τουρίστες τότε μπορεί 
να τους ξανακερδίσουμε.’ (εκπρ. τουριστικού πράκτορα) 
 
‘Άνθρωποι που αγαπούν το τι προσφέρει η Κύπρος. Είναι πρώτης τάξης ευκαιρία για την 
κρίση που περνά παγκόσμια ο τουρισμός. Έχουμε υποδομή για να τους δεχτούμε, άρα 
μπορούμε άνετα να διαδραματίσουμε ουσιαστικό ρόλο αν κυνηγήσουμε σωστά το 
συνδετικό κρίκο Εμιράτα – Κύπρος - ΕΕ.’ (εκπρ. τουριστικού πράκτορα) 
 
‘Έχουμε την υποδομή, τις ξενοδοχειακές μονάδες που τους  αρέσουν και ακόμη η 
Κύπρος είναι κοντινός προορισμός. Όμως νομίζω θα προτιμήσουν τα κατεχόμενα που 
τους προσφέρουν καζίνα, χλιδή και υπηρεσίες σε πολύ πιο χαμηλό κόστος.’ (εκπρ. 
τουριστικού πράκτορα) 

 
‘Είναι η λύση που ψάχνουμε, αλλά ίσως αργήσαμε. Η Αίγυπτος, η Τουρκία η Μάλτα 
έτρεξαν και πήραν πολύ τουρισμό με χαμηλές τιμές και ποιότητα.’ (εκπρ. τουριστικού 
πράκτορα) 

 
Το στοιχείο της διαφορετικής κουλτούρας μεταξύ Αράβων και του ντόπιου πληθυσμού καθώς 
και της πλειοψηφίας των τουριστών που φτάνουν στην Κύπρο, είναι κάτι το οποίο 
προβληματίζει ιδιαίτερα τους τουριστικούς πράκτορες. Η πλειοψηφία των τουριστικών 
πρακτόρων, οι οποίοι είναι και θετικοί προς την προσέλκυση Αράβων τουριστών στο νησί, 
σημειώνει ότι πρέπει συνειδητά να παρθεί η απόφαση ότι αποδεχόμαστε ως κοινωνία την 
κουλτούρα των ατόμων αυτών.  

 
‘Οι χώρες αυτές έχουν μια ιδιαιτερότητα, θρησκεία, κουλτούρα και πρέπει να 
αποφασίσουμε εξαρχής αν την αποδεχόμαστε και μετά να την καλλιεργήσουμε. 
άλλωστε όπως ξέρουμε τον τουρίστα αυτό τον είχαμε από πριν για χρόνια και τον 
χάσαμε.’ (εκπρ. τουριστικού πράκτορα) 
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‘Μια δεκαετία συντηρούμασταν με τον τουρισμό αυτό. Με την κακή και επιθετική μας 
συμπεριφορά τους χάσαμε και τώρα τους θέλουμε πίσω. Θα είμαστε διαφορετικοί 
τώρα;’ (εκπρ. τουριστικού πράκτορα) 

 
Υπάρχουν όμως και οι περιπτώσεις τουριστικών πρακτόρων που αντιδρούν αρνητικά στην 
επικέντρωση των προσπαθειών στην προσέλκυση τουρισμού από τις αραβικές χώρες. Η στάση 
αυτή προκύπτει μάλλον από τη δική τους νοοτροπία και χαρακτήρα.  
 

‘∆εν είμαι θετική. ∆εν μπορούμε να επιστρέψουμε στην εποχή της μαντίλας. Πρέπει να 
προσπαθήσουμε περισσότερο με τις υφισταμένες αγορές.’ 

 
Πέραν οποιωνδήποτε προσωπικών αντιλήψεων όμως, οι τουριστικοί πράκτορες που 
τοποθετούνται αρνητικά προς την προσέλκυση Αράβων τουριστών αιτιολογούν τη στάση τους 
δηλώνοντας ότι μετά από χρόνια που έγινε προσπάθεια για άνοιγμα και καλλιέργεια 
καινούργιων αγορών, θα ήταν λανθασμένο να στραφούν οι προσπάθειες προς μια αγορά που 
είχαμε και χάσαμε και που πιθανό να έρθει σε αντιπαράθεση με το υφιστάμενο τουριστικό 
ρεύμα προς την Κύπρο.  
 

‘Χειρότερη  άποψη. ∆εν μου αρέσει να απορρίπτω, αλλά από κακό συντονισμό ανοίξαμε 
νέες αγορές και πάμε να τις χάσουμε και αντί να δούμε τι να κάνουμε πάμε να 
ανοίξουμε καινούρια μέτωπα. Προσωπικά δεν μπορώ να δουλέψω μαζί τους.’ (εκπρ. 
τουριστικού πράκτορα) 
 
‘Αφού εδραιώσαμε σχέσεις και επαφές με τις υφιστάμενες αγορές γιατί να τις αφήσουμε 
και να δώσουμε βάρος σε άλλες; Είναι διαφορετικές κουλτούρες μπορεί να 
κινδυνέψουμε να χάσουμε και αυτούς που έχουμε. Αφού δεν τα βρίσκουν με τους 
Άραβες οι Ρώσοι και οι Άγγλοι.’ (εκπρ. τουριστικού πράκτορα) 

 
Σε μεγάλο βαθμό οι απόψεις των εκπροσώπων των Εταιρειών Ανάπτυξης και Προβολής 
Τουρισμού  συμπίπτουν με αυτές των ξενοδόχων και των τουριστικών πρακτόρων. Η αγορά 
του Αραβικού Κόλπου είναι μια αγορά η οποία θα πρόσφερε αρκετές λύσεις στην Κυπριακή 
τουριστική βιομηχανία διότι οι άραβες τουρίστες ξοδεύουν αρκετά λεφτά.  
 

‘Είναι καλή πηγή χρημάτων. Είναι ευπρόσδεκτοι και μακάρι να ανταποκριθούν.’ (εκπρ. 
Εταιρείας Αναπ. & Προβ. Τουρισμού) 

 
Οι εκπρόσωποι Εταιρειών Ανάπτυξης και Προβολής Τουρισμού  αν και τοποθετούνται θετικά 
προς το τουριστικό ρεύμα από τον Αραβικό Κόλπο, εκφράζουν κάποιους προβληματισμούς για 
την πιθανή πολιτική για προσέλκυση τουρισμού από τις χώρες αυτές: 
 

 Οι Άραβες των χωρών του Κόλπου είναι ποιοτικός τουρισμός με απαιτήσεις. Για την 
προσέλκυση τους θα χρειαστούν έργα υποδομής, αναβάθμιση του επιπέδου 
προσφερόμενων υπηρεσιών και βελτίωση των αεροπορικών δρομολογίων/ 
συνδέσεων. Το ερώτημα που τίθεται είναι κατά πόσο υπάρχουν οι αναγκαίοι πόροι 
και η θέληση εκ μέρους των τουριστικών αρχών για αναβάθμιση του τουριστικού 
προϊόντος. 

 
 Οι άραβες τουρίστες είναι ομάδα τουριστών την οποία η Κύπρος είχε και την έχασε, 
διότι έστρεψε μακριά από αυτή την προσοχή της. Υπάρχουν ερωτηματικά κατά πόσο 
μπορούμε να την κερδίσουμε πίσω. 
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 Σε Πάφο και Αμμόχωστο οι τουριστικοί φορείς θέτουν ερωτηματικά κατά πόσο το 
προφίλ τουριστών από χώρες του Κόλπου ταιριάζει με το υφιστάμενο προφίλ 
τουριστών…  
 
‘θα πρέπει να υπολογίσουμε και το προφίλ του Άραβα αν ταιριάζει με άλλους 
τουρίστες. Φοβάμαι ότι η ……. δεν είναι έτοιμη για μια τέτοια αγορά…απλά η ζωή 
τους, η κουλτούρα τους, οι συνήθειες, τους έκαναν απαιτητικούς και ίσως κάποτε 
δύσκολους’.  
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4. Εμπειρία με τουρισμό από χώρες Αραβικού 
Κόλπου 

4.1 Προηγούμενες εμπειρίες  

 
Όλοι οι τουριστικοί παράγοντες είχαν εμπειρίες στο παρελθόν με τουρίστες από τις χώρες του 
Αραβικού Κόλπου.  
 
Περισσότερη εμπειρία με τουρίστες από αραβικές χώρες όμως φαίνεται να είχαν τα ξενοδοχεία 
και οι τουριστικοί παράγοντες στην επαρχία Λεμεσού.  
 
Πιο θετικές εμπειρίες με Άραβες φαίνεται να είχαν τα πιο πολυτελή ξενοδοχεία, τα οποία εκ 
φύσεως ήταν σε καλύτερη θέση να αντεπεξέλθουν στο επίπεδο εξυπηρέτησης που απαιτούν οι 
άραβες τουρίστες.  
 
Ξενοδοχεία που πιθανό να μην είχαν το ίδιο επίπεδο εξυπηρέτησης και υπηρεσιών 
αντιμετώπισαν προβλήματα…  
 

‘Έχουν ένα δικό τους τρόπο ζωής που δεν έχει σχέση με το δικό μας τουριστικό ρεύμα. 
Θέλουν να έχουν απεριόριστο έλεγχο στις υπηρεσίες μας. Είναι απαιτητικοί και κάποτε 
αγενείς γιατί επιμένουν να πάρουν αυτό που θέλουν.’ (εκπρ. ξενοδοχειακής μονάδας) 

 
Οι περισσότερες ξενοδοχειακές μονάδες όμως μιλούν πολύ θετικά για τον τουρισμό από τις 
χώρες αυτές. Αναγνωρίζουν ότι αυτός ο στοχευόμενος πληθυσμός έχει  κάποιες ιδιαιτερότητες 
στις οποίες πρέπει να δοθεί προσοχή, αλλά υπάρχει και η εντύπωση ότι οι άραβες τουρίστες 
προσαρμόζονται εύκολα και στη δική μας κουλτούρα και δεν δημιουργούν προβλήματα. 
 

‘Οι συγκεκριμένες χώρες έχουν κάποιες ιδιαιτερότητες που πρέπει να είμαστε 
προσεκτικοί, όπως η συμπεριφορά του προσωπικού η εξυπηρέτηση, η ποιότητα.’ (εκπρ. 
ξενοδοχειακής μονάδας)  

 
‘…αφήνουν πίσω τη στενή λογική τους και γίνονται από τους  καλύτερους πελάτες που 
έχουμε. Ήσυχοι χωρίς προβλήματα με τάση για ξεκούραση και καθόλου κουραστικοί. 
∆εν έχουν πρόβλημα με τη ρευστότητα τους και κάνουν μεγάλους λογαριασμούς.’ 
(εκπρ. ξενοδοχειακής μονάδας) 
 
‘Ποτέ δεν είχαμε προβλήματα. Προσαρμόζονται εύκολα με τους ρυθμούς της Κύπρου. 
Καλοπληρωτές και αφήνουν πολλά λεφτά.’ (εκπρ. ξενοδοχειακής μονάδας) 

 
Αρκετά θετικές ήταν και οι εμπειρίες που είχαν με τουρίστες του Αραβικού Κόλπου οι 
τουριστικοί πράκτορες. Αν και αναγνωρίζουν ότι ο πληθυσμός αυτός μπορεί να έχει κάποιες 
ιδιαιτερότητες, η οικονομική άνεση που έχουν και η δυνατότητα τους να πληρώσουν για αυτό 
που θέλουν τους κάνουν επιθυμητούς πελάτες.  
 

‘Πάρα πολλές εμπειρίες. ∆εν είχαμε κανένα πρόβλημα με τη ρευστότητα τους, απλά 
είναι ιδιαίτεροι. Έχουν απαιτήσεις και θέλουν αυτό που θέλουν στην καλύτερη τιμή.’ 
(εκπρ. τουριστικού πράκτορα) 
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‘Ναι, για πολλά χρόνια και γνωρίζω πολύ καλά τι θέλουν και πόσο δύσκολοι-εύκολοι  
πελάτες είναι. Μπορεί να απαιτούν, αλλά πληρώνουν καλά.’ (εκπρ. τουριστικού 
πράκτορα) 
 
‘Συνεργαστήκαμε πολλές φορές και επιτυχημένα. Είναι μια αγορά με ενδιαφέρον αφού 
ο τουρίστας της είναι με ψηλά γούστα και με οικονομική άνεση. ∆ιαθέτουν αυξημένο 
γούστο και ακριβό και μπορούν ακόμη να αφήσουν συνάλλαγμα στην Κύπρο.’ (εκπρ. 
τουριστικού πράκτορα) 
  
‘Συνεργαστήκαμε και δεν είχαμε ιδιαίτερα προβλήματα. Πλήρωναν μετρητά και άφηναν 
καλά λεφτά’ (εκπρ. τουριστικού πράκτορα) 

 
Παρόλα αυτά, πρέπει να αναφερθεί ότι υπάρχουν τουριστικοί πράκτορες, οι οποίοι δηλώνουν 
ότι λόγω της κουλτούρας και του χαρακτήρα των τουριστών από χώρες του Αραβικού Κόλπου 
δεν επιθυμούν να εργαστούν ξανά μαζί τους.  
 

‘Ορκίστηκα να μην συνεργαστώ μαζί τους ξανά. Είναι ισχυρογνώμονες, απαιτητικοί και 
υποκριτές.’ (εκπρ. τουριστικού πράκτορα) 

 
‘∆εν θέλω να ξανασυνεργαστώ με δύστροπους και τόσο απαιτητικούς.’ (εκπρ. 
τουριστικού πράκτορα) 

 
Οι εμπειρίες των εκπρόσωπων Εταιρειών Ανάπτυξης και Προβολής Τουρισμού με τουρίστες από 
χώρες του Αραβικού Κόλπου διαφέρουν από επαρχία σε επαρχία.  
 
Στην Λευκωσία υπήρξαν προηγούμενες εμπειρίες και ιδιαίτερα με συνεδριακό τουρισμό. 
Παρόλο που οι εμπειρίες ήταν θετικές, η διαπίστωση είναι ότι η Λευκωσία υστερεί πλέον από 
πλευράς υποδομής για προσέλκυση συνεδριακού τουρισμού. 
 
Στη Λεμεσό καταγράφονται οι περισσότερες εμπειρίες με τουρίστες από χώρες του Αραβικού 
Κόλπου. Αυτός ο τουριστικός πληθυσμός ήταν ιδιαίτερα συμπαθή στη Λεμεσό και υπάρχει η 
αντίληψη ότι από λάθη της δικής μας πλευράς υποβαθμίσθηκε η σχέση αυτή: ‘Μεγαλώσανε 
μαζί τους…τους είχαμε και τους χάσαμε διότι δεν τους προσέχαμε. Τώρα υπάρχουν και 
δυσκολίες λόγο προσέλκυσης των τουριστών αυτών στα κατεχόμενα.’ 
 
Εμπειρίες με άραβες τουρίστες αναφέρονται και στη Λάρνακα, όπου όμως επισημάνεται ότι  
δεν δόθηκε σημασία σε αυτό τον στοχευόμενο πληθυσμό. Η Λάρνακα ήταν τελευταία στις 
επιλογές τουριστών από αραβικές χώρες…αφού γέμιζαν οι άλλες πόλεις έρχονταν και στη 
Λάρνακα. 
 
Εμπειρίες με τουρίστες από χώρες του Αραβικού Κόλπου είχαν και στην Πάφο, αλλά 
περιορισμένες. Ο εκπρόσωπος της Εταιρείας Ανάπτυξης και Προβολής Τουρισμού στην Πάφο 
δηλώνει ότι κύριος στόχος της Πάφου ήταν η βρετανική αγορά και εγείρει ερωτηματικά κατά 
πόσο λόγω κουλτούρας οι Βρετανοί τουρίστες μπορούν να συνυπάρξουν με Άραβες. 
 
Παρόμοια είναι και η εικόνα από την Αμμόχωστο. Ο εκπρόσωπος της Εταιρείας Ανάπτυξης και 
Προβολής Τουρισμού στην Αμμόχωστο αναφέρει ότι οι εμπειρίες με τουρίστες από χώρες του 
Αραβικού Κόλπου ήταν ως επί το πλείστον στο παρελθόν. ∆ιαχρονικά χάθηκε η αγορά 
τουριστών από τις χώρες αυτές, αφήνοντας τώρα ένα ερωτηματικό κατά πόσο μπορεί να 
κερδηθεί ξανά η αγορά αυτή, δεδομένης της διαφοράς μεταξύ της κουλτούρας των αράβων 
τουριστών και του υφιστάμενου τουριστικού προφίλ της Κύπρου. 
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∆ιαφορετική είναι η εικόνα που περιγράφει ο εκπρόσωπος της Εταιρείας Τουριστικής Ανάπτυξης 
και Προβολής Τροόδους. Προσωπικές εμπειρίες με δημοσιογράφους από αραβικές χώρες που 
ήρθαν στην Κύπρο για παραγωγή ντοκιμαντέρ με στόχο την προβολή της Κύπρου ως 
τουριστικού προορισμού, άφησαν θετικές εντυπώσεις ως προς το ενδιαφέρον που επιδείχθηκε 
για τον παραδοσιακό κυπριακό τρόπο ζωής. Το ενδιαφέρον αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία για την 
περιοχή καθώς η έλλειψη πολυτελών καταλυμάτων διαμονής στα ορεινά θέρετρα 
αντισταθμίζεται από την προσφορά καταλυμάτων με παραδοσιακό χρώμα. 
 

‘Πραγματικά είδα ότι οι άνθρωποι αυτοί αγαπούν το καλό φαγητό, τον παραδοσιακό 
τρόπο ζωής και ίσως είναι η πρώτη φορά που εντόπισα Άραβα να αναζητά την 
παραδοσιακή ζωή…ενώ παλιά προτιμούσε τα μεγάλα ξενοδοχεία, τώρα δείχνει 
ενδιαφέρον για τα παραδοσιακά κτίρια με χρώμα Κυπριακό.’ (εκπρ. Εταιρείας Αναπ. & 
Προβ. Τουρισμού) 
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4.2 Προτιμήσεις τουριστών από χώρες Αραβικού Κόλπου 

 
Το ακόλουθο σχόλιο συνοψίζει σε μεγάλο βαθμό την αντίληψη των τουριστικών παραγόντων 
για τις προτιμήσεις των τουριστών από χώρες του Αραβικού Κόλπου: 
 

‘∆εν είναι του ήλιου και της θάλασσας, είναι της πολυτέλειας και της διασκέδασης’  
(εκπρ. τουριστικού πράκτορα) 

 
Ο τουρίστας από αραβικές χώρες, κατά την άποψη των τουριστικών παραγόντων πρώτιστα 
αναζητά την πολυτέλεια και την παροχή υπηρεσιών ψηλού επιπέδου. Ως επακόλουθο, 
πρωταρχική ανάγκη είναι η διαμονή σε πολυτελείς και άνετες εγκαταστάσεις.  
 
Σημαντικό στοιχείο που επιζητά ο άραβας τουρίστας στις διακοπές του είναι επίσης και οι 
επιλογές φαγητού, με έμφαση στη διαθεσιμότητα ποιοτικών επιλογών εστιατορίων. 
 
Οι τουριστικοί παράγοντες συμφωνούν ότι οι άραβες τουρίστες επιδεικνύουν παράλληλα 
μεγάλο ενδιαφέρον για κρουαζιέρες και εσωτερικές εκδρομές προς το Τρόοδος.   
 
Αναγκαίες για τους Άραβες είναι επίσης οι διάφορες επιλογές διασκέδασης και αναψυχής. Αξίζει 
να σημειωθεί ότι και οι τρεις ομάδες με τις οποίες διεξήχθηκε συνέντευξη, επισημαίνουν στο 
σημείο αυτό δύο ιδιαίτερα θέματα που αξίζουν προσοχής: 
 

 Την έλλειψη καζίνου στην Κύπρο. Τα καζίνο είναι κάτι προς το οποίο δείχνουν 
ιδιαίτερη προτίμηση οι άραβες τουρίστες και η έλλειψη τους ωθεί τους άραβες 
τουρίστες που έρχονται στην Κύπρο ακόμη και προς τα κατεχόμενα.  

 
 Ιδιαίτερη προτίμηση φαίνεται να έχουν οι τουρίστες από αραβικές χώρες και προς 
καμπαρέ. Αρκετοί είναι οι τουριστικοί παράγοντες που αναφέρουν πολύ ‘ωμά’ ότι οι 
τουρίστες από χώρες του Αραβικού Κόλπου επιζητούν ‘γυναίκες’.  

 
Απαραίτητο στοιχείο για τους άραβες τουρίστες είναι και οι επιλογές ψωνίσματος με έμφαση 
στα καταστήματα ρουχισμού.  
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4.3 Προβλήματα που αντιμετώπισαν 

 
Οι πλείστες ξενοδοχειακές μονάδες δηλώνουν ότι δεν αντιμετώπισαν προβλήματα με τουρίστες 
από τις χώρες του Αραβικού Κόλπου στο παρελθόν.  
 
Κάποια προβλήματα που αναφέρονται φαίνεται σε μεγάλο βαθμό να προέρχονται από την 
αδυναμία ξενοδοχειακών μονάδων να ανταποκριθούν στα αιτήματα αράβων τουριστών καθώς 
και την δική μας κυπριακή νοοτροπία: 
 

‘Κάποτε θέλουν αποκλειστικότητα. Ζήτησαν να κλείσω το εστιατόριο του ξενοδοχείου 
μόνο για αυτούς.’ (εκπρ. ξενοδοχειακής μονάδας) 
 
‘∆ύσκολοι και δύστροποι πελάτες. Επιμένουν σε αυτό που ζητούν να το πάρουν αμέσως 
και ζητούν 24ώρες το 24ωρο προσοχή.’ (εκπρ. ξενοδοχειακής μονάδας) 
 
‘Πιστεύουν ότι μπορούν να αγοράσουν ότι θέλουν και συμπεριφέρονται με ανατολίτικο 
τρόπο, κάτι που η Ευρώπη δεν μπορεί πια να το δεχθεί.’ (εκπρ. ξενοδοχειακής μονάδας) 

 
Αξίζει επίσης να αναφερθεί ότι κάποιες ξενοδοχειακές μονάδες ανακαλούν κρούσματα 
αντιπαράθεσης Αράβων με Κύπριους στο παρελθόν. Τα περιστατικά αυτά μπορεί να συνέβησαν 
εκτός των εγκαταστάσεων τους, αλλά έπληξαν αρνητικά τις σχέσεις μεταξύ του ντόπιου 
πληθυσμού και των αράβων επισκεπτών.  
 
Παρόμοια περιστατικά ανακαλούν και κάποιοι από τους τουριστικούς πράκτορες, οι οποίοι 
πιστεύουν ότι αυτά προκλήθηκαν λόγω διαφορών κουλτούρας με τον ντόπιο πληθυσμό καθώς 
και με τουρίστες από άλλες χώρες. 
 

‘Υπήρξαν διαμάχες με ντόπιους. Η τάση που έχει ο άραβας για κτητικότητα, οι 
απαιτήσεις του για το τι πληρώνει έκαναν τους Κύπριους να αντιδράσουν.’ (εκπρ. 
τουριστικού πράκτορα) 

 
‘Πρόβλημα κουλτούρας. Που φορούν διαφορετικά ρούχα από άλλους τουρίστες.’ (εκπρ. 
τουριστικού πράκτορα) 

 
Παρόλα αυτά, οι περισσότεροι τουριστικοί πράκτορες δηλώνουν ότι δεν αντιμετώπισαν κάποια 
συγκεκριμένα προβλήματα. Αναφέρουν όμως, ότι σε μεγάλο βαθμό αυτό είναι αποτέλεσμα της 
ικανότητας τους να αναγνωρίσουν τι επιζητά αυτό το είδος τουρισμού και να ανταποκριθούν 
στις ανάγκες του. 
 

‘Κανένα πρόβλημα αν δουλεύεις σωστά διότι οι άραβες είναι απαιτητικοί. Ξοδεύουν τα 
λεφτά τους, αλλά απαιτούν πολλή προσοχή.’ (εκπρ. τουριστικού πράκτορα) 

 
Πρέπει να σημειωθεί όμως το γεγονός ότι, αν και είναι περιορισμένοι σε αριθμό, οι τουριστικοί 
πράκτορες που έχουν ήδη τοποθετηθεί αρνητικά προς προσπάθειες προσέλκυσης Αράβων 
τουριστών θεωρούν σαν πρόβλημα τις ψηλές απαιτήσεις των αράβων τουριστών: 
  

‘Ήθελαν να έχουν πλήρη έλεγχο και συνεχώς προσοχή.’ (εκπρ. τουριστικού πράκτορα) 
 
‘Πολλά προβλήματα, Ζητούν συνεχώς προσοχή θέλουν να τα έχουν όλα στα πόδια 
τους. ∆εν είναι ειλικρινείς.’ (εκπρ. τουριστικού πράκτορα) 
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Από πλευράς τους, οι εκπρόσωποι των Εταιρειών Ανάπτυξης και Προβολής Τουρισμού  
δηλώνουν ότι ποτέ δεν αντιμετώπισαν προβλήματα με τουρίστες από χώρες του Αραβικού 
Κόλπου.  
 

‘∆εν υπήρξαν προβλήματα….οι άνθρωποι έρχονται, απολαμβάνουν τη ξεκούραση και 
κανένα πρόβλημα δεν αντιμετωπίσαμε.’ (εκπρ. Εταιρείας Αναπ. & Προβ. Τουρισμού) 
 
‘∆εν υπήρξαν προβλήματα ούτε με Άραβες που ήρθαν για διακοπές και ξεκούραση, ούτε 
και με Άραβες που ήρθαν για επιχειρηματικό τουρισμό.’ (εκπρ. Εταιρείας Αναπ. & Προβ. 
Τουρισμού) 
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4.4 Πτυχές κυπριακού τουριστικού προϊόντος σε σχέση με 
τουρίστες από χώρες Αραβικού Κόλπου  

 
Τα σχόλια όλων των τουριστικών πρακτόρων επικεντρώνονται στο θέμα του value for money 
και της ποιότητας υπηρεσιών. Κατά την άποψη τους, η Κύπρος είναι πλέον ακριβός 
προορισμός, δεδομένων των τιμών και του επιπέδου εξυπηρέτησης που προσφέρουν γειτονικοί 
ανταγωνιστικοί προορισμοί (Τουρκία, Αίγυπτος, Μάλτα).  
 
Παρόλο που η Κύπρος μπορεί να μην υστερεί και τόσο σε εγκαταστάσεις (υπάρχουν ανάγκες 
υποδομής), υστερεί στην ποιότητα εξυπηρέτησης και στο επίπεδο παρεμφερών υπηρεσιών που 
προσφέρονται. Αυτό λειτουργεί αρνητικά στο αντιληπτό value for money και την ποιότητα του 
κυπριακού τουριστικού προϊόντος.  

 
‘Σήμερα οι τιμές είναι πολύ ψηλές, οι εγκαταστάσεις στα ξενοδοχεία παραμένουν 
υψηλών προδιαγραφών, πολλαπλή τρόποι αναψυχής υπάρχουν. Άρα το ζητούμενο είναι 
η ποιότητα που προσφέρουμε είναι αντίστοιχη με τη τιμή που ζητάμε;’ (εκπρ. 
τουριστικού πράκτορα) 
 
‘Ποτέ δεν παραπονέθηκαν για τις τιμές. Μπορεί να είμαστε ακριβοί, αλλά οι 
περισσότεροι είναι απαιτητικοί στις υπηρεσίες.’ (εκπρ. τουριστικού πράκτορα) 
 
‘Ήταν πάντα διατεθειμένοι να πληρώσουν ότι ζητούσαν, φτάνει να είχαν την ανάλογη 
ποιότητα.’ (εκπρ. τουριστικού πράκτορα) 

 
‘Πολύ ικανοποιημένοι με τα ξενοδοχεία μας τα εστιατόρια και ιδιαίτερα τη διασκέδαση 
μας. ∆εν κοίταζαν τις τιμές, αλλά αν δεν είχαν την άνεση τους ήταν πολύ απαιτητικοί.’ 
(εκπρ. τουριστικού πράκτορα) 

 
Παρόμοια είναι και η άποψη των ξενοδόχων. Λόγω οικονομικής ευχέρειας οι τουρίστες από 
χώρες του Αραβικού Κόλπου δεν έχουν πρόβλημα με τις τιμές. Έχουν όμως την απαίτηση οι 
υπηρεσίες που τους παρέχονται να είναι ψηλού επιπέδου και ανάλογες της τιμής που 
πληρώνουν για αυτές. 
 
Στο θέμα των τιμών στέκονται και οι εκπρόσωποι των Εταιρειών Ανάπτυξης και Προβολής 
Τουρισμού. Η επικρατούσα άποψη είναι ότι οι τιμές της Κύπρου έχουν αυξηθεί και δεν είναι 
ανταγωνιστικές σε σχέση με το τι προσφέρουν γειτονικές ανταγωνιστικές χώρες. Η Κύπρος 
μπορεί να ήταν διαχρονικά ακριβότερη από άλλες χώρες, αλλά είχε καλύτερη ποιότητα 
υπηρεσιών με ένα ‘κυπριακό’ χρώμα. Τώρα αυτό έχει χαθεί και ενώ οι τιμές αυξάνονται δεν 
υπάρχει ανάλογη αύξηση στην ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών. 
 
Από απόψεως εγκαταστάσεων και επιλογών αναψυχής και διασκέδασης δεν πιστεύουν ότι 
υπάρχουν ιδιαίτερα θέματα. 
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5. Προσέλκυση τουριστών από χώρες Αραβικού 
Κόλπου 

5.1 Προοπτικές ανάπτυξης  

 
Και οι τρεις ομάδες συζητητών συμφωνούν ότι υπάρχουν αρκετές προοπτικές ανάπτυξης του 
τουριστικού ρεύματος από τις χώρες του Αραβικού Κόλπου και συγκεκριμένα από τα ΗΑΕ, 
Μπαχρέιν και Κουβέιτ. Οι προοπτικές αυτές βασίζονται σε μια σειρά χαρακτηριστικών/ 
πλεονεκτημάτων/ ιδιοτήτων: 
 

 Γεωγραφικά, η Κύπρος βρίσκεται κοντά στις χώρες του Αραβικού Κόλπου. Πτήσεις 
μικρότερης διάρκειας και χαμηλότερα ναύλα θα ήταν πλεονέκτημα της Κύπρου 
έναντι άλλων προορισμών. 

 
 Υπάρχει η αναγκαία υποδομή από πλευράς καταλυμάτων διαμονής. Η Κύπρος 
διαθέτει πολυτελή ξενοδοχεία, τα οποία μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες 
αράβων τουριστών. 

 
 Οι άραβες τουρίστες είναι τουριστικός πληθυσμός με τον οποίο η Κύπρος έχει ήδη 
εμπειρίες. ∆εν είναι μια πλήρως καινούργια αγορά και οι προηγούμενες εμπειρίες θα 
βοηθούσαν την κυπριακή τουριστική βιομηχανία να αντεπεξέλθει στις ανάγκες αυτού 
του τουριστικού ρεύματος. Αυτό είναι κάτι το οποίο σε μεγαλύτερο βαθμό ισχύει για 
την επαρχία Λεμεσού.  

 
 Η έναρξη πτήσεων της Εtihad προς Κύπρο παρέχει μια καινούργια σύνδεση από 
αραβικές χώρες και διευκολύνει τη μετάβαση στην Κύπρο. 

 
 Υπάρχουν ομοιότητες στην κουλτούρα/ νοοτροπία των αράβων τουριστών και των 
Κυπρίων. Αυτό επιδρά θετικά στην αντίληψη των αράβων τουριστών για την Κύπρο 
σαν τουριστικού προορισμού. 

 
 Η Κύπρος προσφέρεται ως οικογενειακός προορισμός.  

 
 Η Κύπρος είναι μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τις χώρες του Κόλπου η Κύπρος 
είναι η πύλη προς την ΕΕ και το στοιχείο αυτό είναι κάτι το οποίο θα μπορούσε να 
τύχει εκμετάλλευσης τόσο για προώθηση του κυπριακού τουριστικού προϊόντος, όσο 
και για προώθηση επιχειρηματικών συνεργασιών (κάτι το οποίο συνδέεται με 
δυνατότητες για συνεδριακό τουρισμό από τις χώρες αυτές). 

 
Στο θέμα των προοπτικών ανάπτυξης του τουριστικού ρεύματος από χώρες του Κόλπου, 
παρουσιάζονται και κάποια εμπόδια. Οι τουριστικοί παράγοντες αμφισβητούν την ικανότητα 
των δημοσίων τουριστικών αρχών να διαμορφώσουν και να εφαρμόσουν ένα αποτελεσματικό 
στρατηγικό σχέδιο προσέλκυσης τουριστών από τις χώρες του Κόλπου: 
 

‘Υπάρχουν πολλές προοπτικές, αν εμείς ξυπνήσουμε από το λήθαργο. Αν το κράτος 
συνεχίσει να αδιαφορεί και η γραφειοκρατία σκοτώνει κάθε προσπάθεια ανάπτυξης και 
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ενίσχυσης του τουριστικού προϊόντος τότε καμιά προοπτική δεν είναι αρκετή ώστε να 
αναπτυχθεί οποιοσδήποτε τουρισμός.’ (εκπρ. τουριστικού πράκτορα) 
‘Συντονισμένη και αποτελεσματική στρατηγική εκ μέρους της Κυβέρνησης. Να μην 
μείνει στα χαρτιά.’ (εκπρ. Εταιρείας Αναπ. & Προβ. Τουρισμού) 
 

Πέραν από αυτό όμως, είναι αναγνωρισμένο ότι η Κύπρος είναι ακριβός προορισμός. Οι 
τουριστικοί παράγοντες δηλώνουν ότι δύσκολα μπορούν να μειωθούν οι τιμές στις τουριστικές 
υπηρεσίες. Το ζητούμενο όμως σε ότι αφορά τους άραβες τουρίστες δεν είναι η μείωση των 
τιμών, αλλά η βελτίωση της ποιότητας τους. Εάν οι υφιστάμενες τάσεις της κυπριακής 
τουριστικής βιομηχανίας για βραχυπρόθεσμο, εύκολο κέρδος (το οποίο σε πολλές περιπτώσεις 
συνεπάγεται με υποβάθμιση της ποιότητας) δεν αντιστραφούν, τότε θα ήταν λάθος να 
στραφούν οι προσπάθειες για προσέλκυση αυτού του τουριστικού ρεύματος.  
 

‘Φθάνει να μην κάνουμε προχειρότητες και θεωρήσουμε τους εαυτούς μας πιο έξυπνους 
και να υποτιμήσουμε ή αγνοήσουμε την πρόκληση να τους ξανακερδίσουμε. Ο 
τουρισμός αυτός είναι απαιτητικός και θέλει προσοχή. Η έμφαση δεν πρέπει να είναι 
στο εύκολο κέρδος και τη βραχυπρόθεσμη εκμετάλλευση. Αν δεν υπάρχει διάθεση και 
υποδομή, καλύτερα να μη μπούμε σε τέτοια περιπέτεια.’ (εκπρ. ξενοδοχειακής μονάδας) 

 
Ερωτηματικά εγείρονται παράλληλα και από κάποιες ξενοδοχειακές μονάδες όσον αφορά την 
ορθότητα επικέντρωσης των προσπαθειών για προσέλκυση τουριστών από μια γεωγραφική 
περιοχή που έχει πληγεί και αυτή από την υφιστάμενη οικονομική κρίση. 
 
Σε αντίθεση, κάποιοι από τους εκπροσώπους Εταιρειών Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής 
πιστεύουν ότι οι ανησυχίες αυτές είναι σε μεγάλο βαθμό αβάσιμες καθώς οι οικονομικοί πόροι 
αυτού του στοχευόμενου πληθυσμού είναι μεγάλοι.  
 

‘Πιστεύω ότι ο Άραβας έχει ακόμα πολύ δρόμο να πάει για να πούμε ότι δεν έχει λεφτά. 
Κάποιοι μιλούν για οικονομικό κρακ στο Ντουπάΐ. Ναι υπάρχει παντού κρίση, όμως ίσως 
να είναι μια καλή ιδέα [ο τουρισμός αυτός]. Οι χώρες του Κόλπου είναι πολλές με 
αξιόλογους οικονομικούς πόρους.’ (εκπρ. Εταιρείας Αναπ. & Προβ. Τουρισμού) 
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5.2 Απόψεις για προσέλκυση τουριστών από χώρες του Αραβικού 
Κόλπου 

 
Η συντριπτική πλειοψηφία των τουριστικών παραγόντων τοποθετείται υπέρ της προσέλκυσης 
τουριστών από τις χώρες του Αραβικού Κόλπου. Η άποψη αυτή βασίζεται κυρίως στα 
οικονομικά οφέλη που θα είναι επακόλουθο της προσέλκυσης αυτής της τουριστικής κίνησης. 
 

‘Μπορεί η Κύπρος εύκολα να μετατραπεί σε χώρα που να δίδει τη δυνατότητα 
επικοινωνίας με την ΕΕ και η σύγχρονη οικονομική δύναμη τους να διοχετευτεί  στις 
πληγείσες από την οικονομική κρίση μονάδες μας.’ (εκπρ. τουριστικού πράκτορα) 
 
‘Καλό, διότι έχουν χρήματα, κάτι που χρειαζόμαστε.’ (εκπρ. τουριστικού πράκτορα) 
 
‘Ναι διότι είναι τουρίστες οι οποίοι φέρνουν λεφτά και διότι αυτή τη στιγμή υπάρχει 
έντονη ανάγκη για αύξηση του τουριστικού ρεύματος προς την Κύπρο.’ (εκπρ. 
Εταιρείας Αναπ. & Προβ. Τουρισμού) 

 
Τα ξενοδοχεία και οι εκπρόσωποι Εταιρειών Ανάπτυξης και Προβολής Τουρισμού  επισημαίνουν 
παράλληλα ότι το άνοιγμα προς την αραβική αγορά δεν πρέπει να περιοριστεί στην προσπάθεια 
για προσέλκυση τουριστών κατά τη θερινή περίοδο. Η γεωπολιτική τοποθεσία της Κύπρου 
πρέπει να τύχει εκμετάλλευσης για προσέλκυση αυτής της εύπορης ομάδας τουριστών και κατά 
την χειμερινή περίοδο κυρίως μέσω συνεδριακού τουρισμού. 

 
‘Θα ήταν ιδιαίτερα επιτυχές εάν προσελκυόταν και συνεδριακός τουρισμός από τις 
χώρες αυτές, ο οποίος θα ενδυνάμωνε την τουριστική κίνηση και κατά τους χειμερινούς 
μήνες, καθώς επίσης και εάν προσφερόταν προσοδοφόρο έδαφος για εμπορικές 
συναλλαγές το οποίο πέραν των επιχειρηματιών που θα έρχονταν και θα διέμεναν σε 
ξενοδοχεία θα υπήρχε και προσέλευση οικονομικών πόρων για επιχειρηματικούς 
σκοπούς στην Κύπρο.’ (εκπρ. ξενοδοχειακής μονάδας) 

 
Οι εκπρόσωποι Εταιρειών Ανάπτυξης και Προβολής Τουρισμού  αναφέρουν ταυτόχρονα ότι η 
κοντινή απόσταση είναι παράμετρος, η οποία μπορεί να τύχει εκμετάλλευσης για προβολή της 
Κύπρου ως κοντινού προορισμού για ολιγοήμερα ταξίδια. 
 
Υπάρχουν όμως και τουριστικοί παράγοντες οι οποίοι διαφωνούν με πιθανές προσπάθειες για 
προσέλκυση τουριστών από χώρες του Αραβικού Κόλπου. Οι παράγοντες αυτοί προβάλουν για 
ακόμη μια φορά τις διαφορές κουλτούρας και νοοτροπίας ως εμπόδιο συνεργασίας: 
 

‘Όχι δεν είμαι υπέρ. Υπάρχουν άλλες αγορές πιο πολιτισμένες.’  (εκπρ. τουριστικού 
πράκτορα) 
 
‘Όχι. Μάθαμε να δουλεύουμε πολιτισμένα. Πώς να γυρίσουμε πίσω;’  (εκπρ. 
τουριστικού πράκτορα) 
 
‘∆εν είναι συμβατή η κουλτούρα τους με αυτή των υφιστάμενων πελατών και οι άραβες 
τουρίστες δύσκολα ικανοποιούνται.’  (εκπρ. ξενοδοχειακής μονάδας) 
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5.3 Δυνατά και αδύνατα σημεία της Κύπρου 

 
Δυνατά σημεία: 
 

Γεωπολιτικές παράμετροι: 
 

 Η Ευρωπαϊκή οντότητα της Κύπρου 
 Κοντινός προορισμός 
 Κλίμα πιο ήπιο από αυτό των χωρών του Αραβικού Κόλπου 
 Η εξωτερική πολιτική της Κύπρου δεν έρχεται σε αντιπαράθεση με τις 
πολιτικές αντιλήψεις των χωρών του Αραβικού Κόλπου 

 
Υποδομή/ υπηρεσίες: 
 

 Ύπαρξη πολυτελών καταλυμάτων για διακοπές 
 Εμπορικά κέντρα 
 Ποιοτικές επιλογές φαγητού 
 Ευρεία επιλογή φαγητών 
 Φαγητό που βρίσκεται κοντά στις προτιμήσεις του αραβικού κόσμου 
 Ύπαρξη νυκτερινής ζωής και επιλογών διασκέδασης 
 Προσφορά κρουαζιέρων 
 Ύπαρξη αεροπορικών συνδέσεων 

 
Ο χαρακτήρας του κυπριακού τουριστικού προϊόντος: 
 

 Η ιστορία και ο πολιτισμός της Κύπρου 
 Η γραφικότητα του νησιού και η κυπριακή φιλοξενία 
 ‘Κοντινή’ νοοτροπία μεταξύ Κυπρίων και Αράβων 
 Υπάρχει κατανόηση από τους Κύπριους για τη θρησκεία και την κουλτούρα 
τους... Μας βλέπουν σαν φίλους, γείτονες με παρόμοια κουλτούρα. 

 Κοσμοπολίτικη ατμόσφαιρα/ ζωή 
 Ασφαλής προορισμός 
 Οικογενειακός προορισμός 
 ∆οκιμασμένος προορισμός από Άραβες. 
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Αδύνατα σημεία: 
 

Τιμές: 
 

 Ακριβός προορισμός η Κύπρος. Ψηλές τιμές σε σχέση με ανταγωνιστικούς 
προορισμούς 

 Τάση για εύκολο χρήμα…αυξάνεται επικίνδυνα το ποσοστό επαγγελματιών που 
βλέπουν πως θα γεμίσουν τις τσέπες τους ρίχνοντας την ποιότητα. 
Αισχροκέρδεια. 

 Ψηλά τέλη αεροδρομίων 
 

Υδατικό: 
 

 Η έλλειψη υδάτινων αποθεμάτων, οι διακοπές στην παροχή νερού και οι 
πιθανές ελλείψεις σε ξενοδοχειακές μονάδες 

 
Υποδομή/ υπηρεσίες: 

 
 Κακή ποιότητα υπηρεσιών. Υποβάθμιση προσφερόμενης ποιότητας σε σχέση 
με το κόστος  

 Έλλειψη ελέγχου ποιότητας υπηρεσιών 
 Έλλειψη καζίνου 
 Έλλειψη γραφείων εξυπηρέτησης στο εξωτερικό 
 Έλλειψη επιλογών μέσων μεταφοράς…Έχουμε μόνο ταξί με αγενείς ταξιτζήδες. 

 
Ο χαρακτήρας του κυπριακού τουριστικού προϊόντος: 

 
 Το προφίλ, η κουλτούρα και ο τρόπος σκέψης του υφιστάμενου τουριστικού 
ρεύματος προς την Κύπρο πιθανό να έρθει σε σύγκρουση με τον τρόπο 
σκέψης και συμπεριφοράς των τουριστών από χώρες του Αραβικού Κόλπου. 

 Το κυπριακό χρώμα του τουριστικού προϊόντος εξασθενεί από το γεγονός ότι 
στην τουριστική βιομηχανία εργοδοτούνται πλέον πολλοί αλλοδαποί.  
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5.4 Πλεονεκτήματα τουριστών από χώρες Αραβικού Κόλπου 

 
Το κύριο πλεονέκτημα των τουριστών από χώρες του Αραβικού Κόλπου είναι η οικονομική 
τους ευμάρεια. Η επιτυχής προσέλκυση αυτού του τουριστικού πληθυσμού θα επέφερε άμεσο 
οικονομικό κέρδος για την τουριστική βιομηχανία. 
 

‘Το σημαντικότερο είναι τα άμεσα οικονομικά οφέλη για την Κύπρο.’  (εκπρ. Εταιρείας 
Αναπ. & Προβ. Τουρισμού) 

 
Σε σχέση με αυτό, τόσο οι ταξιδιωτικοί πράκτορες όσο και τα ξενοδοχεία παρατηρούν ότι οι 
άραβες τουρίστες τείνουν να ταξιδεύουν σε μεγάλες ομάδες και τείνουν να κάνουν πολυήμερες 
διακοπές. Αυτό επιδρά θετικά στο ύψος των εξόδων τους για διακοπές.  
 

‘Αφήνουν πολλά λεφτά. Ταξιδεύουν σε μεγάλες ομάδες και μένουν πολλές μέρες κάτι το 
οποίο διογκώνει τα έξοδα τους.’ (εκπρ. τουριστικού πράκτορα) 
 
‘Οι Άραβες προτιμούν τις πολυήμερες διακοπές μαζί με τις μεγάλες οικογένειες τους και 
ξοδεύουν. Τους αρέσουν οι εκδρομές και οι κρουαζιέρες  και αφήνουν πολύ καλά 
λεφτά.’ (εκπρ. ξενοδοχειακής μονάδας) 

 
Οι εκπρόσωποι Εταιρειών Ανάπτυξης και Προβολής Τουρισμού, επισημαίνουν ακόμη ένα θετικό 
στοιχείο που συνδέεται με την οικονομική ευμάρεια αυτού του πληθυσμού. Το γεγονός ότι οι 
τουρίστες από χώρες του Αραβικού Κόλπου έχουν οικονομική ευχέρεια και είναι διατιθέμενοι να 
ξοδέψουν αρκετά λεφτά για τις διακοπές τους σημαίνει ότι δεν υπάρχει ανάγκη για μείωση των 
τιμών για προσέλκυση αυτού του τουριστικού κύματος. Μολονότι δεν υπάρχει ή πίεση για 
μείωση των τιμών, υπάρχει όμως η πίεση για αύξηση της ποιότητας των προσφερόμενων 
υπηρεσιών ώστε να ανταποκρίνονται στην χρηματική τους αξία. 
 

‘Είναι πλεονέκτημα για εμάς το ότι  έχουν λεφτά και ξοδεύουν αρκετά. ∆εν είναι ανάγκη 
να πέσουν οι τιμές, όπως κάνουμε τώρα για να φέρουμε τουρίστες. Ποτέ δεν ρωτούν 
για τιμές οι Άραβες. Πρέπει όμως αναβαθμίσουμε το επίπεδο του τι προσφέρουμε.’ 
(εκπρ. Εταιρείας Αναπ. & Προβ. Τουρισμού) 
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5.5 Μειονεκτήματα τουριστών από χώρες Αραβικού Κόλπου 

 
Οι απόψεις για τα μειονεκτήματα του τουρισμού από χώρες του Αραβικού Κόλπου είναι 
διχασμένες μεταξύ των τουριστικών πρακτόρων.  
 
Οι μισοί τουριστικοί πράκτορες δεν βρίσκουν κάποια μειονεκτήματα στον τουρισμό από 
αραβικές χώρες. Οι υπόλοιποι όμως αναφέρουν τις διαφορές στην κουλτούρα με το 
υφιστάμενο τουριστικό ρεύμα στο νησί και τον τοπικό πληθυσμό. Είναι φανερό ότι κάποιοι 
τουριστικοί πράκτορες θεωρούν το θέμα αυτό πρόκληση στην οποία θα πρέπει να αντεπεξέλθει 
η τουριστική βιομηχανία. Άλλοι όμως αντιτίθενται στις προσπάθειες για προσέλκυση αυτού του 
τουριστικού ρεύματος.  
 

‘Είμαστε εμείς σαν λαός έτοιμοι να δούμε σκηνές με μαντίλες και κελαπίες; Μπορούμε 
να αντέξουμε τις «ιδιοτροπίες» των συγκεκριμένων ανθρώπων;’ (εκπρ. τουριστικού 
πράκτορα) 

 
‘Η γλώσσα τους, η νοοτροπία, η θρησκεία τους, γενικά η κουλτούρα τους, είναι 
διαφορετικά από τα δικά μας.’ (εκπρ. τουριστικού πράκτορα) 

 
‘Νοοτροπία τους, παρουσιαστικό τους με μαντίλες και με άνδρες που ελέγχουν τις 
γυναίκες και τα παιδιά τους. Η θρησκεία και η κουλτούρα τους είναι βαρετά.’ (εκπρ. 
τουριστικού πράκτορα) 
 
‘∆ιαφορετική νοοτροπία από τον τουρισμό που έχουμε σήμερα.’ (εκπρ. τουριστικού 
πράκτορα) 

 
Στις ίδιες περίπου διαστάσεις κυμαίνεται και η συζήτηση με τους εκπροσώπους ξενοδοχειακών 
μονάδων. Η συζήτηση γύρω από τα μειονεκτήματα του τουρισμού αυτού εστιάζεται στις 
διαφορές κουλτούρας και την απαίτηση των Αράβων τουριστών για υπηρεσίες ψηλού 
επιπέδου.  
 
Κάποιες ξενοδοχειακές μονάδες βλέπουν τα στοιχεία αυτά ως μειονέκτημα καθώς… ‘οι 
διαφορές κουλτούρας προκαλούν προστριβές και οι απαιτήσεις των αράβων τουριστών είναι 
τόσο ψηλές που δύσκολα ικανοποιούνται.’ 
 
Οι πλείστες ξενοδοχειακές μονάδες όμως έχουν μια πιο θετική άποψη για το θέμα, καθώς τα 
στοιχεία αυτά εκλαμβάνονται ως πρόκληση στην οποία πρέπει να αντεπεξέλθουν. Το γεγονός 
ότι αυτός ο τουρισμός είναι εύπορος και αφήνει πίσω του πολλά λεφτά λειτουργεί ως κίνητρο 
για αντιμετώπιση οποιασδήποτε πρόκλησης προκύψει. Οι ίδιες ξενοδοχειακές μονάδες όμως 
παράλληλα προειδοποιούν ότι εφόσον γίνουν προσπάθειες για προσέλκυση τουρισμού από τις 
αραβικές χώρες, η τουριστική βιομηχανία της Κύπρου θα πρέπει να κάνει βήματα, ώστε να 
είναι σε θέση να υποδεχθεί τον τουρισμό αυτό… 
 

‘Έχουν απαιτήσεις για ποιότητα και εξυπηρέτηση, αλλά αυτό δεν είναι μειονέκτημα διότι 
πληρώνουν για αυτό που θέλουν. Αλλά, αν δεν μπορούμε να τους δώσουμε αυτό που 
θέλουν, καλύτερα να μη τους φέρουμε.’ (εκπρ. ξενοδοχειακής μονάδας) 

 
Το στοιχείο αυτό σημειώνεται και από εκπρόσωπους Εταιρειών Ανάπτυξης και Προβολής 
Τουρισμού, οι οποίοι βλέπουν τους τουρίστες από χώρες του Αραβικού Κόλπου να… 
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‘πληρώνουν καλά, αλλά θέλουν οι υπηρεσίες που απολαμβάνουν να είναι αντάξιες του τι 
κοστίζουν. Εάν δεν τους προσφερθεί value for money φεύγουν.’ 
 
Σε συγκεκριμένες επαρχίες όπου το υφιστάμενο τουριστικό ρεύμα προέρχεται από την  Μεγάλη 
Βρετανία, οι εκπρόσωποι Εταιρειών Ανάπτυξης και Προβολής Τουρισμού  υποδεικνύουν επίσης 
με τη σειρά τους πιθανά προβλήματα συμβατότητας διαφορετικών κουλτούρων. Αναφέρουν 
παράλληλα ότι οι τουρίστες από χώρες του Αραβικού Κόλπου ενδιαφέρονται ως επί το πλείστον 
για διακοπές το μήνα Αύγουστο, την περίοδο κατά την οποία καταγράφεται το ψηλότερο 
ποσοστό πληρότητας ξενοδοχείων.  
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5.6 Παράμετροι που θα έλκυαν στην Κύπρο 

 
Η συζήτηση αναφορικά με τα χαρακτηριστικά της Κύπρου που θα προσέλκυαν τουρίστες από 
τις χώρες του Αραβικού Κόλπου επικεντρώνεται στα σημεία που οι ερωτώμενοι ανέφεραν 
προηγουμένως ως δυνατά σημεία του κυπριακού τουριστικού προϊόντος.  
 
Και οι τρεις ομάδες ερωτώμενων αναφέρουν ως πρωταρχικό χαρακτηριστικό της Κύπρου το 
οποίο θα προσέλκυε τουρίστες από χώρες του Αραβικού Κόλπου το γεγονός ότι η Κύπρος είναι 
πλέον χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η παράμετρος αυτή αξιολογείται ως σημαντική, 
δεδομένου του γεγονότος ότι η Κύπρος είναι ο πλησιέστερος ευρωπαϊκός προορισμός για αυτό 
το τουριστικό ρεύμα. 
 

‘Το βασικότερο η Κύπρος ανήκει στην κατηγορία των  κοντινών χωρών που ανήκουν 
στην ΕΕ και συνδυάζει πολυτέλεια και διασκέδαση.’  (εκπρ. τουριστικού πράκτορα) 
 
‘Η Ευρωπαϊκή μας ταυτότητα. Ανήκει στην ΕΕ και θέλουν να πάνε σε ευρωπαϊκό 
προορισμό που να είναι και κοντά τους.’ (εκπρ. ξενοδοχειακής μονάδας) 
 
‘Το γεγονός ότι η Κύπρος είναι πλέον ευρωπαϊκός προορισμός.’ (εκπρ. Εταιρείας Αναπ. 
& Προβ. Τουρισμού) 

 
Σε σχέση με την γεωγραφική τοποθεσία της Κύπρου, οι εκπρόσωποι Εταιρειών Ανάπτυξης και 
Προβολής Τουρισμού  τονίζουν παράλληλα το γεγονός ότι η Κύπρος θα μπορούσε να 
εκμεταλλευτεί την τοποθεσία της ως ενδιάμεσος σταθμός προς την Ευρώπη τόσο σε καθαρά 
τουριστικό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο ενδιάμεσου σταθμού επιχειρηματιών. 
 
Σημαντικό στοιχείο είναι επίσης η ύπαρξη πολυτελών καταλυμάτων, κάτι το οποίο θεωρείται 
απαραίτητο, καθώς επίσης και οι ομοιότητες στην κουλτούρα των δύο λαών που κάνουν την 
Κύπρο ένα ασφαλή και οικογενειακό προορισμό.  
 
Η προηγούμενη εμπειρία τόσο της κυπριακής τουριστικής βιομηχανίας με άραβες τουρίστες, 
αλλά και των αράβων τουριστών με την Κύπρο είναι κάτι το οποίο μπορεί να λειτουργήσει 
θετικά προς την αύξηση του τουριστικού ρεύματος από χώρες του Αραβικού Κόλπου.  
 
Η ύπαρξη αεροπορικών συνδέσεων, επιλογών ψωνίσματος, διασκέδασης και κρουαζιέρων 
καθώς και το πιο ήπιο κλίμα του νησιού σε σχέση με αυτό των χωρών του Αραβικού Κόλπου 
είναι επίσης παράμετροι που θα λειτουργούσαν θετικά στην προσέλκυση αυτού του 
τουριστικού ρεύματος.  
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5.7 Αναγκαία μέτρα εκ μέρους των Αρχών 

 
Ένα μεγάλο κεφάλαιο στο θέμα αυτό αφορά την υφιστάμενη αποτελεσματικότητα των 
Κυπριακών Τουριστικών Αρχών. Οι απόψεις ποικίλουν και στις τρεις ομάδες ερωτώμενων, αλλά 
τείνουν να επικεντρώνονται γύρω από τρεις ενότητες.  
 
 Υπάρχει η ανάγκη όπως ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού γίνει πιο δυναμικός στην 

προώθηση του κυπριακού τουριστικού προϊόντος. Αυτό αναφέρεται τόσο σε σχέση με 
την αποτελεσματική υλοποίηση στρατηγικών σχεδίων, όσο και με την ενεργή και 
επιθετική διαφήμιση και προώθηση του κυπριακού τουριστικού προϊόντος. Σημειώνεται 
παράλληλα και η ανάγκη φυσικής παρουσίας του ΚΟΤ στις χώρες του Αραβικού Κόλπου 
με τοπικά γραφεία και την αποτελεσματική αξιοποίηση των υφιστάμενων γραφείων στην 
περιοχή.  

 
‘Περισσότερη ελευθερία στον ΚΟΤ από την Κυβέρνηση για να μπορέσει να κάνει σωστά 
τη δουλεία του. Πρέπει να γίνει πιο δυναμικός ο ΚΟΤ.’ (εκπρ. τουριστικού πράκτορα) 

 
‘Αλλαγή στο δημόσιο τουριστικό μηχανισμό. Ο ΚΟΤ επαναπαύτηκε σε πλάνα και 
στρατηγική που έχουν να κάνουν με την αγγλική αγορά ή ρωσική και τελικά μείναμε 
μόνοι μας.’ (εκπρ. ξενοδοχειακής μονάδας) 
 
‘Πρέπει να έχει φυσική παρουσία σε στοχευόμενες χώρες με λειτουργία γραφείων.’ (εκπρ. 
Εταιρείας Αναπ. & Προβ. Τουρισμού) 
 
‘Χρειάζεται καλύτερη δουλεία από τον ΚΟΤ μέσω των τοπικών του γραφείων’ (εκπρ. 
τουριστικού πράκτορα) 

 
 Υπάρχει η ανάγκη όπως ο ΚΟΤ γίνει πιο ευέλικτος στην λήψη αποφάσεων. Σε κάποιο 

βαθμό αυτό συνδέεται με γραφειοκρατικές διαδικασίες, αλλά κατά κύριο λόγο η άποψη 
ότι ο ΚΟΤ δεν είναι ευέλικτος και δεν αντιδρά έγκαιρα φαίνεται να πηγάζει από την 
αντίληψη ότι ο ΚΟΤ δεν έχει την δυνατότητα να λειτουργεί αυτόνομα. 

 
‘Ο ΚΟΤ πρέπει να γίνει πιο ευέλικτος και πιο αποτελεσματικός. Ο οργανισμός πρέπει να 
είναι σε θέση να διαμορφώνει και να εφαρμόζει σχέδια δράσεις και ενέργειες άμεσα.’ 
(εκπρ. Εταιρείας Αναπ. & Προβ. Τουρισμού) 

 
 Υπάρχει ανάγκη δημιουργίας Υπουργείου Τουρισμού. Η άποψη αυτή συνδέεται σε μεγάλο 

βαθμό με τα δύο παραπάνω σημεία. Οι τουριστικοί παράγοντες πιστεύουν ότι ένα 
Κυπριακό Υπουργείο Τουρισμού θα ήταν σε καλύτερη θέση να προβάλει και να αναπτύξει 
το κυπριακό τουριστικό προϊόν και θα μπορούσε να ανταποκριθεί άμεσα και 
αποτελεσματικά στις προκλήσεις της τουριστικής βιομηχανίας. 
 
‘Πρέπει να δημιουργηθεί Υπουργείο Τουρισμού για να γίνεται σωστή και επικεντρωμένη 
εργασία για τον τουρισμό.’ (εκπρ. τουριστικού πράκτορα) 
 
‘Χρειάζεται νέο Υπουργείο Τουρισμού με δικό του Υπουργό που θα ασχολείται και να 
συντονίζει τις διαδικασίες και τη στρατηγική.’ (εκπρ. ξενοδοχειακής μονάδας) 
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Μεγάλη προσοχή συνιστούν όλοι οι τουριστικοί παράγοντες και στο θέμα ποιότητας των 
προσφερόμενων υπηρεσιών και τιμών.  
 
Η άποψη ότι το επίπεδο των προσφερόμενων υπηρεσιών πρέπει να αναβαθμιστεί είναι γενική. 
Αρκετοί παράγοντες συμμερίζονται την άποψη ότι το επίπεδο υπηρεσιών υποφέρει από την 
ελλιπή εκπαίδευση του προσωπικού που εργάζεται στην τουριστική βιομηχανία και βλέπουν ότι 
ο ΚΟΤ θα μπορούσε να έχει ενεργή συμμετοχή στην επιμόρφωση και κατάρτιση του 
προσωπικού στον τουριστικό τομέα.  
 

‘Αναβάθμιση, εκπαίδευση προσωπικού ξενοδοχείων. Το προσωπικό στην τουριστική 
βιομηχανία έχασε το κυπριακό χρώμα.’ (εκπρ. τουριστικού πράκτορα)  
 
‘Η Κυβέρνηση να προσφέρει πρόγραμμα επιμόρφωσης του προσωπικού που κινείται 
γύρω από τον τομέα τουρισμός, έτσι ώστε να αυξήσει την ποιότητα των υπηρεσιών.’ 
(εκπρ. ξενοδοχειακής μονάδας) 

 
Το ίδιο γενική είναι και η άποψη ότι σε μεγάλο βαθμό το πρόβλημα τιμών προκαλείται από την 
αισχροκέρδεια και το στόχο για βραχυπρόθεσμο κέρδος από την μία πλευρά και από τον ελλιπή 
έλεγχο τιμών από τις τουριστικές αρχές από την άλλη πλευρά. Στο σημείο αυτό οι τουριστικοί 
παράγοντες επιζητούν πιο ενεργή συμμετοχή του ΚΟΤ, τον οποίο αναμένουν να αυξήσει τους 
ελέγχους τιμών σε τουριστικές περιοχές.  
 

‘Ο ΚΟΤ Θα πρέπει να καταπολεμήσει την αταξία, κερδοσκοπία.’ (εκπρ. τουριστικού 
πράκτορα) 
 
‘Περισσότερο έλεγχο στα εστιατόρια για καθαριότητα και τιμές.’ (εκπρ. τουριστικού 
πράκτορα) 
 
‘Ο ΚΟΤ να έχει πιο ουσιαστικό ρόλο και περισσότερο έλεγχο σε θέματα ποιότητας και 
τιμών. Οι τιμές βρίσκονται σε πολύ ψηλά επίπεδα. Πρέπει να υπάρξει έλεγχος των 
τιμών, ενώ παράλληλα πρέπει να αναβαθμιστεί και η ποιότητα προσφερόμενων 
υπηρεσιών.’ (εκπρ. ξενοδοχειακής μονάδας) 

 
Το θέμα έκδοσης ταξιδιωτικής βίζας αναδεικνύεται επίσης από τους τουριστικούς παράγοντες, 
οι οποίοι πιστεύουν ότι η διαδικασία είναι χρονοβόρα και λειτουργεί ως ανασταλτικός 
παράγοντας στην επιλογή της Κύπρου ως τουριστικού προορισμού.  
 

‘Η διαδικασία βίζας πρέπει να απλοποιηθεί.’ (εκπρ. τουριστικού πράκτορα) 
 
‘Χρειάζεται απλοποίηση και επιτάχυνση της διαδικασίας για βίζα.’ (εκπρ. Εταιρείας Αναπ. 
& Προβ. Τουρισμού) 

 
Οι διάφοροι τουριστικοί παράγοντες συμμερίζονται επίσης την άποψη ότι για προσέλκυση 
τουρισμού από χώρες του Αραβικού Κόλπου θα ήταν θετικό μέτρο η επιδότηση πτήσεων εκ 
μέρους των κυπριακών τουριστικών αρχών και η λήψη μέτρων για αύξηση της συχνότητας 
αεροπορικών συνδέσεων με χώρες του Κόλπου.  
 

‘Χρειάζεται πιο πυκνές αεροπορικές πτήσεις και επιδοτήσεις για αεροπορικές πτήσεις 
προς Κύπρο.’ (εκπρ. τουριστικού πράκτορα) 
 
‘∆ιαμόρφωση πτήσεων, ώστε η Κύπρος να γίνει σταθμός σύνδεσης και support 
marketing για πτήσεις’ (εκπρ. Εταιρείας Αναπ. & Προβ. Τουρισμού) 
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Από πλευράς υποδομής, οι τουριστικοί παράγοντες υποδεικνύουν δύο σημαντικές ελλείψεις στο 
κυπριακό τουριστικό προϊόν:  
 
 Καζίνο.  

Τα καζίνο είναι κάτι που επιζητούν έντονα οι τουρίστες από χώρες του Αραβικού 
Κόλπου και είναι κάτι στο οποίο θα πρέπει να ανταποκριθεί η Κύπρος, ώστε να γίνει 
ανταγωνιστική άλλων προορισμών (και να μειώσει διαρροές προς τα κατεχόμενα).  

 
‘Χρειαζόμαστε καζίνο. Έρχονται οι Άραβες στην Κύπρο και μετά από 3 μέρες βαριούνται 
εκτός και αν τους στέλλουμε εμείς στα κατεχόμενα μόνοι μας. Πρέπει να αλλάξει ο 
νόμος για τα καζίνα.’ (εκπρ. ξενοδοχειακής μονάδας) 

 
 Μαρίνες.  

Παρόλο που υπάρχουν ήδη μαρίνες στις παραλιακές περιοχές του νησιού, οι τουριστικοί 
παράγοντες αναφέρουν ότι χρειάζονται επιπρόσθετες εγκαταστάσεις καθώς οι 
υφιστάμενες δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν στη ζήτηση.  
 

∆εδομένου του προφίλ του στοχευόμενου πληθυσμού, οι τουριστικοί πράκτορες και τα 
ξενοδοχεία αναφέρουν ότι ο ΚΟΤ θα μπορούσε να επιδοτήσει βελτιωτικά έργα και ανακαινίσεις 
σε ξενοδοχειακές μονάδες με στόχο τη διάθεση μοντέρνων πολυτελών καταλυμάτων.  

 
Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι από απόψεως υποδομής αναφέρεται η ανάγκη για εγκαταστάσεις 
για συνεδριακό τουρισμό στη Λευκωσία: 
 

‘Χρειάζεται αναβάθμιση υποδομών για συνεδριακό τουρισμό. Χωρίς ένα συνεδριακό της 
αξίας πως μπορεί η Λευκωσία να στηρίξει παρόμοιες καταστάσεις μην με ρωτάτε εμένα.’ 
(εκπρ. Εταιρείας Αναπ. & Προβ. Τουρισμού) 

 
Από πλευράς τους, οι ξενοδοχειακές μονάδες σημειώνουν παράλληλα ότι πρέπει να γίνουν 
προσπάθειες για προώθηση εποχιακού τουρισμού και συγκεκριμένα κατά την χειμερινή 
περίοδο…Να δώσουμε βάση στον εποχιακό τουρισμό. Να προσφέρουμε ανταγωνιστικές τιμές 
και πακέτα έτσι που να μη μένουν κλειστά τα ξενοδοχεία κατά τους χειμερινούς μήνες. 
 
Η έλλειψη και ανεπάρκεια μέσων μεταφοράς καθώς και η ποιότητα των υφιστάμενων επιλογών 
είναι ακόμη ένας παράγοντας που προβληματίζει τους τουριστικούς παράγοντες, οι οποίοι 
επιθυμούν διεύρυνση επιλογών και αναβάθμιση της προσφερόμενης υπηρεσίας.  
 
Τέλος, οι εκπρόσωποι Εταιρειών Ανάπτυξης και Προβολής Τουρισμού αναφέρουν ότι η 
αναβάθμιση σχέσεων σε πολιτικό επίπεδο με κυβερνήσεις των χωρών αυτών θα έκαναν την 
Κύπρο πιο ελκυστικό προορισμό για τουρίστες από τις χώρες του Κόλπου. 
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5.8 Περιοχές που θα προσέλκυαν περισσότερο 

 
Σε μεγάλο βαθμό υπάρχει σύγκλιση απόψεων ότι η Λεμεσός και η Λευκωσία είναι οι πόλεις που 
πρώτιστα θα προσέλκυαν τουρίστες από τις χώρες του Αραβικού Κόλπου. Κύριος λόγος για τη 
διαμόρφωση της άποψης αυτής είναι το γεγονός ότι οι δύο μεγαλύτερες πόλεις στο νησί έχουν 
την αναγκαία υποδομή και ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών που θα ανταποκρινόταν στις ανάγκες 
αυτού του τουριστικού ρεύματος.  
 

‘Κατά πρώτο λόγο η Λεμεσός και ακολούθως η Λευκωσία, πόλεις οι οποίες έχουν την 
υποδομή και υπηρεσίες για τέτοιου είδους τουρισμό.’ (εκπρ. ξενοδοχειακής μονάδας) 
 
‘Λεμεσός και Λευκωσία, οι οποίες έχουν την υποδομή και τις υπηρεσίες που απαιτούνται 
από τουρίστες από τις αραβικές χώρες.’ (εκπρ. Εταιρείας Αναπ. & Προβ. Τουρισμού) 
 
‘Αυτές οι δύο [Λευκωσία, Λεμεσός] έχουν περισσότερα να κάνουν και περισσότερες 
επιλογές για ψώνια καθώς επίσης και εμπορικά κέντρα.’ (εκπρ. Εταιρείας Αναπ. & Προβ. 
Τουρισμού) 

 
‘Όποια πόλη διαθέτει καλά ξενοδοχεία, φαγητό διασκέδαση είναι καλή, Λεμεσός, 
Λευκωσία και ίσως η Λάρνακα.’ (εκπρ. τουριστικού πράκτορα) 

 
Ένας επιπρόσθετος παράγοντας που θα επηρέαζε θετικά την προσέλκυση τουριστών από 
χώρες του Αραβικού Κόλπου στη Λεμεσό είναι και η προηγούμενη εμπειρία που είχε η πόλη με 
αυτό το τουριστικό ρεύμα. Από την μία πλευρά οι τουρίστες από χώρες του αραβικού κόσμου 
είναι πιο πιθανό να γνωρίζουν περισσότερα για τη Λεμεσό και να την θεωρούν το ιδανικότερο 
μέρος για τις διακοπές τους στο νησί, ενώ από την άλλη πλευρά η πόλη έχει εμπειρίες με αυτό 
τον στοχευόμενο πληθυσμό που της επιτρέπουν να είναι σε καλύτερη θέση να ανταποκριθεί 
στις ανάγκες του.  
 
Οι απόψεις κατά πόσο η Λάρνακα θα προσέλκυε τουρίστες από χώρες του Αραβικού Κόλπου 
δεν είναι ιδιαίτερα θετικές. Η πόλη διαθέτει λιγότερη γκάμα υπηρεσιών από ότι η Λεμεσός και η 
Λευκωσία, διαθέτει όμως το αεροδρόμιο το οποίο θεωρείται ως προτέρημα.  
 
∆ιφορούμενες είναι και οι απόψεις για τις ορεινές περιοχές του Τροόδους. Μέσα από τις 
συζητήσεις φαίνεται να υπάρχει η εντύπωση ότι το Τρόοδος είναι ιδανικότερο ως προορισμός 
για εκδρομές παρά για διαμονή. Θετικά των ορεινών περιοχών του Τροόδους είναι το κλίμα και 
η ύπαρξη πρασίνου, τα οποία όμως αντισταθμίζονται αρνητικά από την έλλειψη υποδομής και 
φάσματος επιλογών διασκέδασης. 
 

‘Τα βουνά μας είναι από τις περιοχές που ζητιούνται για εκδρομές.’ (εκπρ. τουριστικού 
πράκτορα) 
 
‘Το Τρόοδος πιθανό να έλκυε άραβες τουρίστες λόγω της ιδιαιτερότητας της ως ορεινή 
και πράσινη περιοχή.’ (εκπρ. Εταιρείας Αναπ. & Προβ. Τουρισμού) 

 
Αντίθετη όμως είναι η άποψη του εκπροσώπου της Εταιρείας Τουριστικής Ανάπτυξης και 
Προβολής Τροόδους. Οι εβδομήντα κοινότητες και οι πέντε γεωγραφικές περιοχές (Σολέα, 
Μαραθάσα, Πιτσιλιά, Ορεινά Χωριά Λεμεσού, Κρασοχώρια Τροόδους) του Τροόδους 
προσφέρουν ήπιο κλίμα και έχουν ένα παραδοσιακό χαρακτήρα που ελκύει τους Άραβες.  
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Περιορισμένο προβλέπεται το ενδιαφέρον τουριστών από χώρες του Αραβικού Κόλπου για τις 
τουριστικές περιοχές Πάφου και Αμμοχώστου. Παρόλο που οι περιοχές αυτές έχουν την 
υποδομή για να φιλοξενήσουν τουρίστες που επιζητούν ‘ποιότητα’ στις διακοπές τους, το 
υφιστάμενο πελατειακό προφίλ τους διαφέρει ιδιαίτερα σε θέματα κουλτούρας. Αρκετοί 
τουριστικοί παράγοντες πιστεύουν ότι λόγω των διαφορών αυτών είναι πιθανό να προκληθεί 
δυσαρέσκεια τόσο στους τουρίστες από χώρες του Αραβικού Κόλπου, όσο και στους 
υφιστάμενους τουρίστες. Η άποψη αυτή εκφράζεται εντονότερα για την επαρχία Αμμοχώστου: 
 

‘Είναι ακατάλληλη η επαρχία Αμμοχώστου. η νυκτερινή ζωή της δεν συνάδει με τις 
αρχές της οικογένειας τους.’ (εκπρ. Εταιρείας Αναπ. & Προβ. Τουρισμού) 
 
‘Η Αμμόχωστος δεν πιστεύω ότι είναι το καλύτερο για αυτούς με την κουλτούρα τους 
και τις πεποιθήσεις τους.’ (εκπρ. τουριστικού πράκτορα) 
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6. Διαφημιστικές/ προωθητικές ενέργειες 

6.1 Υφιστάμενες διαφημιστικές/ προωθητικές ενέργειες 

 
Οι τουριστικοί πράκτορες δηλώνουν ότι η διαφήμιση είναι αναπόσπαστο μέρος της εργασίας 
τους. Σημειώνουν όμως ότι τα διαφημιστικά τους έξοδα έχουν μειωθεί (δραστικά σε κάποιες 
περιπτώσεις) λόγω της παρούσας οικονομικής κρίσης. 
 
Τα ξενοδοχεία προβαίνουν σε διαφημίσεις τόσο άμεσα, όσο και έμμεσα μέσω συνεργατών. 
Προβαίνουν επίσης σε προωθητικές ενέργειες με προσφορά πακέτων για ειδικές κατηγορίες 
τουριστών (π.χ. πακέτα για νεόνυμφους) και με προσφορά πακέτων διακοπών σε μειωμένες 
τιμές.  
 
Μεταξύ των Εταιρειών Ανάπτυξης και Προβολής Τουρισμού  ο βαθμός στον οποίο υιοθετούνται  
διαφημιστικές/ προωθητικές ενέργειες ποικίλει σε μεγάλο βαθμό.  
 
Κάποιες Εταιρείες αναφέρουν ότι δεν προβαίνουν σε καμία ενέργεια, καθώς η παρούσα 
τουριστική αγορά τους είναι καλά ενήμερη για το τι προσφέρουν. 
 

‘Όχι. Η κύρια αγορά τουριστών …… [της επαρχίας]  είναι καλά ενήμερη για την Κύπρο.’ 
(εκπρ. Εταιρείας Αναπ. & Προβ. Τουρισμού) 

 
Σε αντίθεση, άλλες εταιρείες φαίνεται να είναι αρκετά πιο δραστηριοποιημένες σε θέματα 
διαφήμισης και προβολής.  
 

Έχουμε παρουσία σε εκθέσεις στο εξωτερικό και κάνουμε ενημέρωση των τουριστικών 
πρακτόρων στις χώρες όπου υπάρχουν πτήσεις, ώστε να είναι ενήμεροι για την 
προσφορά …… [της επαρχίας] ως τουριστικού προορισμού’ (εκπρ. Εταιρείας Αναπ. & 
Προβ. Τουρισμού) 
 
‘Έχουμε παρουσία μέσω τουριστικών πρακτόρων και συνεργατών στο εξωτερικό και 
κάνουμε και από μόνοι μας διαφήμιση.’ (εκπρ. Εταιρείας Αναπ. & Προβ. Τουρισμού) 
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6.2 Ρόλος τουριστικών παραγόντων στην προώθηση 

 
Οι τουριστικοί πράκτορες, τα ξενοδοχεία και οι Εταιρείες Ανάπτυξης και Προβολής Τουρισμού 
δηλώνουν ότι θα μπορούσαν να βοηθήσουν την προσπάθεια για προσέλκυση τουριστών από 
χώρες του Αραβικού Κόλπου (ΗΑΕ, Μπαχρέιν, Κουβέιτ) μέσω δημιουργίας καινούργιων και 
ανάπτυξη υφιστάμενων συνεργασιών με φορείς στις χώρες αυτές.  
 

‘Από μόνοι μας ήδη βοηθούμε με συνεργασία και με ενημέρωση σε αντίστοιχα γραφεία 
του εξωτερικού.’ (εκπρ. τουριστικού πράκτορα) 
 
‘Μπορούμε να επιδιώξουμε επιπρόσθετες συνεργασίες προς την κατεύθυνση αυτή, εάν 
η πολιτική θα στραφεί προς αυτό το τουριστικό ρεύμα.’ (εκπρ. τουριστικού πράκτορα) 

 
Υποστήριξη των προσπαθειών μπορεί να υπάρξει και σε επίπεδο διαφημιστικών εκστρατειών. 
Οι τουριστικοί πράκτορες δηλώνουν ότι ήδη προβαίνουν σε κάποιες διαφημιστικές ενέργειες 
είτε άμεσα, είτε μέσω συνεργατών και ότι θα μπορούσαν τέτοιες ενέργειες να 
εντατικοποιηθούν. 
 

‘Κάνουμε ήδη απευθείας διαφήμιση στο εξωτερικό, αλλά εάν υπάρχει σχέδιο για 
προσέλκυση Αράβων τουριστών μπορούμε να επικεντρωθούμε παραπάνω στην αγορά 
αυτή. ’(εκπρ. τουριστικού πράκτορα) 

 
Το θέμα χρήσης διαφημιστικών μέσων για προσέλκυση τουριστών από χώρες του Αραβικού 
Κόλπου είναι κάπως πιο περίπλοκο μεταξύ των ξενοδοχειακών μονάδων. Κάποιες μονάδες 
αναφέρουν ότι ήδη προβαίνουν σε διαφήμιση μέσω συνεργασιών που έχουν, ενώ άλλες 
μονάδες είναι επιφυλακτικές για δικές τους διαφημιστικές εκστρατείες, αναφέροντας είτε ότι 
τέτοιες ενέργειες πρέπει να γίνουν σε συνεννόηση με τον ΚΟΤ, είτε ότι τέτοιες ενέργειες πρέπει 
να είναι μέρος ενός ολοκληρωμένου στρατηγικού σχεδίου. 
 
Από πλευράς τους οι εκπρόσωποι Εταιρειών Ανάπτυξης και Προβολής Τουρισμού  αναφέρουν 
ότι θα μπορούσαν να γίνουν προσπάθειες διαφήμισης σε ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα και ότι 
θα μπορούσαν να κυκλοφορήσουν ειδικούς ενημερωτικούς οδηγούς για ειδικό τουρισμό. 
Παρόλο που η άποψη ότι τέτοιες διαφημιστικές εκστρατείες θα ήταν αποτελεσματικές είναι 
γενική, οι εταιρείες σε κάποιες επαρχίες αναφέρουν ότι δεν έχουν την οικονομική ευχέρεια και 
τις κατάλληλες διασυνδέσεις/ εμπειρία ώστε να προβούν σε τέτοιες ενέργειες χωρίς την 
υποστήριξη του ΚΟΤ. 
 

‘Είναι περιορισμένος ο προϋπολογισμός για επικοινωνιακή πολιτική. Απαιτείται η στήριξη 
του ΚΟΤ για διαφήμιση.’ (εκπρ. Εταιρείας Αναπ. & Προβ. Τουρισμού) 
 
‘∆εν έχουμε την ικανότητα από μόνοι μας να κάνουμε κάτι τέτοιο. Χρειάζεται να κάνει 
τα ανοίγματα ο ΚΟΤ.’ (εκπρ. Εταιρείας Αναπ. & Προβ. Τουρισμού) 

 
Οι τουριστικοί πράκτορες και οι εκπρόσωποι Εταιρειών Ανάπτυξης και Προβολής Τουρισμού  
αναφέρουν παράλληλα ότι θα μπορούσαν να βοηθήσουν την προσπάθεια για προσέλκυση 
τουριστών διευρύνοντας το φάσμα προσφερόμενων υπηρεσιών/ επιλογών διασκέδασης και την 
παροχή ελκυστικών πακέτων διακοπών.  
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‘Μπορούμε να βοηθήσουμε με υπηρεσίες στον ΚΟΤ ή με στήριξη και προώθηση για 
εντός Κύπρου ξενάγηση, φαγητό, διαμονή. Επίσης μπορούμε να προσφέρουμε 
διοργάνωση κρουαζιέρων ή εκδρομών.’ (εκπρ. τουριστικού πράκτορα) 
 
‘Μπορούμε να προσφέρουμε υποστήριξη σε άλλους κυπριακούς φορείς που στοχεύουν 
σε προσέλκυση τουριστών από αραβικές χώρες με το να διευρύνουμε το τι 
προσφέρουν’ (εκπρ. Εταιρείας Αναπ. & Προβ. Τουρισμού) 
 
∆ιεύρυνση υπηρεσιών που προσφέρονται για βελτίωση τουριστικού προϊόντος και 
προσφορά πακέτων διακοπών. (εκπρ. Εταιρείας Αναπ. & Προβ. Τουρισμού) 
 

Ορισμένοι από τους ξενοδόχους υποδεικνύουν παράλληλα ότι η αποτελεσματικότερη 
στρατηγική είναι η προσφορά ψηλού επιπέδου εξυπηρέτησης στο υφιστάμενο πελατολόγιο από 
τις χώρες αυτές. Οι θετικές εμπειρίες από την Κύπρο θα ωθήσουν τα άτομα αυτά να 
εισηγηθούν την Κύπρο σε φίλους και γνωστούς τους.  
 

‘Προσφέροντας καλή εξυπηρέτηση προς υφιστάμενους πελάτες από τις χώρες αυτές, 
ώστε να φύγουν με καλές εντυπώσεις και να εισηγηθούν από μόνοι τους την Κύπρο σε 
άλλους’ (εκπρ. ξενοδοχειακής μονάδας) 
 
‘Καλές υπηρεσίες και εξυπηρέτηση, έτσι ώστε ο τουρίστας που φεύγει από την Κύπρο 
να πάρει μαζί του τις καλύτερες εντυπώσεις, έτσι ώστε να συστήσει και πιο κάτω σε 
άλλους φίλους και γνωστούς’ (εκπρ. ξενοδοχειακής μονάδας) 

 
Προς την κατεύθυνση αυτή αναφέρεται ότι θα μπορούσε να παρασχεθεί εκπαίδευση για τις 
ανάγκες και τον τρόπο αντιμετώπισης τουριστικού ρεύματος από τις χώρες αυτές με στόχο την 
παροχή καλύτερης ποιότητας υπηρεσιών. Η εισήγηση αυτή βασίζεται στην μεταφορά εμπειριών 
από μονάδες που έχουν εμπειρία με τις ανάγκες και τον ορθό χειρισμό αυτού του 
στοχευόμενου πληθυσμού.  
  

‘Μπορούμε να παρέχουμε εκπαίδευση σε άλλους συναδέλφους για γνώσεις και 
εμπειρίες, ώστε να προσφέρουμε ποιοτική υπηρεσία σε αυτούς τους ανθρώπους.’ 
(εκπρ. ξενοδοχειακής μονάδας) 

 
Παράλληλα, συγκεκριμένες μονάδες οι οποίες έχουν ήδη διασυνδέσεις και πελατολόγιο από τις 
χώρες του Αραβικού Κόλπου αναφέρουν ότι θα μπορούσαν να προσκαλέσουν τουριστικούς 
φορείς από τις χώρες αυτές στην Κύπρο για να δουν εγκαταστάσεις, ξενοδοχεία και υπηρεσίες 
που μπορεί να προσφέρει η Κύπρος. 
 

‘Να έρθουν οι αρμόδιοι από τις νέες αγορές να δουν τα ξενοδοχεία μας να δουν ότι 
έχουμε τα πάντα’ (εκπρ. ξενοδοχειακής μονάδας) 
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6.3 Αποτελεσματικότεροι τρόποι διαφήμισης/ προώθησης 

 
Οι απόψεις των τουριστικών παραγόντων όσον αφορά τους αποτελεσματικότερους τρόπους 
διαφήμισης και προώθησης του κυπριακού τουριστικού προϊόντος εστιάζονται γύρω από 
τέσσερις άξονες: 
 
 Φυσική παρουσία και ενεργή προώθηση κυπριακού τουριστικού προϊόντος στις χώρες 

αυτές.  
 Υπάρχει η ανάγκη για λειτουργία γραφείων του ΚΟΤ όχι μόνο στο Ντουμπάι, 
αλλά και Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Τα γραφεία αυτά θα πρέπει να ασχοληθούν με 
ενεργή προώθηση του κυπριακού τουριστικού προϊόντος (διοργάνωση 
θεματικών βραδιών/ εκδηλώσεων/ press conferences, συνεχή επικοινωνία με 
τουριστικούς φορείς στις χώρες αυτές). 

 Πρέπει να υπάρχει αντιπροσώπευση της Κύπρου σε τουριστικές εκθέσεις που 
διεξάγονται στις χώρες του Αραβικού Κόλπου.  

 
 ∆ιαφημιστικές εκστρατείες  

 Επιθετική διαφήμιση σε έντυπο τύπο (περιοδικά, εφημερίδες) 
 Εξειδικευμένη προβολή μέσω έντυπων μέσων. Επιχορηγημένη αρθρογραφία 
για το κυπριακό τουριστικό προϊόν στον έντυπο τύπο. 

 Επιθετική διαφήμιση σε ηλεκτρονικό τύπο (τηλεόραση) 
 Εξειδικευμένη προβολή μέσω ηλεκτρονικών μέσων. ∆ιαφημίσεις σε 
εξειδικευμένα κανάλια (π.χ. Travel Channel) και επιχορήγηση/ προβολή 
εκπομπών που αφορούν αποκλειστικά το κυπριακό τουριστικό προϊόν. 

 Πιο ευρεία χρήση του διαδικτύου ως μέσου διαφήμισης και προώθησης της 
Κύπρου 

 Κυκλοφορία και διανομή εντύπων για το κυπριακό τουριστικό προϊόν σε 
τουριστικούς φορείς και παράγοντες στις χώρες του Αραβικού Κόλπου. 

 
 ∆ιοργάνωση ταξιδιών με τουριστικούς παράγοντες από χώρες του Αραβικού Κόλπου στην 

Κύπρο.  
 Η πρόταση αυτή υποβάλλεται από αρκετούς τουριστικούς παράγοντες. Τόσο 
τα ξενοδοχεία, όσο και οι τουριστικοί πράκτορες και οι Εταιρείες Ανάπτυξης και 
Προβολής Τουρισμού πιστεύουν ότι η πρόσκληση και η φιλοξενία στην Κύπρο 
ατόμων που έχουν θέσεις κλειδιά, θα είχε σημαντική επίδραση στην προβολή 
της Κύπρου ως τουριστικού προορισμού.  

 
‘Πρέπει να γίνουν ανοίγματα και καλέσματα σημαντικών ανθρώπων από τον 
αραβικό κόσμο στην Κύπρο.’ (εκπρ. τουριστικού πράκτορα)  
 
‘Ταξίδια σε σημαντικούς παράγοντες του τουρισμού προς την Κύπρο έτσι για 
να έχουν μια ξεκάθαρη εικόνα για τις υπηρεσίες  μας και τον τόπο μας. Να 
φέρουμε στην Κύπρο ομάδες ανθρώπων βάση επαγγελμάτων, αθλητές, 
δημοσιογράφους, επιχειρηματίες να τους δείξουμε την Κύπρο, αυτός είναι ο 
σωστός τρόπος διαφήμισης.’ (εκπρ. ξενοδοχειακής μονάδας) 
 
‘∆ιοργάνωση ταξιδιών στην Κύπρο για τουριστικούς πράκτορες που 
δραστηριοποιούνται στις αραβικές χώρες.’ (εκπρ. Εταιρείας Αναπ. & Προβ. 
Τουρισμού) 
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 Πτήσεις/ αεροπορικές συνδέσεις 
 

 Πρέπει να υπάρξουν προσπάθειες για αύξηση των πτήσεων  και λειτουργία 
απευθείας δρομολογίων από τις χώρες του Αραβικού Κόλπου. 

 Επιχορήγηση αεροπορικών πτήσεων από χώρες του Κόλπου, ώστε η τιμή των 
ναύλων να είναι ανταγωνιστική σε σχέση με άλλους τουριστικούς 
προορισμούς.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 
 
Για την συλλογή των απαραίτητων πληροφοριών που θα βοηθούσαν στην διερεύνηση των 
τριών αγορών (ΗΑΕ, Κουβέιτ και Μπαχρέιν) και των προοπτικών ανάπτυξης τους, 
πραγματοποιήθηκε μία σειρά ερευνών: 
 
 ∆ευτερογενής έρευνα 
 Πρωτογενείς έρευνες: 

Α. Ποσοτική έρευνα μεταξύ του κοινού στα ΗΑΕ,  Μπαχρέιν και Κουβέιτ 
Β. Ποσοτική έρευνα μεταξύ τουριστικών πρακτόρων στα ΗΑΕ,  Μπαχρέιν και Κουβέιτ 
Γ. Ποσοτική έρευνα στο αεροδρόμιο Λάρνακας μεταξύ τουριστών από ΗΑΕ,  Μπαχρέιν 
και Κουβέιτ 
∆. Ποιοτική έρευνα μεταξύ τουριστικών παραγόντων στην Κύπρο 

 

Α. Ποσοτική έρευνα μεταξύ του κοινού στα ΗΑΕ,  Μπαχρέιν και Κουβέιτ 

 
Κάλυψη 
 
Γεωγραφικά η έρευνα κάλυψε τις πιο κάτω περιοχές της κάθε χώρας, οι οποίες είναι μεγάλα 
αστικά και εμπορικά κέντρα: 

-ΗΑΕ: Ντουμπάι, Σιάρζια, Άμπου Ντάμπι 
-Μπαχρέιν: Μανάμα, Μουχάρακ, Αλ Ρίφα 
-Κουβέιτ: Πόλη του Κουβέιτ, Φαργανίγια, Χαγάλι 

 
Στοχευόμενος πληθυσμός ήταν άνδρες και γυναίκες ηλικίας 18-55 χρόνων των ανώτερων 
κοινωνικο-οικονομικών τάξεων ( Α-Β/Γ1) που ταξίδευσαν για διακοπές μέσα στα τελευταία 
πέντε χρόνια.  
 
Μέγεθος δείγματος 
 
Συνολικά έγιναν 2706 συνεντεύξεις ως ακολούθως.  
 
Χώρα ΗΑΕ Μπαχρέιν Κουβέιτ 
Γηγενείς Άραβες 244 535 315 
Άλλοι Άραβες 266 104 259 
Ασιάτες 352 212 276 
Ευρωπαίοι/ ∆υτικοί 44 52 50 
Σύνολο 906 900 900 
 
Επιλογή δείγματος 
 
Η επιλογή του δείγματος έγινε με τη  μέθοδος«seed contact», η οποία είναι συνδυασμός 
τυχαίας δειγματοληψίας και snowball technique εξεύρεσης ερωτώμενων.  
 
Όλες οι συνεντεύξεις ήταν προσωπικές και πραγματοποιήθηκαν με τη βοήθεια δομημένου 
ερωτηματολογίου. 
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Β. Ποσοτική έρευνα μεταξύ τουριστικών πρακτόρων/ γραφείων στις αγορές των ΗΑΕ, 
Μπαχρέιν και Κουβέιτ  

 
Κάλυψη 
 
Γεωγραφικά η έρευνα κάλυψε της τρεις αγορές των ΗΑΕ, Μπαχρέιν και Κουβέιτ. Στοχευόμενος 
πληθυσμός ήταν τουριστικοί πράκτορες και ταξιδιωτικά γραφεία που προωθούν τουριστικά 
πακέτα και ιδιώτες για τουρισμό στο εξωτερικό. 
 
Μέγεθος δείγματος 
 
Σε κάθε χώρα έγιναν 40 συνεντεύξεις. 
 
Μέθοδος συλλογής στοιχείων 
 
Το δείγμα ήταν στοχευόμενο, δηλαδή από τον κατάλογο των τουριστικών πρακτόρων και 
γραφείων επιλέγηκαν τα μεγαλύτερα για να λάβουν μέρος στην έρευνα.  
 
Οι συνεντεύξεις ήταν προσωπικές και πραγματοποιήθηκαν με ανώτερο διευθυντικό στέλεχος 
της εταιρείας/ γραφείου. 
 

Γ. Ποσοτική  έρευνα στην Κύπρο μεταξύ περιηγητών  από τα Ηνωμένα Αραβικά 
Εμιράτα, Κουβέιτ και Μπαχρέιν 

 
Κάλυψη 
 
Η έρευνα κάλυψε τουρίστες από τα ΗΑΕ, Μπαχρέιν και Κουβέιτ που ήρθαν για διακοπές στην 
Κύπρο. 
 
Μέγεθος δείγματος 
 
Συνολικά έγιναν 210 συνεντεύξεις ως ακολούθως 
 
Χώρα ΗΑΕ Μπαχρέιν Κουβέιτ 
 Αρ. % Αρ. % Αρ. % 
Γηγενείς Άραβες 38 38 29 58 32 53 
Άλλοι Άραβες 19 19 13 26 9 15 
Ασιάτες 8 8 1 2 3 5 
Ευρωπαίοι/ ∆υτικοί 35 35 7 14 16 27 
Σύνολο 100 100 60 100 50 100 
 
 
Μέθοδος επιλογή δείγματος 
 
Η συλλογή των στοιχείων πραγματοποιήθηκε στο αεροδρόμιο κατά την ώρα της αναχώρησης 
των περιηγητών.   
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Οι ερευνητές εργάστηκαν με πρόγραμμα, το οποίο καταρτίστηκε με βάση τις πτήσεις προς τις 
χώρες ενδιαφέροντος.  Λήφθηκε τυχαίο δείγμα από όλες τις πτήσεις που πραγματοποιήθηκαν 
κατά τη διάρκεια της έρευνας πεδίου. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα 
αναχωρήσεων και τα άτομα που έλαβαν μέρος στην έρευνα επιλέγηκαν τυχαία με βάση βήμα.  
 

∆. Προσωπικές εις βάθος συνεντεύξεις με ταξιδιωτικούς πράκτορες και άλλους φορείς 
στην Κύπρο. 

 
Κάλυψη 
 
Η έρευνα κάλυψε τουριστικούς πράκτορες και ξενοδοχεία της Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας 
και Αγίας Νάπας/ Πρωταρά καθώς και όλες τις Εταιρείες Ανάπτυξης και Προβολής Τουρισμού.  
 
Τα ξενοδοχεία που έλαβαν μέρος στην έρευνα επιλέγηκαν τυχαία από τον κατάλογο των 
πεντάστερων και τετράστερων  ξενοδοχείων.  
 
Για τους τουριστικούς πράκτορες η επιλογή του δείγματος ήταν στοχευόμενη, δηλαδή οι 
συνεντεύξεις έγιναν με μεγάλους ταξιδιωτικούς πράκτορες. 
 
Μέγεθος δείγματος 
 
Συνολικά έγιναν 31 σε βάθος συνεντεύξεις ως ακολούθως 
 
 Αρ. 
Ταξιδιωτικοί πράκτορες 17 
Ξενοδοχεία 8 
Εταιρείες  Ανάπτυξης και Προβολής Τουρισμού 6 
Σύνολο 31 
 

Ερωτηματολόγια/ Οδηγός συζήτησης 

 
Τα ερωτηματολόγια όλων των ερευνών και ο οδηγός συζήτησης ετοιμάστηκαν από τη CYMAR 
Market Research Ltd. με βάση τους στόχους της έρευνας και τους κανόνες που διέπουν το 
σωστό σχεδιασμό ερωτηματολογίων. Τα ερωτηματολόγια συζητήθηκαν με  τον ΚΟΤ και αφού 
λήφθηκαν υπόψη οι παρατηρήσεις και εισηγήσεις τελειοποιήθηκαν.  
 
Τα ερωτηματολόγια ελέγχθηκαν μέσω πιλοτικής έρευνας για να εξακριβωθεί η λειτουργικότητα 
τους και να εντοπισθούν τυχόν αδυναμίες και λάθη. 
 
Με βάση  τα αποτελέσματα της πιλοτικής έρευνας ετοιμάστηκαν τα τελικά ερωτηματολόγια, τα 
οποία αφού εγκρίθηκαν από τον ΚΟΤ χρησιμοποιήθηκαν για τη συλλογή των στοιχείων.  
 
Τα ερωτηματολόγια των ποσοτικών ερευνών ήταν στα Αγγλικά και Αραβικά και ο οδηγός 
συζήτησης στα Ελληνικά.  
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 Επιλογή και Εκπαίδευση ερευνητών-απογραφέων 

 
Όλοι οι ερευνητές και οι επόπτες που έλαβαν μέρος στις έρευνες ήταν επαγγελματίες 
ερευνητές και επόπτες με προηγούμενη εμπειρία στη διεξαγωγή ποσοτικών ερευνών.  
 
Οι ερευνητές και επόπτες που έλαβαν μέρος στην έρευνες στα ΗΑΕ, Μπαχρέιν και Κουβέιτ 
γνώριζαν την αραβική και αγγλική γλώσσα.  
 
Οι ερευνητές στην Κύπρο γνώριζαν την αγγλική ή/και αραβική γλώσσα.  
 
Οι ερευνητές, άσχετα με την πείρα τους, πέρασαν από ένα εντατικό πρόγραμμα ενημέρωσης 
και εκπαίδευσης, το οποίο περιελάμβανε και τα ακόλουθα: 
 
α) Επεξήγηση των σκοπών και της μεθόδου της έρευνας. 
β) Λεπτομερή εκπαίδευση για τη διαδικασία επιλογής του δείγματος, επεξήγηση του 
ερωτηματολογίου και τρόπου καταγραφής των απαντήσεων. 
γ) Ανάλυση και συζήτηση κάθε ερώτησης στο ερωτηματολόγιο και δοκιμαστικές συνεντεύξεις 
μεταξύ των ερευνητών. 
δ) Πραγματικές δοκιμαστικές συνεντεύξεις με το κοινό υπό την επίβλεψη επιθεωρητών. 
ε) Αναθεώρηση και συζήτηση της δουλειάς των ερευνητών με σκοπό να εξακριβωθούν 
οποιαδήποτε αδύνατα σημεία και να επεξηγηθούν τυχόν απορίες. 
Το πρόγραμμα εκπαίδευσης σε κάθε χώρα ήταν διήμερο και  τελούσε υπό την επίβλεψη του 
υπεύθυνου της έρευνας. 
Σε όλους τους ερευνητές δόθηκαν γραπτές οδηγίες για τον τρόπο επιλογής του δείγματος και 
επεξηγήσεις για το ερωτηματολόγιο. 
 
Οι σε βάθος συνεντεύξεις με ταξιδιωτικούς πράκτορες στην Κύπρο έγιναν από ανώτερους 
ερευνητές με πείρα σε ποιοτικές έρευνες.  
 

 Έλεγχος έρευνας πεδίου 

 

Η όλη εργασία ήταν υπό τον έλεγχο και την επίβλεψη του υπεύθυνου του έργου. 

Οι επόπτες βρισκόντουσαν σε συνεχή επαφή με τους ερευνητές για έλεγχο την εργασία τους.  

Ο ποιοτικός έλεγχος της ορθής συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων διεξήχθηκε σύμφωνα με 
τις προδιαγραφές που προβλέπουν οι υφιστάμενοι κώδικες ∆εοντολογίας της ESOMAR και του 
ΣΕ∆ΕΑΚ. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 
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Survey No: 09057  Έρευνα Τουρισμού-Γενικό Κοινό  
Σημείο ∆ειγματοληψίας Κώδικας Ερευνητή 

Όνομα ερευνητή………………………………………….…….…  Υπογραφή………………………….. 

 

Ελέγχθηκε από:…………………………………………………………………………Ημερομηνία………………………….. 
 
Ώρα έναρξης 
συνέντευξης …… : …… Ώρα λήξης …… : …… ∆ιάρκεια/λεπτά …… 

 
Ημερομηνία           Ημέρα 

  ∆ευτ. Τριτ. Τετ. Πέμπτη Παρ. Σαβ Κυριακή 
……/……/2009  1 2 3 4 5 6 7 

 
Καλημέρα/ καλησπέρα. Εργάζομαι για την ανεξάρτητη εταιρεία ερευνών CYMAR Market Research Ltd και 
αυτή τη περίοδο κάνουμε μια έρευνα μεταξύ του κοινού. Θα θέλαμε να μάθουμε/ συζητήσουμε μαζί σας 
για τις συνήθειες και απόψεις σας σχετικά με τουριστικούς προορισμούς και διακοπές. Η επιλογή σας στο 
δείγμα μας έγινε εντελώς τυχαία και οι απαντήσεις σας θα παραμείνουν απολύτως εμπιστευτικές και θα 
χρησιμοποιηθούν μόνο για στατιστική ανάλυση.  
 
A. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ∆ΙΑΛΟΓΗΣ 
 
 
∆ΕΙΞΤΕ ΚΑΡΤΑ Q.1 

 
Α. Πότε ήταν η τελευταία φορά που λάβατε μέρος σε μία έρευνα αγοράς (σας έγινε μία συνέντευξη ή 
λάβατε μέρος σε μία ομαδική συζήτηση); ΜΗ ∆ΙΑΒΑΣΕΤΕ. 
Μέσα στους τελευταίους 3 μήνες 1  ΤΕΡΜΑΤΙΣΤΕ 
Περισσότερο από 3 μήνες  2 

 ΣΥΝΕΧΙΣΤΕ 
Ποτέ  

 
Β. Εργάζεστε εσείς ή κάποιο μέλος της οικογένειας σας ή πολύ στενός σας φίλος σε οποιοδήποτε από τα 
ακόλουθα επαγγέλματα; ∆ΙΑΒΑΣΤΕ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ  

 
C. Πότε ήταν η τελευταία φορά που ταξιδέψατε στο εξωτερικό για διακοπές;  

 
 

∆ιαφήμιση  1 

ΤΕΡΜΑΤΙΣΤΕ 
∆ημοσιογραφία  2 

Έρευνα αγοράς/ μάρκετιγκ  3 

Βιομηχανία τουρισμού  4 

Σε κανένα 6 ΣΥΝΕΧΙΣΤΕ 

Μέσα στον τελευταίο χρόνο  1 

ΣΥΝΕΧΙΣΤΕ  Μέσα στα τελευταία 2-3 χρόνια  2 

Μέσα στα τελευταία 4-5 χρόνια  3 

Περισσότερο από 5 χρόνια πριν   6 ΤΕΡΜΑΤΙΣΤΕ 
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D. Μπορείτε παρακαλώ να μου πείτε το μορφωτικό επίπεδο του ατόμου με το κύριο εισόδημα στο 
νοικοκυριό;  

Αναλφάβητος/η  1 

∆ιαβάζει και γράφει αλλά καμιά επίσημη εκπαίδευση  2 

Μέχρι το δημοτικό 3 

Μέση εκπαίδευση 4 

Τριτοβάθμια εκπαίδευση/ Πανεπιστήμιο  5 

∆εν γνωρίζω 6 

 Άρνηση 7 
 
E. Και μπορείτε παρακαλώ να μου πείτε την επαγγελματική κατάσταση του ατόμου με το κύριο εισόδημα 
στο νοικοκυριό;  

Πλήρης απασχόληση 1 

Μερική απασχόληση 2 

Άνεργος/η 3 

Μαθητής/ φοιτητής 4 

Νοικοκυρά 5 

Συνταξιούχος/α 6 

∆εν γνωρίζω 7 

Άρνηση 8 
 
F. Μπορείτε παρακαλώ να μου πείτε τον τομέα εργασίας του ατόμου με το κύριο εισόδημα στο 
νοικοκυριό;  

Αυτό-εργοδοτούμενος/ γαιοκτήμονας 1 

Ιδιωτικό τομέα 2 

∆ημόσιο τομέα 3 

Ιδιοκτήτης εταιρείας 4 

Άνεργος/η 5 

∆εν γνωρίζω 6 

Άρνηση 7 
 
G. Και το συγκεκριμένο επάγγελμα του ατόμου με το κύριο εισόδημα στο νοικοκυριό;  

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ  
ΘΕΣΗ  
ΟΡΓΑΝΙΣΝΟΣ  
ΑΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ, ΚΑΤΑΓΡΑΨΤΕ ΤΟ

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ   

ΑΝΕΡΓΟΣ  

Άρνηση  7 
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ΦΙΛΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ:     
   

 

D1. Καταγράψτε φύλο:   Άνδρας 1 Γυναίκα  2 

 

D2. Μπορείτε να μου πείτε την εθνικότητα σας; ∆υτικός/ 
Ευρωπαίος Ασιάτης Ντόπιος 

Άραβας 
Μετανάστης 
Άραβας  

Ερευνητή: Έλεγξε Quotas 1 2 3 4 

 
D3.  Μπορείτε παρακαλώ να μου πείτε την ηλικία σας;  

Λιγότερο από 18 χρονών  1 ΤΕΡΜΑΤΙΣΤΕ 
18-24 χρονών 2 

ΣΥΝΕΧΙΣΤΕ 

25-29 χρονών 3 
30-34 χρονών 4 
35-39 χρονών 5 
40-44 χρονών 6 
45-49 χρονών 7 
50-55 χρονών 8 
Περισσότερο από 55 χρονών  9 ΤΕΡΜΑΤΙΣΤΕ 

 

D4. Μου λέτε, σας παρακαλώ, την οικογενειακή σας 
κατάσταση;  Ελεύθερος/η Παντρεμένος/η 

∆ιαζευγμένος/ 
Χήρος/ Σε 
διάσταση  

 1 2 3 

 
D5. Μπορείτε παρακαλώ να μου πείτε πόσα άτομα μένουν σε αυτό το νοικοκυριό και είναι (i) παιδιά 
ηλικίας 0-2 χρονών (ii) παιδιά ηλικίας 3-5 χρονών (iii) παιδιά ηλικίας 6-9 χρονών (iv) παιδιά ηλικίας 10-13 
χρονών (v) νεαρά άτομα ηλικίας 14-17 χρονών (ΑΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ δηλώστε ‘συμπεριλαμβανομένου και 
του εαυτού σας’ (vi) ενήλικες συμπεριλαμβανομένου του εαυτού σας, 18 χρονών ή άνω. ΠΑΡΑΚΑΛΩ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΟΝ ΑΚΟΛΟΥΘΟ ΠΙΝΑΚΑ.  

 (i) 
0-2 χρονών 

(ii) 
3-5 χρονών 

(iii) 
Παιδιά 6-9 
χρονών  

 

(iv) Παιδιά 
10-13 
χρονών  

(v) Νεαρά 
άτομα 14-17 
χρονών  

(vi) 
Ενήλικες 18 
χρονών και 

άνω  

Σύνολο 
(Ερευνητή: 
Κατάγραψε 
το σύνολο 
εδώ) 

ΚΑΤΑΓΡΑΨΕ 
Ε∆Ω ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ 

 
 
 
 
 
 

Α 1 

ΣΥΝΕΧΙΣΤΕ  Β 2 

Γ1 3 

Γ2 4 

ΤΕΡΜΑΤΙΣΤΕ ∆ 5 

Ε 6 
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1. Ποια ήταν η τελευταία χώρα που επισκεφθήκατε για διακοπές;  
 
 
 
 
 
 

 

 
2. Κατά μέσο όρο, πόσο συχνά πηγαίνετε σε ταξίδια διακοπών στο εξωτερικό; ΔΙΑΒΑΣΤΕ… 
Περισσότερο από δύο φορές τον χρόνο  1 
∆ύο φορές τον χρόνο 2 
Μία φορά τον χρόνο 3 
Μία φορά κάθε δύο χρόνια 4 
Λιγότερο συχνά  5 
 
3α. Συνήθως όταν ταξιδεύετε στο εξωτερικό για διακοπές, ταξιδεύετε μόνοι, με άλλα μέλη της 
οικογένειας σας ή φίλους;  
Μόνος/ η 1 Q4 
Άλλα μέλη οικογένειας ή φίλους 2 

Q3β 
Και τα δύο 3 
  
3β. Με ποιους ταξιδεύετε συνήθως για διακοπές; ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΟΣΑ ΙΣΧΥΟΥΝ  
Σύζυγο, αρραβωνιαστικό/ιά, σύντροφο  1 
Παιδιά κάτω των 6 χρονών  2 
Παιδιά 6-12 χρονών 3 
Παιδιά 12-18 χρονών 4 
Παιδιά 18+ χρονών 5 
Άλλα ενήλικα μέλη της οικογένειας  6 
Φροντιστές  7 
 
4. Όταν ταξιδεύετε στο εξωτερικό για διακοπές, προτιμάτε να ταξιδεύετε με πακέτο διακοπών ή να 
κάνετε ατομικές διευθετήσεις ταξιδιού;  
Πακέτα διακοπών 1 
Ατομικές διευθετήσεις ταξιδιού 2 
 
5. Όταν σκέφτεστε διάφορους πιθανούς προορισμούς για διακοπές στο εξωτερικό, τι επιζητάτε να 
προσφέρει ένας προορισμός; ΜΗΝ ΠΑΡΟΤΡΥΝΕΤΕ 
6. Και ποια από τα ακόλουθα έχετε υπόψη σας όταν σκέφτεστε πιθανούς προορισμούς διακοπών;  
ΔΙΑΒΑΣΕ ΟΣΑ ΔΕΝ ΑΝΕΦΕΡΑΝ ΣΤΗΝ Ερ.4. ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΟΣΑ ΙΣΧΥΟΥΝ.  
  Ερ.5. 

ΑΥΘΟΡΜΗΤΑ 

Ερ.6. 
ΜΕΤΑ ΑΠΟ 

ΥΠΕΝΘΥΜΗΣΗ 
Ήλιος και θάλασσα 01 01 
Ορεινά θέρετρα/ σκι 02 02 
Μνημεία και τοποθεσίες ιστορίας και κουλτούρας, 
συμπεριλαμβανομένων των μουσείων  03 03 

Φυσικό περιβάλλον 04 04 
Πλούσια πανίδα 05 05 
∆ιαθεσιμότητα εστιατορίων και άλλων επιχειρήσεων φαγητών και 
ποτών  06 06 

Νυχτερινή ζωή/ κέντρα διασκέδασης  07 07 
Ευκαιρίες ψυχαγωγικές, όπως waterparks, άλλα θεματικά πάρκα  08 08 
∆ιαθεσιμότητα των επιλογών δημοσίων μέσων μεταφοράς 
(λεωφορεία, ταξί)  09 09 

Άλλες ψυχαγωγικές δραστηριότητες σχετικά με τον αθλητισμό, όπως 10 10 
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ποδηλασία, θαλάσσιο σκι  
Φιλοξενία των ανθρώπων  11 11 
Χαμηλές/ ανταγωνιστικές τιμές 12 12 
Προορισμός με αξία για τα λεφτά  13 13 
Υψηλή ποιότητα καταλυμάτων 14 14 
Ευκαιρίες ψωνίσματος, διαθεσιμότητα λιανικών καταστημάτων, 
πολυκαταστημάτων 15 15 

Η παρουσία φίλων/ συγγενών σε εκείνη τη χώρα  16 16 
Ομοιότητα μεταξύ της ντόπιας κουλτούρας και της κουλτούρας του 
ερωτώμενου  17 17 

Σιγουριά και ασφάλεια 18 18 
Κοντά στη χώρα διαμονής μου 19 19 
Άλλο 
(διευκρινίστε………………………………………………………………………..) 98  
 

7. Σε τι είδους κατάλυμα προτιμάτε να μένετε ότι είσαστε διακοπές στο εξωτερικό;  
Ξενοδοχείο/ θέρετρο πολυτέλειας  1 
Τουριστικά/ self-service διαμερίσματα πολυτελείας  2 
Καλό ξενοδοχείο/ θέρετρο με αξία για τα λεφτά  3 
Καλά τουριστικά/ self-service διαμερίσματα με αξία για τα 
λεφτά  4 

Τουριστικούς κατασκηνωτικούς χώρους  5 
Ιδιόκτητη οικία  6 
Φίλους και συγγενείς  7 
 

8. Και σχετικά με το δείπνο, σε τι είδους εστιατόρια προτιμάτε να τρώτε; ΔΙΑΒΑΣΤΕ. ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ  
Εστιατόρια ξενοδοχείου 1 
Εστιατόρια που προσφέρουν Ευρωπαϊκό φαγητό  2 
Εστιατόρια που προσφέρουν ντόπιο/ παραδοσιακό φαγητό  
 3 

Εστιατόρια που προσφέρουν Αραβικό φαγητό  4 
Πρόχειρα/ ανεπίσημα/ εστιατόρια fast-food 5 
ΜΗ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ: Οπουδήποτε, το φαγητό δεν είναι 
σημαντικό για μένα όταν είμαι διακοπές (ΑΥΘΟΡΜΗΤΑ) 6 

 
9α. Από που παίρνετε πληροφορίες συνήθως για διάφορους προορισμούς διακοπών; ΜΗΝ 
ΠΡΟΤΡΥΝΕΤΕ  
9β. Και μεταξύ των πηγών πληροφοριών που έχετε αναφέρει, ποια θα λέγατε ότι θα έχει τον πιο 
αποφασιστικό ρόλο στην απόφαση σας για το που θα ταξιδέψετε για τις διακοπές σας; ΜΟΝΟ ΜΙΑ 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ  
 Ερ.9α. 

Πηγές πληροφοριών 

Ερ.9β 
Πηγή πληροφορίας με την 
περισσότερη επιρροή 

Από στόμα σε στόμα/ συστάσεις από φίλους & 
συγγενείς  01 01 

Γενικά γνωστός τουριστικός προορισμός  02 02 
Απευθείας από ταξιδιωτικούς πράκτορες (επίσκεψη 
σε κατάστημα, τηλεφωνική επικοινωνία) 03 03 

Έμμεσα από ταξιδιωτικούς πράκτορες (φυλλάδια, 
άλλα ενημερωτικά υλικά)  04 04 

∆ιαφημίσεις στον τύπο (εφημερίδες, περιοδικά) 05 05 
∆ιαφημίσεις σε ηλεκτρονικά μέσα (τηλεόραση, ράδιο) 06 06 
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο με προωθητικό 
περιεχόμενο  07 07 

Αναζητήσεις στο ∆ιαδίκτυο  08 08 
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10α. Αν θα ταξιδεύατε για διακοπές στη Μεσόγειο, ποιες τρεις χώρες θα σκεφτόσασταν ως πιθανούς 
προορισμούς;  
Χώρες:  
1.  
2.  
3.  
 
10β. Ποιοι είναι οι κύριοι λόγοι προτίμησης σας για αυτές τις χώρες; Κάτι άλλο; ΚΑΤΑΓΡΑΨΤΕ ΓΙΑ ΚΑΘΕ 
ΧΩΡΑ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ  
 1. 2. 3. 
Ήλιος και θάλασσα 01 01 01 
Ορεινά θέρετρα / σκι  02 02 02 
Μνημεία και τοποθεσίες ιστορίας και κουλτούρας, 
συμπεριλαμβανομένων των μουσείων  03 03 03 

Φυσικό περιβάλλον 04 04 04 
Πλούσια πανίδα 05 05 05 
∆ιαθεσιμότητα εστιατορίων και άλλων επιχειρήσεων φαγητών και 
ποτών  06 06 06 

Νυχτερινή ζωή/ κέντρα διασκέδασης  07 07 07 
Ψυχαγωγικές ευκαιρίες όπως waterparks, άλλα θεματικά πάρκα  08 08 08 
∆ιαθεσιμότητα των επιλογών δημοσίων μέσων μεταφοράς 
(λεωφορεία, ταξί) 09 09 09 

Άλλες ψυχαγωγικές δραστηριότητες σχετικά με τον αθλητισμό, 
όπως ποδηλασία, θαλάσσιο σκι  10 10 10 

Φιλοξενία των ανθρώπων  11 11 11 
Χαμηλές/ ανταγωνιστικές τιμές  12 12 12 
Προορισμός με αξία για τα λεφτά  13 13 13 
Υψηλή ποιότητα καταλυμάτων  14 14 14 
Ευκαιρίες ψωνίσματος, διαθεσιμότητα λιανικών καταστημάτων, 
πολυκαταστημάτων  15 15 15 

Η παρουσία φίλων/ συγγενών σε εκείνη τη χώρα  16 16 16 
Ομοιότητα μεταξύ ντόπιας κουλτούρας και της κουλτούρας του 
ερωτώμενου  17 17 17 

Σιγουριά και ασφάλεια  18 18 18 
Κοντά στη χώρα διαμονής μου 19 19 19 
Άλλο 
(διευκρινίστε………………………………………………………………………..) 98 98 98 

 
Τώρα θα ήθελα να σας μιλήσω συγκεκριμένα για την Κύπρο. 
11. Πόσο καλά πληροφορημένοι θα λέγατε ότι είστε για την Κύπρο ως τουριστικός προορισμός;  

Πολύ καλά 
πληροφορημένος/η 

Κάπως 
πληροφορημένος/η  

Όχι τόσο 
πληροφορημένος/η  

Καθόλου 
πληροφορημένος/η 

4 3 2 1 
ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΣΤΗΝ Ερ.12 ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΣΤΗΝ Ερ.3 

 
12. Από που πληροφορηθήκατε για την Κύπρο; 
Από στόμα σε στόμα/ φίλους & συγγενείς  01 
Απευθείας από τουριστικούς πράκτορες (επίσκεψη σε κατάστημα, τηλεφωνική 
επικοινωνία) 03 

Έμμεσα από ταξιδιωτικούς πράκτορες (φυλλάδια, άλλα ενημερωτικά υλικά)  04 
∆ιαφημίσεις στον τύπο (εφημερίδες, περιοδικά)  05 
∆ιαφημίσεις σε ηλεκτρονικά μέσα (τηλεόραση, ράδιο)  06 
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο με προωθητικό περιεχόμενο  07 
Αναζητήσεις στο ∆ιαδίκτυο  08 
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13. Σύμφωνα με την άποψη σας, ποια νομίζετε ότι είναι τα κύρια πλεονεκτήματα της Κύπρου ως 
τουριστικού προορισμού συγκριτικά με άλλους δημοφιλείς προορισμούς;  ΜΗΝ ΠΑΡΟΤΡΥΝΕΤΕ  
Φτηνές πτήσεις  01 
Φτηνή διαμονή/ φτηνά καταλύματα 02 
Κοντά στη χώρα διαμονής 03 
∆ημοφιλής τουριστικός προορισμός  04 
Ήλιος και θάλασσα  05 
Ορεινά θέρετρα/ σκι  06 
Μνημεία και τοποθεσίες ιστορίας και κουλτούρας, συμπεριλαμβανομένων των 
μουσείων 07 

Φυσικό περιβάλλον  08 
Πλούσια πανίδα 09 
∆ιαθεσιμότητα εστιατορίων και άλλων επιχειρήσεων φαγητών και ποτών 10 
Νυχτερινή ζωή/ κέντρα διασκέδασης  11 
Ψυχαγωγικές ευκαιρίες όπως waterparks, άλλα θεματικά πάρκα 12 
∆ιαθεσιμότητα των επιλογών δημοσίων μέσων μεταφοράς (λεωφορεία, ταξί) 13 
Άλλες ψυχαγωγικές δραστηριότητες σχετικά με τον αθλητισμό, όπως 
ποδηλασία, θαλάσσιο σκι 14 

Φιλοξενία των ανθρώπων 15 
Χαμηλές/ ανταγωνιστικές τιμές  16 
Προορισμός με αξία για τα λεφτά  17 
Υψηλή ποιότητα των καταλυμάτων  18 
Ευκαιρίες ψωνίσματος, διαθεσιμότητα λιανικών καταστημάτων, 
πολυκαταστημάτων 

19 

Η παρουσία φίλων/ συγγενών σε εκείνη τη χώρα  20 
Ομοιότητα μεταξύ ντόπιας κουλτούρας και της κουλτούρας του ερωτώμενου  21 
Ασφάλεια 22 
Πιο δροσερό κλίμα από το κλίμα της χώρας διαμονής  23 
Οικογενειακός προορισμός  24 
Άλλο (διευκρινίστε... 97 
∆εν γνωρίζω (ΑΥΘΟΡΜΗΤΑ) 98 
Κανένα (ΑΥΘΟΡΜΗΤΑ) 99 
 
 
14. Και ποια νομίζετε ότι είναι τα κύρια μειονεκτήματα της Κύπρου;  
Ακριβές πτήσεις  01 
Ακριβή διαμονή/ ακριβά καταλύματα  02 
Ψηλές θερμοκρασίες  03 
Έλλειψη ποιοτικών εστιατορίων και άλλων επιχειρήσεων φαγητών και 
ποτών  04 

Έλλειψη νυχτερινής ζωής/ κέντρων διασκέδασης  05 
Ανεπαρκείς επιλογές μέσων μεταφοράς (λεωφορεία, ταξί) 06 
Χαμηλή ποιότητα εξυπηρέτησης  07 
Μη-ευγενικοί ντόπιοι 08 
Ψηλές τιμές  09 
Έλλειψη ποιότητας των καταλυμάτων  10 
∆εν είναι καλός προορισμός για ψώνια  11 
Ανασφαλής 12 
∆ιαδικασία για βίζα 13 
Έλλειψη απευθείας πτήσεων/ πτήσεων σύνδεσης  14 
∆εν υπάρχουν αρκετά πράγματα να δεις και να κάνεις  15 
Μη-δημοφιλής/μοντέρνο  16 
Άλλο (διευκρινίστε... 97 
∆εν γνωρίζω (ΑΥΘΟΡΜΗΤΑ) 98 
Κανένα (ΑΥΘΟΡΜΗΤΑ) 99 
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15. Έχετε επισκεφθεί ποτέ την Κύπρο;  
Ναι 1 Q16 
Όχι 2 Q19a 
 
16. Πότε ήταν η τελευταία επίσκεψη σας στην Κύπρο; 
Μέσα στον τελευταίο χρόνο 1 
Περισσότερο από 1-3 χρόνια πριν  2 
Περισσότερο από 3-5 χρόνια πριν 3 
Περισσότερο από 5 χρόνια πριν  4 
 
17. Ποιος ήταν ο σκοπός της τελευταίας σας επίσκεψης στην Κύπρο;  
∆ιακοπές 1 
Επίσκεψη σε φίλους/ συγγενείς 2 
Θρησκευτικοί λόγοι/ προσκύνημα 3 
Επαγγελματικά/ Συνέδριο 4 
Προορισμός σύνδεσης σε διαφορετικό προορισμό 5 
Ιατρικοί λόγοι 6 
Προσωρινή απασχόληση 7 
Εκπαιδευτικοί λόγοι/ κατάρτιση 8 
Άλλο 9 
 
18α. Υπάρχει κάτι που σας άρεσε ιδιαίτερα κατά τη διαμονή σας στην Κύπρο;  
 
 
 
 
 

 

 
18β Και υπάρχει κάτι που σας δυσαρέστησε ιδιαίτερα κατά τη διαμονή σας στην Κύπρο; 
 
 
 
 
 

 

 
ΡΩΤΗΣΤΕ ΟΛΟΥΣ 
19α. Θα σκεφτόσασταν την Κύπρο για μελλοντικές διακοπές;  
Ναι  1 
Όχι 2 
 
19β. Γιατί το λέτε αυτό; Κάτι άλλο;  
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20α. Ποιούς άλλους προορισμούς διακοπών θα σκεφτόσασταν; (ΚΑΤΑΤΑΞΤΕ ΜΕΧΡΙ ΤΡΕΙΣ) 
 
ΡΩΤΗΣΤΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΕ ΕΝΑ  
20β. Γιατί θα σκεφτόσασταν αυτόν τον προορισμό;  
 Ερ.20α. ΧΩΡΑ Ερ.20β. Λόγοι για προτίμηση 
1ος   

2ος   

3ος   

 
21. Τελειώνοντας , θα ήθελα να ρωτήσω ποιους τηλεοπτικούς σταθμούς παρακολουθείτε συνήθως στο 
σπίτι σας; 
9X GEC 01  One TV / Channel 33 36 

Al Jazeera English News  02  Orbit Super Movies 1, 2, 37 

Al Jazeera sports 1, 2,  03  Raj TV 38 

Amrita TV 04  Rotana Music 39 

Animal Planet  05  Sahara Filmy 40 

ART Sports, 1, 2, 3, 4, 5,   06  Sahara TV 41 

Asia Net TV 07  Set Max 42 

AXN 08  Showtime Comedy 43 

B4U Movies 09  Showtime Movies, 1, 2,  44 

B4U Music 10  Showtime Series 45 

BAG Films 11  Showtime Sports, 1, 2, 3, 46 

BBC 12  Sky News 47 

MBC 1,2,3,4, Action 13  Sony TV 48 

Channel V – India 14  STAR GOLD 49 

Cinema City 1, 2, 15  STAR Movies 50 

CNN 16  STAR News 51 

Discovery  17  STAR one 52 

Discovery Sci Fi 18  STAR Plus 53 

ESPN Sports 19  STAR Sports  54 

Fox News 20  Sun TV 55 

Gemini TV 21  Super sports, 1, 2, 3, 4, 5,  56 

Headlines Today 22  Surya TV 57 

History channel  23  TCM movies 58 

Jaya TV 24  TEN Sports 59 

Jevan TV 25  TV 18  OR IBN / CNN 60 

Kairali 26  TV 5 61 

MAA TV 27  TV 9 62 

MGM movies  28  Zee Arabia 63 

MTV – Arabia 29  ZEE Cinema 64 

MTV – Europe 30  Zee Music 65 

Multi-choice Movies   31  ZEE News 66 

National Geographic Channel  32  ZEETV 67 

NDTV 24x7 33  Zone Reality TV 68 

NDTV Good times 34  ZOOM TV 69 

NEO Sports  35    
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22. Και ποιες ημερήσιες εφημερίδες διαβάζετε συνήθως;  ΚΑΤΑΓΡΑΨΤΕ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΠΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ  

Ba
hr

ai
n 

Akhbar Al Khalij 01 
Al Bahrain Al yawm 02 
Al Ayam 03 
Al watan Al Bahrainya 04 
Al Methaq 05 
Al wasat 06 
Bahrain Tribune 07 
Gulf Daily News 08 
Al Khalij Al Osboya (329ula Weekly) 09 
Al Khalij Al yawmya (329ula Daily) 10 
Tegarat al-Khalij 11 

Ku
w

ai
t 

Al wa’y Al Islami 21 
Al jarima 22 
Al Akhbar Al a’arabia 23 
Al Fekh Al Seyasi 24 
Al yakaza 25 
Al Forqan 26 
Al Mo’asher 27 
al Ebda’a 28 
Qaysar 29 
Homat Al Watan 30 
Al A’arabi 31 
Al Farha 32 
Al Somow 33 
Al Mojtama Wa Aafat Al Mokhaderat 34 
Anhar 35 
Fan Al Mosiqa 36 
sayedati 37 
Zahrat Al Khalij 38 
Laha 39 
Al tashkili 40 
Rotana 41 

U
AE

 

Al Khaleej 51 
Al Bayan 52 
Al Emarat Al Yawm 53 
Al Wahda 54 
Akhbar Al A’rab 55 
Al Fajr 56 
Emirates Today 57 
Gulf News 58 
Khaleej Times 59 
Al Ittihad 60 

 
23. Έχετε δει ή διαβάσει κάποιες διαφημίσεις για την Κύπρο μέσα στο πρόσφατο παρελθόν;  
Ναι, στην τηλεόραση  1 

ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΣΤΗΝ 
Q24 

Ναι, στις εφημερίδες 2 
Ναι, στα περιοδικά 3 
Ναι, σε εξωτερικούς πίνακες διαφημίσεων 4 
Ναι, μέσα στο ∆ιαδίκτυο  5 
Όχι 9 ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΣΤΗΝ 

Q26 
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24. Πόσο ενημερωτικές βρήκατε ότι είναι αυτές τις διαφημίσεις; Θα λέγατε ότι οι διαφημίσεις 
ήταν…ΔΙΑΒΑΣΤΕ 
Πολύ ενημερωτικές 4 
Κάπως ενημερωτικές 3 
Κάπως μη ενημερωτικές  2 
Καθόλου ενημερωτικές  1 
 
25. Και πόσο ελκυστικές βρήκατε ότι είναι αυτές οι διαφημίσεις; Θα λέγατε ότι οι διαφημίσεις ήταν… 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ 
Πολύ επιτυχείς στο να παρουσιάζουν την Κύπρο ως ελκυστικό προορισμό 
διακοπών  

5 

Κάπως επιτυχείς  4 
Ούτε επιτυχείς, ούτε ανεπιτυχείς  3 
Κάπως ανεπιτυχείς  2 
Καθόλου επιτυχείς στο να παρουσιάζουν την Κύπρο ως ελκυστικός προορισμός 
διακοπών  

1 

 
26. Τέλος, τι μέτρα πιστεύετε ότι οι Κυπριακές αρχές τουρισμού θα πρέπει να πάρουν έτσι ώστε να 
αυξήσουν τον τουρισμό στην Κύπρο από τη χώρα κατοικίας σας; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
27. Ποια μία δήλωση/ φράση θα χρησιμοποιούσατε για να περιγράψετε την Κύπρο; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΟΝΟ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΑΞΙΔΕΨΕΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΙΑ ΔΙΑΚΟΠΕΣ  
28. Ποια μία δήλωση/ φράση θα χρησιμοποιούσατε για να περιγράψετε τις διακοπές σας στην Κύπρο; 
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ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ.  
ΡΩΤΗΣΤΕ ΑΝ Ο ΕΡΩΤΩΜΕΝΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΤΟ ΚΥΡΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΣΤΟ 
ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟ. 
 
D6. Τέλος, μπορείτε παρακαλώ να μου πείτε το επίπεδο μόρφωσης σας; 

Αναλφάβητος/η  1 

∆ιαβάζω και γράφω αλλά καμιά επίσημη εκπαίδευση  2 

Μέχρι το δημοτικό  3 

Μέση εκπαίδευση 4 

Τριτοβάθμια εκπαίδευση/ Πανεπιστήμιο  5 

∆εν γνωρίζω 6 

Άρνηση 7 
 
D7. Και μπορείτε παρακαλώ να μου πείτε την κατάσταση εργασίας σας; 

Πλήρης απασχόληση 1 

Μερική απασχόληση 2 

Άνεργος/η 3 

Μαθητής/ φοιτητής 4 

Νοικοκυρά 5 

Συνταξιούχος/α 6 

∆εν γνωρίζω 7 

Άρνηση 8 
 
D8. Μπορείτε παρακαλώ να μου πείτε τον τομέα εργασίας σας; 

Αυτό-εργοδοτούμενος/ γαιοκτήμονας 1 

Ιδιωτικό τομέα  2 

∆ημόσιο τομέα  3 

Ιδιοκτήτης εταιρείας  4 

Άνεργος/η  5 

∆εν γνωρίζω  6 

Άρνηση 7 
 
D9. Και το επάγγελμα σας συγκεκριμένα; 
 

ΕΠΆΓΓΕΛΜΑ  
ΘΕΣΗ  
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  
ΑΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ, ΚΑΤΑΓΡΑΨΤΕ ΤΟ

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ   

ΑΝΕΡΓΟΣ  

Άρνηση 7 
 
 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΤΕ ΚΑΙ ΤΕΡΜΑΤΙΣΤΕ 
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Survey No:  09057    CYMAR   
   

Έρευνα Τουρισμού- Ταξιδιωτικοί Πράκτορες 
 
ΣΗΜΕΙΟ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗ 

Όνομα ερευνητή………………………………………….…….…  Υπογραφή………………………….. 

 

Ελέγχθηκε από:…………………………………………………………………………Ημερομηνία………………………….. 
 
Ώρα έναρξης 
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Καλημέρα/ καλησπέρα. Εργάζομαι για την ανεξάρτητη εταιρεία ερευνών CYMAR Market Research Ltd και 
αυτή τη περίοδο κάνουμε μια έρευνα μεταξύ ταξιδιωτικών πρακτόρων και  οργανωτών εκδρομών. Θα 
θέλαμε να συζητήσουμε μαζί σας για τις συνήθειες και απόψεις των πελατών σας σε σχέση με τις 
τουριστικές διακοπές και προορισμούς. Η επιλογή σας στο δείγμα μας έγινε εντελώς τυχαία και οι 
απαντήσεις σας θα παραμείνουν απολύτως εμπιστευτικές και θα χρησιμοποιηθούν μόνο για στατιστική 
ανάλυση.  
 
ΖΗΤΗΣΤΕ ΝΑ ΜΙΛΗΣΕΤΕ ΜΕ ΤΟΝ Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗ/ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ ΤΑΞΙ∆ΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ 
 
 
Q1. Κατά μέσο όρο, περίπου ποιο ποσοστό των κρατήσεων του πρακτορείου σας είναι για 
επαγγελματικούς σκοπούς, και ποιο ποσοστό είναι για ανάπαυση; (ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΑΝΕΡΧΕΤΑΙ ΣΕ 100%)  (ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΤΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ)  (ΔΕΝ 
ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΤΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ)    
 
Επαγγελματικούς 
σκοπούς 

 

Ανάπαυση  
ΣΥΝΟΛΟ 100% 
∆Γ/∆Α 9 

 
Q2. Μπορείτε παρακαλώ να μου πείτε περίπου ποιο ποσοστό των πελατών σας που ταξιδεύουν στο 
εξωτερικό για διακοπές ανήκει σε αυτές τις κατηγορίες; (ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΕΡΧΕΤΑΙ ΣΕ 
100%)  (ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΤΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ)  (ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΤΑ 
ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ)    
∆υτικοί/Ευρωπαίοι  
Ασιάτες   
Ντόπιοι άραβες  
Άλλοι άραβες  
Άλλο  
ΣΥΝΟΛΟ 100% 
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Q3. Ποιες από τις ακόλουθες υπηρεσίες προσφέρετε στους πελάτες σας;  
Πακέτα διακοπών (συμπεριλαμβανομένων της 
μεταφοράς και διαμονής)  

01 

Αεροπορικά εισιτήρια  02 
∆ιαμονή 03 
Ενοικίαση αυτοκινήτου στον προορισμό διακοπών  04 
Μεταφορά στον προορισμό διακοπών  05 
Περιοδείες σε αξιοθέατα/ εκδρομές στον προορισμό 
διακοπών  

06 

Κράτηση κρουαζιέρων στον προορισμό διακοπών  07 
Άλλο (διευκρινίστε…  98 
 
Q4. Σχετικά με τους πελάτες σας που ταξιδεύουν στο εξωτερικό για διακοπές, ποιο ποσοστό των 
πελατών σας ενδιαφέρεται για πακέτα διακοπών και ποιο ποσοστό ενδιαφέρεται για ατομικές 
διευθετήσεις ταξιδιού;  (ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΕΡΧΕΤΑΙ ΣΕ 100%) 
Πακέτα διακοπών  
Ατομικές διευθετήσεις ταξιδιού  
ΣΥΝΟΛΟ 100% 
 
Q5. Μιλώντας πάντα για τους πελάτες σας που επιθυμούν να πάνε διακοπές, περίπου ποιο ποσοστό των 
πελατών σας… (ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΕΡΧΕΤΑΙ ΣΕ 100%) 
αποφασίζει για τον προορισμό τους πριν να σας επισκεφθούν   
έχει μια ιδέα για το που θέλουν να ταξιδέψουν, αλλά είναι ανοικτοί σε εισηγήσεις   
δεν έχει αποφασίσει ακόμα και ζητά συμβουλές   
ΣΥΝΟΛΟ 100% 
 
Q6. Ποιες είναι οι τρεις πιο συχνές ερωτήσεις για πιθανούς προορισμούς που ρωτούν πελάτες που 
ενδιαφέρονται για ταξίδια διακοπών;  
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
Q7a. Κατά την άποψη σας, τώρα, ποιες είναι οι τρείς αγαπημένες χώρες για διακοπές στη Μεσόγειο 
μεταξύ του πληθυσμού της χώρας σας; ΜΟΝΟ ΤΡΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ      
Χώρες:  
1.  
2.  
3.  
 
Q7b. Για ποιους λόγους νομίζετε ότι προτιμούν αυτές τις χώρες; Κάτι άλλο; ΚΑΤΑΓΡΑΨΤΕ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ 
ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΧΩΡΑ  
 1.  2.  3.  
Ήλιος και θάλασσα  01 01 01 
Ορεινά θέρετρα/ σκι  02 02 02 
Μνημεία και τοποθεσίες ιστορίας και κουλτούρας, 
συμπεριλαμβανομένων των μουσείων  03 03 03 

Φυσικό περιβάλλον  04 04 04 
Πλούσια πανίδα 05 05 05 
∆ιαθεσιμότητα εστιατορίων και άλλων επιχειρήσεων 
φαγητών και ποτών  06 06 06 
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Νυχτερινή ζωή/ κέντρα διασκέδασης  07 07 07 
Ψυχαγωγικές ευκαιρίες όπως waterparks, άλλα θεματικά 
πάρκα  08 08 08 

∆ιαθεσιμότητα επιλογών δημοσίων μέσων μεταφοράς 
(λεωφορεία, ταξί)  09 09 09 

Άλλες ψυχαγωγικές δραστηριότητες σχετικά με τον 
αθλητισμό, όπως ποδηλασία, θαλάσσιο σκι  10 10 10 

Φιλοξενία των ανθρώπων 11 11 11 
Χαμηλές/ ανταγωνιστικές τιμές  12 12 12 
Προορισμός με αξία για τα λεφτά  13 13 13 
Υψηλή ποιότητα καταλυμάτων  14 14 14 
Ευκαιρίες ψωνίσματος, διαθεσιμότητα λιανικών 
καταστημάτων, πολυκαταστημάτων  15 15 15 

Η παρουσία φίλων/ οικογένειας σε εκείνη τη χώρα  16 16 16 
Ομοιότητα μεταξύ της ντόπιας κουλτούρας και της 
κουλτούρας του ερωτώμενου  17 17 17 

Ασφάλεια και προστασία  18 18 18 
Κοντά στη χώρα κατοικίας μου  19 19 19 
Άλλο (διευκρινίστε 
………………………………………………………………………..) 98 98 98 

 
Q8. Το πρακτορείο σας διαφημίζει ταξίδια σε διάφορους προορισμούς διακοπών;  
Ναι 1 ΣΥΝΕΧΙΣΤΕ 
Όχι 2 Q11
 
Q9. Σε ποια μέσα προτιμάτε να διαφημίζετε;  
Τηλεόραση  01 
Ράδιο  02 
Περιοδικά  03 
Εφημερίδες  04 
Πίνακες διαφημίσεων 05 
Στο ∆ιαδίκτυο   06 
Φυλλάδια 07 
Μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων  08 
Άλλο (διευκρινίστε... 98 
∆εν διαφημίζω  99 
 
Q10. Ποιους μήνες του χρόνου διαφημίζετε συνήθως; ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΟΣΑ ΙΣΧΥΟΥΝ  
Ιανουάριο 01 
Φεβρουάριο 02 
Μάρτιο 03 
Απρίλιο 04 
Μάιο 05 
Ιούνιο 06 
Ιούλιο 07 
Αύγουστο 08 
Σεπτέμβριο 09 
Οκτώβριο 10 
Νοέμβριο 11 
∆εκέμβριο  12 
 
Q11. Προωθείτε κάποιους προορισμούς περισσότερο από άλλους;  
Ναι 1 
Όχι 2 
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ΡΩΤΗΣΤΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΑΠΑΝΤΗΣΑΝ «ΝΑΙ» ΕΙΤΕ ΣΤΗΝ Q8 ΕΙΤΕ ΣΤΗΝ Q11 
Q12. Ποιες από τις ακόλουθες δηλώσεις ισχύουν σε σχέση με τους προορισμούς που διαφημίζετε/ 
προωθείτε; ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΝΑ ΓΡΑΜΜΗ. 
 Ναι Όχι 
∆ημοφιλής προορισμός μεταξύ των πελατών μας  1 2 
Γνωστός ελκυστικός τουριστικός προορισμός 1 2 
Προορισμός με αξία για τα λεφτά  1 2 
Κοντά στη χώρα προέλευσης  1 2 
Πιο επικερδής/ υψηλότερο περιθώριο κέρδους για το πρακτορείο  1 2 
 
Q13a. Σχετικά με την επίγνωση των διαφόρων προορισμών διακοπών, από την εμπειρία σας, από πού θα 
λέγατε ότι πληροφορούνται οι πελάτες σας; ΜΗΝ ΠΑΡΟΤΡΥΝΕΤΕ 
Q13b. Και ποιες από αυτές τις πηγές πληροφοριών θα λέγατε ότι είναι σημαντικές στο να δημιουργούν 
επίγνωση των διαφόρων προορισμών διακοπών; ΔΕΙΞΤΕ ΚΑΡΤΑ  
Q13c. Και από όλες αυτές, ποιες θα λέγατε ότι είναι οι δύο πιο σημαντικές; ΜΟΝΟ ΔΥΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ  
 Q13a. Αυθόρμητα Q13b. Μετά από 

υπενθύμιση Q13c. ∆υο πιο σημαντικές 

Από στόμα σε στόμα/ συστάσεις 
από φίλους και συγγενείς  01 01 01 

Γενικά γνωστός τουριστικός 
προορισμός  02 02 02 

Απευθείας από τουριστικούς 
πράκτορες (επίσκεψη σε 
κατάστημα, τηλεφωνική 
επικοινωνία) 

03 03 03 

Έμμεσα από τουριστικούς 
πράκτορες (φυλλάδια, άλλα 
ενημερωτικά υλικά)  

04 04 04 

∆ιαφημίσεις στον τύπο 
(εφημερίδες, περιοδικά)  05 05 05 

∆ιαφημίσεις σε ηλεκτρονικά 
μέσα (τηλεόραση, ράδιο)  06 06 06 

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο με 
προωθητικό περιεχόμενο  07 07 07 

 
Q14. Όταν σκέφτονται διάφορους πιθανούς προορισμούς για διακοπές στο εξωτερικό, τι επιζητούν 
συνήθως οι πελάτες σας να προσφέρει ένας προορισμός; ΜΗΝ ΠΑΡΟΤΡΥΝΕΤΕ 
Q15. Και ποια από τα ακόλουθα έχουν υπόψη τους οι πελάτες σας ότι σκέφτονται πιθανούς προορισμούς 
διακοπών; ΔΕΙΞΤΕ ΚΑΡΤΑ  
Q16. Από όλα τα στοιχεία που αναφέρθηκαν, σε ποια τρία νομίζετε ότι οι πλείστοι των πελατών σας 
δίνουν περισσότερη έμφαση; ΜΟΝΟ ΤΡΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ  

  Q14. 
ΑΥΘΟΡΜΗΤΑ 

Q15. ΜΕΤΑ ΑΠΟ 
ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ 

Q16. ΤΡΙΑ ΠΙΟ 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ 

Ήλιος και θάλασσα  01 01 01 
Ορεινά θέρετρα/ σκι  02 02 02 
Μνημεία και τοποθεσίες ιστορίας και 
κουλτούρας, συμπεριλαμβανομένων των 
μουσείων  

03 03 03 

Φυσικό περιβάλλον  04 04 04 
Πλούσια πανίδα 05 05 05 
∆ιαθεσιμότητα εστιατορίων και άλλων 
καταστημάτων φαγητών και ποτών  06 06 06 

Νυχτερινή ζωή/ κέντρα διασκέδασης  07 07 07 
Ψυχαγωγικές ευκαιρίες όπως waterparks, 
άλλα θεματικά πάρκα  08 08 08 

∆ιαθεσιμότητα των επιλογών δημοσίων 09 09 09 
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μέσων μεταφοράς (λεωφορεία, ταξί)  
Άλλες ψυχαγωγικές δραστηριότητες σχετικά 
με τον αθλητισμό, όπως ποδηλασία, θαλάσσιο 
σκι  

10 10 10 

Φιλοξενία των ανθρώπων 11 11 11 
Χαμηλές/ ανταγωνιστικές τιμές  12 12 12 
Προορισμός με αξία για τα λεφτά  13 13 13 
Υψηλή ποιότητα των καταλυμάτων  14 14 14 
Ευκαιρίες ψωνίσματος, διαθεσιμότητα 
λιανικών καταστημάτων, πολυκαταστημάτων  15 15 15 

Η παρουσία φίλων/ συγγενών σε εκείνη τη 
χώρα  16 16 16 

Ομοιότητα μεταξύ της ντόπιας κουλτούρας 
και της κουλτούρα του ερωτώμενου  17 17 17 

Ασφάλεια και προστασία  18 18 18 
Κοντά στη χώρα κατοικίας μου  19 19 19 
 
 
Τώρα θα ήθελα να σας μιλήσω συγκεκριμένα για την Κύπρο ως τουριστικό προορισμό.  
 
Q17a. Από την εμπειρία σας, συγκρίνοντας την Κύπρο με άλλους δημοφιλείς προορισμούς, ποια θα 
λέγατε ότι είναι τα κύρια πλεονεκτήματα της Κύπρου ως τουριστικού προορισμού;  ΜΗΝ 
ΠΑΡΟΤΡΥΝΕΤΕ 
Φτηνές πτήσεις  01 
Φτηνή διαμονή/ φτηνά καταλύματα 02 
Κοντά στη χώρα κατοικίας  03 
∆ημοφιλής τουριστικός προορισμός  04 
Ήλιος και θάλασσα  05 
Ορεινά θέρετρα/ σκι  06 
Μνημεία και τοποθεσίες ιστορίας και κουλτούρας, συμπεριλαμβανομένων 
των μουσείων 07 

Φυσικό περιβάλλον  08 
Πλούσια πανίδα  09 
∆ιαθεσιμότητα εστιατορίων και άλλων επιχειρήσεων φαγητών και ποτών 10 
Νυχτερινή ζωή/ κέντρα διασκέδασης  11 
Ψυχαγωγικές ευκαιρίες όπως waterparks, άλλα θεματικά πάρκα 12 
∆ιαθεσιμότητα των επιλογών δημοσίων μέσων μεταφοράς (λεωφορεία, 
ταξί) 13 

Άλλες ψυχαγωγικές δραστηριότητες σχετικά με τον αθλητισμό, όπως 
ποδηλασία, θαλάσσιο σκι 14 

Φιλοξενία των ανθρώπων 15 
Χαμηλές/ ανταγωνιστικές τιμές  16 
Προορισμός με αξία για τα λεφτά  17 
Υψηλή ποιότητα των καταλυμάτων  18 
Ευκαιρίες ψωνίσματος, διαθεσιμότητα λιανικών καταστημάτων, 
πολυκαταστημάτων 

19 

Η παρουσία φίλων/ συγγενών σε εκείνη τη χώρα  20 
Ομοιότητα μεταξύ ντόπιας κουλτούρας και της κουλτούρας του 
ερωτώμενου  

21 

Ασφάλεια και προστασία  22 
Πιο δροσερό κλίμα από τη χώρα διαμονής 23 
Οικογενειακός προορισμός  24 
Άλλο (διευκρινίστε... 97 
∆εν γνωρίζω (ΑΥΘΟΡΜΗΤΑ) 98 
Κανένα (ΑΥΘΟΡΜΗΤΑ) 99 
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Q17b. Και ποια είναι τα κύρια μειονεκτήματα;  
Ακριβές πτήσεις  01 
Ακριβή διαμονή/ ακριβά καταλύματα  02 
Ψηλές θερμοκρασίες  03 
Έλλειψη ποιοτικών εστιατορίων και άλλων επιχειρήσεων φαγητών και 
ποτών  04 

Έλλειψη νυχτερινής ζωής/ κέντρων διασκέδασης  05 
Ανεπαρκείς επιλογές μέσων μεταφοράς (λεωφορεία, ταξί) 06 
Χαμηλή ποιότητα εξυπηρέτησης  07 
Μη-ευγενικοί ντόπιοι 08 
Ψηλές τιμές  09 
Έλλειψη ποιότητας των καταλυμάτων  10 
∆εν είναι καλός προορισμός για ψώνια  11 
Ανασφαλής 12 
∆ιαδικασία για βίζα 13 
Έλλειψη απευθείας πτήσεων/ πτήσεων σύνδεσης  14 
∆εν υπάρχουν αρκετά πράγματα να δεις και να κάνεις  15 
Μη-δημοφιλής/μοντέρνο  16 
Άλλο (διευκρινίστε... 97 
∆εν γνωρίζω (ΑΥΘΟΡΜΗΤΑ) 98 
Κανένα (ΑΥΘΟΡΜΗΤΑ) 99 
 
Q18a. Θα συστήνατε την Κύπρο ως προορισμό διακοπών στους πελάτες σας; 
Ναι 1 
Όχι 2 
 
Q18b. Γιατί το λέτε αυτό; Κάτι άλλο;  
 
 
 

 

 
Q19a. Ποιους εναλλακτικούς προορισμούς διακοπών (κατατάξετε μέχρι τρεις) θα συστήνατε στους 
πελάτες σας;  
 
ΡΩΤΗΣΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΘΕ ΕΝΑ 
Q19b. Γιατί θα συστήνατε αυτόν τον προορισμό; 
 
 Q19a. ΧΩΡΑ Q19b. Λόγοι για συστάσεις  
1ος    

2ος   

3ος    

 
Q19. Λαμβάνοντας  τα όλα υπόψη σας ποια είναι η γνώμη σας για την Κύπρο ως τουριστικού 
προορισμού; Θα λέγατε ότι η Κύπρος ως τουριστικός προορισμός είναι… ΔΙΑΒΑΣΤΕ  

Πολύ καλή Κάπως καλή Κάπως κακή Καθόλου καλή 
4 3 2 1 
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Q20. Γνωρίζετε κάποιες διαφημιστικές καμπάνιες ή προωθητικές δραστηριότητες του Κυπριακού 
Οργανισμού Τουρισμού (ΚΟΤ) στη χώρα σας;  
Ναι 1 Συνεχίστε με Q21 
Όχι 2 Πηγαίνετε στην Q22

 
Q21. Πόσο ελκυστικές θα λέγατε ότι είναι οι διαφημιστικές καμπάνιες του ΚΟΤ στον κόσμο; Θα λέγατε 
ότι είναι… ΔΙΑΒΑΣΤΕ 

Πολύ ελκυστικές  Κάπως ελκυστικές  Κάπως μη-ελκυστικές  Καθόλου ελκυστικές  
4 3 2 1 

 
Q22. Μιλώντας γενικά, μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια θα λέγατε ότι ο αριθμός των τουριστών που 
ταξιδεύουν στο εξωτερικό από τη χώρα σας θα αυξηθεί, θα παραμείνει ο ίδιος ή θα μειωθεί;  

Αυξηθεί Παραμείνει ο ίδιος Μειωθεί 
1 2 3 

 
Q23. Κατά την άποψη σας, μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια θα λέγατε ότι η Κύπρος θα γίνει πιο 
δημοφιλής προορισμός, θα παραμείνει το ίδιο ή θα γίνει λιγότερο δημοφιλής προορισμός μεταξύ ντόπιων 
κατοίκων;  

Πιο δημοφιλής Παραμείνει το ίδιο Λιγότερο δημοφιλής 
1 2 3 

 
Q24. Κατά την άποψη σας, μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια θα λέγατε ότι η διαφήμιση θα ασκήσει 
περισσότερη επιρροή στην επιλογή τουριστικού προορισμού, θα παραμείνει το ίδιο ή θα ασκήσει 
λιγότερη επιρροή;  

Περισσότερη επιρροή Παραμείνει το ίδιο Λιγότερη επιρροή 
1 2 3 

 
Q25. Τελικά ποια μέτρα πιστεύετε ότι θα πρέπει να πάρουν οι Κυπριακές αρχές τουρισμού για να 
αυξήσουν τον τουρισμό στην Κύπρο από τη χώρα σας;  
 
 
 

 

 
 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΤΕ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΕΡΜΑΤΙΣΤΕ  
 
D1. Τοποθεσία του πρακτορείου: 
 
Dubai 1 
Sharjah 2 
Abu Dhabi 3 
Kuwait City 4 
Farwaniya 5 
Hawali 6 
Manama 7 
Muharraq 8 
Al Rifa 9 
 
 
D2. Όνομα πρακτορείου: 
 
…………………………………………………………………………….. 
 
D3. Όνομα ερωτώμενου: 
 
……………………………………………………………………………..  
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ΑΕ: 09057 Έρευνα Τουρισμού- Αεροδρόμιο Λάρνακας 
 
Καλημέρα/ καλησπέρα. Εργάζομαι για την εταιρεία CYMAR Market Research και διεξάγουμε μία έρευνα 
μεταξύ ξένων ταξιδιωτών εκ μέρους του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού. Θα θέλαμε 5 λεπτά από τον 
χρόνο σας για να συζητήσουμε για τις εμπειρίες σας στην Κύπρο και την επιλογή της Κύπρου ως 
προορισμό διακοπών. Η επιλογή σας στο δείγμα μας έγινε εντελώς τυχαία και οι απαντήσεις σας θα 
παραμείνουν απολύτως εμπιστευτικές και θα χρησιμοποιηθούν μόνο για στατιστική ανάλυση.  
 
F1. Μου λέτε, σας παρακαλώ, τη χώρα μόνιμης διαμονής σας; 
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα  1 

 Συνεχίστε Μπαχρέιν 2 
Κουβέιτ 3 
Άλλο 4 Ευχαριστήστε και 

τερματίστε 
 
F2. Μου λέτε, σας παρακαλώ, ποιος είναι ο κύριος λόγος για το ταξίδι σας στην Κύπρο;  
∆ιακοπές 1  Συνεχίστε 
Επίσκεψη σε φίλους/ συγγενείς 2 

Ευχαριστήστε και 
τερματίστε 

Θρησκευτικούς λόγους/ προσκύνημα 3 
Επαγγελματικά/ Συνέδριο 4 
Προορισμός σύνδεσης σε διαφορετικό προορισμό 5 
Ιατρικοί λόγοι 6 
Προσωρινή απασχόληση 7 
Λόγοι εκπαιδευτικοί/ κατάρτισης 8 
 
F3. Συνολικά, πόσες φορές έχετε ταξιδέψει στην Κύπρο; 
Μία 1 
2-3 2 
4-5 3 
5+ 4 
 
F4. Μου λέτε, σας παρακαλώ, την εθνικότητα σας; 
Αραβική (πολίτης της χώρας μόνιμης διαμονής) 1 
Αραβική (πολίτης άλλης χώρας από την χώρα μόνιμης διαμονής) 2 
Ασιατική 3 
∆υτική/ Ευρωπαϊκή  4 
 
F5. Καταγράψτε φύλο: 
Άνδρας 1 
Γυναίκα 2 
 
F6. Μου λέτε, σας παρακαλώ, την ηλικία σας; 
Κάτω των 18 χρονών 1  ΤΕΡΜΑΤΙΣΤΕ 
18-24 χρονών 2 

 ΣΥΝΕΧΙΣΤΕ 

25-29 χρονών 3 
30-34 χρονών 4 
35-39 χρονών 5 
40-44 χρονών 6 
45-49 χρονών 7 
50-55 χρονών 8 
Άνω των 55 χρονών 9 
 
F7. Συμπεριλαμβανομένου του εαυτού σας, πόσα άτομα είναι στην ταξιδιωτική σας παρέα ; 
Καταγράψτε τον αριθμό ατόμων στην ταξιδιωτική 
παρέα (συμπεριλαμβανομένου του ερωτώμενου) …… 
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ΑΝ ΤΑΞΙ∆ΕΥΕΙ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ 
F8. Με ποιους ήρθατε στην Κύπρο σε αυτό το ταξίδι; ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΟΣΑ ΙΣΧΥΟΥΝ 
Σύζυγο, αρραβωνιαστικό/ιά, σύντροφο 1 
Παιδιά κάτω των 6 χρονών 2 
Παιδιά 6-12 χρονών 3 
Παιδιά 12-18 χρονών 4 
Παιδιά 18+ χρονών 5 
Άλλα ενήλικα μέλη της οικογένειας 6 
Φροντιστές  7 
 
F9. Κατά μέσο όρο, πόσο συχνά πηγαίνετε σε ταξίδια διακοπών στο εξωτερικό; ΔΙΑΒΑΣΤΕ… 
Περισσότερο από δύο φορές τον χρόνο 1 
∆ύο φορές τον χρόνο 2 
Μία φορά τον χρόνο 3 
Μία φορά κάθε δύο χρόνια 4 
Λιγότερο συχνά 5 
 
F10. Συνήθως όταν ταξιδεύετε στο εξωτερικό για διακοπές, ταξιδεύετε μόνοι ή με άλλα μέλη της 
οικογένειας σας ή φίλους; 
Μόνος/ η 1 
Άλλα μέλη οικογένειας ή φίλους 2 
Και τα δύο  3 
 
F11. Μου λέτε, σας παρακαλώ, την οικογενειακή σας κατάσταση; 

Ανύπανδρος/η  Παντρεμένος/η ∆ιαζευγμένος/ Χήρος/ 
Σε διάσταση 

1 2 3 

 
Τώρα θα ήθελα να συζητήσω μαζί σας συγκεκριμένα για την Κύπρο 
 
1. Ποιοι από τους ακόλουθους λόγους είναι οι τρεις σημαντικότεροι στην επιλογή της Κύπρου ως 
προορισμό για τις  διακοπές σας; ΔΙΑΒΑΣΤΕ. ΜΕΧΡΙ ΤΡΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
Ήλιος και θάλασσα  01 
Ιστορία και κουλτούρα 02 
Φυσικό περιβάλλον 03 
Συμμετοχή σε κρουαζιέρες 04 
Αθλητισμός 05 
Φιλοξενία/ φιλικότητα των ανθρώπων 06 
Παραδοσιακή Κυπριακή κουζίνα 07 
Ψυχαγωγία/ Εκδηλώσεις 08 
Γάμος/ μήνας του μέλιτος 09 
Συστάσεις από φίλους 10 
Σύσταση από ταξιδιωτικό πράκτορα 11 
Κοντά στη χώρα διαμονής σας 12 
Ανταγωνιστικές τιμές 13 
Ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρονται 14 
Πιο δροσερό κλίμα από τη χώρα διαμονής 15 
Οικογενειακός προορισμός 16 
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2. Από πού πληροφορηθήκατε για την Κύπρο ως πιθανό προορισμό διακοπών; ΔΙΑΒΑΣΤΕ. 
ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΟΣΑ ΙΣΧΥΟΥΝ 
 Πληροφορήθηκε 

από αυτό το μέσο  
 Από στόμα σε στόμα/ συστάσεις από φίλους & 

συγγενείς 1 

Γενικά γνωστός τουριστικός προορισμός 2 

Απευθείας από τουριστικούς πράκτορες (επίσκεψη σε 
κατάστημα, τηλεφωνική επικοινωνία) 3 

ΡΩΤΗΣΤΕ 
Ερ.3 Έμμεσα από ταξιδιωτικούς πράκτορες (φυλλάδια,  άλλα 

ενημερωτικά υλικά) 4 

∆ιαφημίσεις στον τύπο (εφημερίδες, περιοδικά) 5 
ΡΩΤΗΣΤΕ 
Ερ.4 

∆ιαφημίσεις σε ηλεκτρονικά μέσα (τηλεόραση, ράδιο)  6 
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο με προωθητικό περιεχόμενο  7 
Από το διαδίκτυο 8 

 
 ΡΩΤΗΣΤΕ ΤΗΝ Ερ.3 ΑΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΑΠΟ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΑ. 
3. Σε ποιο βαθμό επηρεαστήκατε από τις πληροφορίες που πήρατε από τον ταξιδιωτικό σας πράκτορα 
στο να αποφασίσετε να περάσετε τις διακοπές σας στην Κύπρο; Επηρεαστήκατε…ΔΙΑΒΑΣΤΕ 

Σε μεγάλο βαθμό Σε κάποιο βαθμό Σε μικρό βαθμό Καθόλου 
4 3 2 1 

 
ΡΩΤΗΣΤΕ ΤΗΝ Ερ. 4 ΑΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΜΕΣΩ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ/ 
ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ. 
4. Σε ποιο βαθμό επηρεαστήκατε από τις πληροφορίες που πήρατε μέσω διαφημίσεων/ προωθητικού 
υλικού στο να αποφασίσετε να περάσετε τις διακοπές σας στην Κύπρο; Επηρεαστήκατε…ΔΙΑΒΑΣΤΕ 

Σε μεγάλο βαθμό Σε κάποιο βαθμό Σε μικρό βαθμό Καθόλου 
4 3 2 1 

 
5. Έχετε ταξιδέψει στην Κύπρο με οργανωμένη εκδρομή; 
Ναι 1  Ερ .7a 
Όχι 2  Ερ.6 
 
6. Κάνατε μόνοι σας τις ταξιδιωτικές σας διευθετήσεις (κράτηση από το διαδίκτυο) ή επισκεφθήκατε 
ταξιδιωτικό πράκτορα; 
Μόνοι από το διαδίκτυο 1 
Μέσω ταξιδιωτικού πράκτορα 2 
 
7α. Πριν να καταλήξετε στην Κύπρο ως τον προορισμό διακοπών σας, είχατε υπόψη κάποιους άλλους 
πιθανούς προορισμούς; Ποιους;  
  

 Ερ.7β 

  

  

  

  

  

Όχι 99  Ερ.8 
 
7 
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β. Ποιοι ήταν οι κύριοι λόγοι για τους οποίους τελικά επιλέξατε την Κύπρο αντί άλλους προορισμούς; 
ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. ΜΗΝ ΠΑΡΟΤΡΥΝΕΤΕ. 
Ήλιος και θάλασσα  01 
Ιστορία και κουλτούρα 02 
Φυσικό περιβάλλον 03 
Συμμετοχή σε κρουαζιέρες 04 
Αθλητισμός 05 
Φιλοξενία/ φιλικότητα των ανθρώπων 06 
Παραδοσιακή Κυπριακή κουζίνα  07 
Ψυχαγωγία/ Εκδηλώσεις  08 
Παρουσία συγγενών/ φίλων στο νησί  09 
Συστάσεις από φίλους  10 
Σύσταση από ταξιδιωτικό πράκτορα  11 
Κοντά στη χώρα διαμονής σας  12 
Ανταγωνιστικές τιμές  13 
Ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται 14 
Προηγούμενη θετική εμπειρία  15 
Πιο δροσερό κλίμα από τη χώρα διαμονής  16 
Οικογενειακός προορισμός  17 
Άλλο διευκρινίστε (…………………………………) 98 
 
8α. Κατά την επίσκεψη σας στην Κύπρο, σε ποια μέρη του νησιού μείνατε;  
8β. Και πόσες νύχτες μείνατε στην…. 
8γ. Και ποιες άλλες περιοχές του νησιού επισκεφθήκατε σε αυτήν την επίσκεψη;  
 Ερ.8α Ερ.8β Ερ.8γ 
 Περιοχές που 

μείνατε Αριθμός νυχτών  
Περιοχές που 
επισκεφθήκατε 

Αγία Νάπα 1 …… 1 

Λάρνακα 2 …… 2 

Λεμεσός 3 …… 3 

Λευκωσία 4 …… 4 

Πάφος 5 …… 5 

Πόλης 6 …… 6 

Πρωταράς/ Παραλίμνι  7 …… 7 

Ορεινά θέρετρα  8 …… 8 

Κατεχόμενες περιοχές 9 …… 9 
 
9. Σε τι είδους κατάλυμα μείνατε όσο καιρό ήσασταν στην Κύπρο;  
Ξενοδοχείο/ θέρετρο 1 
Τουριστικά/ self-service διαμερίσματα 2 
Τουριστικός κατασκηνωτικός χώρος 3 
Ιδιόκτητη οικία 4 
Φίλους και συγγενείς 5 
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10α. Τι ψάχνατε στον προορισμό διακοπών που σας έκαναν να λάβετε υπόψη την Κύπρο ως μία από τις 
επιλογές σας; ΔΙΑΒΑΣΤΕ 
10β. Και από εκείνα που έχετε αναφέρει, υπάρχουν κάποια που δεν ανταποκρίθηκαν στις προσδοκίες 
σας;   

 Ερ.10α Ερ.10β 
 

Ναι Όχι 
∆εν 

ανταποκρίθηκε 
στις προσδοκίες  

1. Ήλιος και θάλασσα 1 2 01 
2. Μνημεία και τοποθεσίες ιστορίας και κουλτούρας, 

συμπεριλαμβανομένων των μουσείων 1 2 02 

3. Φυσικό περιβάλλον 1 2 03 
4. Πλούσια πανίδα 1 2 04 
5. ∆ιαθεσιμότητα εστιατορίων και άλλων καταστημάτων 

φαγητών και ποτών  1 2 05 

6. Νυχτερινή ζωή/ κέντρα διασκέδασης  1 2 06 
7. Ψυχαγωγικές ευκαιρίες όπως waterparks, άλλα 

θεματικά πάρκα  1 2 07 

8. Άλλες ψυχαγωγικές δραστηριότητες σχετικά με τον 
αθλητισμό, όπως ποδηλασία, θαλάσσιο σκι  1 2 08 

9. Φιλοξενία των ανθρώπων  1 2 09 
10. Χαμηλές/ ανταγωνιστικές τιμές  1 2 10 
11. Προορισμός με αξία για τα λεφτά  1 2 11 
12. Υψηλή ποιότητα καταλυμάτων  1 2 12 
13. Ευκαιρίες ψωνίσματος. διαθεσιμότητα λιανικών 

καταστημάτων, πολυκαταστημάτων  1 2 13 

14. Σιγουριά και ασφάλεια  1 2 14 
15. Κοινότητα από τη χώρα καταγωγής μου  1 2 15 

 
11α. Θα ήθελα τώρα να σας ζητήσω να αξιολογήσετε την Κύπρο ως τουριστικό προορισμό πάνω σε μια 
σειρά παραμέτρων.  Για την αξιολόγηση σας παρακαλώ χρησιμοποιείστε μία κλίμακα από το ‘5’ μέχρι το 
‘1’ όπου το ‘5’ είναι η ψηλότερη βαθμολογία που μπορείτε να δώσετε και το ‘1’ είναι η χαμηλότερη 
βαθμολογία που μπορείτε να δώσετε. Μπορείτε βέβαια να χρησιμοποιήσετε οποιονδήποτε αριθμό μεταξύ 
του ενός και πέντε. Πως θα αξιολογούσατε την Κύπρο σε σχέση με… 
 Χαμηλ. 

Βαθμ.    Ψηλότ. 
Βαθμ. 

∆Γ/ 
∆Α 

1. ∆ιαθεσιμότητα και ποικιλία των θεαμάτων 1 2 3 4 5 9 
2. ∆ιαθεσιμότητα και ποικιλία των επιλογών 
φαγητού  1 2 3 4 5 9 

3. Επίπεδο εξυπηρέτησης σε εστιατόρια  1 2 3 4 5 9 
4. Ποιότητα φαγητού  1 2 3 4 5 9 
5. Ποικιλία φαγητού  1 2 3 4 5 9 
6. Ποιότητα των καταλυμάτων  1 2 3 4 5 9 
7. Επίπεδο εξυπηρέτησης στο χώρο 
καταλυμάτων  1 2 3 4 5 9 

8. ∆ιαθεσιμότητα και ποικιλία των 
ψυχαγωγικών επιλογών  1 2 3 4 5 9 

9. ∆ιαθεσιμότητα και ποικιλία των επιλογών 
νυχτερινής ζωής  1 2 3 4 5 9 

10. ∆ιαθεσιμότητα και ποικιλία των επιλογών 
ψωνίσματος  1 2 3 4 5 9 

11. Σιγουριά και ασφάλεια 1 2 3 4 5 9 
12. Φιλοξενία 1 2 3 4 5 9 
13. Υποδομή 1 2 3 4 5 9 
14. Επιλογές δημοσίων μέσων μεταφοράς  1 2 3 4 5 9 
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15. Ποιότητα των υπηρεσιών  1 2 3 4 5 9 
16. Φυσικό περιβάλλον  1 2 3 4 5 9 
17. Αναπτυγμένο περιβάλλον  1 2 3 4 5 9 
18. Καιρός 1 2 3 4 5 9 
 
11. Στην ίδια κλίμακα, από το ‘1’ μέχρι το ‘5’, πως θα αξιολογούσατε την γενική εμπειρία διακοπών σας 
στην Κύπρο; 

Χαμηλότερη 
βαθμολογία  Ψηλότερη 

βαθμολογία 
1 2 3 4 5 

 
12.Πόσο πιθανό θα λέγατε ότι είναι να επισκεφτείτε την Κύπρο ξανά για διακοπές; Θα λέγατε ότι είναι… 
Καθόλου πιθανό να επισκεφτείτε ξανά  1 
Κάπως μη πιθανό να επισκεφτείτε ξανά  2 
Ούτε πιθανό, ούτε απίθανο να επισκεφτείτε την Κύπρο ξανά  3 
Κάπως πιθανό να επισκεφτείτε ξανά  4 
Πολύ πιθανό να επισκεφτείτε ξανά  5 
 
13. Και πόσο πιθανό θα λέγατε ότι είναι να συστήσετε την Κύπρο ως προορισμό διακοπών σε κάποιο 
φίλο ή συγγενή; Θα λέγατε ότι είναι…  
Καθόλου πιθανό να συστήσετε  1 
Κάπως μη πιθανό να συστήσετε  2 
Ούτε πιθανό, ούτε απίθανο να συστήσετε την Κύπρο  3 
Κάπως πιθανό να συστήσετε  4 
Πολύ πιθανό να συστήσετε  5 
 
14α. Υπάρχει κάτι που σας άρεσε ιδιαίτερα κατά τη διαμονή σας στην Κύπρο;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
14β. Και υπάρχει κάτι που σας δυσαρέστησε ιδιαίτερα κατά τη διαμονή σας στην Κύπρο;  
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15. Τελειώνοντας , θα ήθελα να ρωτήσω ποιους τηλεοπτικούς σταθμούς παρακολουθείτε συνήθως στο 
σπίτι σας;  
9X GEC 01  One TV / Channel 33 36 
Al Jazeera English News  02  Orbit Super Movies 1, 2, 37 
Al Jazeera sports 1, 2,  03  Raj TV 38 
Amrita TV 04  Rotana Music 39
Animal Planet  05  Sahara Filmy 40 
ART Sports, 1, 2, 3, 4, 5,   06  Sahara TV 41 
Asia Net TV 07  Set Max 42 
AXN 08  Showtime Comedy 43 
B4U Movies 09  Showtime Movies, 1, 2,  44 
B4U Music 10  Showtime Series 45
BAG Films 11  Showtime Sports, 1, 2, 3, 46 
BBC 12  Sky News 47 
MBC 1,2,3,4, Action 13  Sony TV 48 
Channel V – India 14  STAR GOLD 49 
Cinema City 1, 2, 15  STAR Movies 50 
CNN 16  STAR News 51
Discovery  17  STAR one 52 
Discovery Sci Fi 18  STAR Plus 53 
ESPN Sports 19  STAR Sports  54 
Fox News 20  Sun TV 55 
Gemini TV 21  Super sports, 1, 2, 3, 4, 5,  56 
Headlines Today 22  Surya TV 57
History channel  23  TCM movies 58 
Jaya TV 24  TEN Sports 59 
Jevan TV 25  TV 18  OR IBN / CNN 60 
Kairali 26  TV 5 61 
MAA TV 27  TV 9 62 
MGM movies  28  Zee Arabia 63
MTV – Arabia 29  ZEE Cinema 64 
MTV – Europe 30  Zee Music 65 
Multi-choice Movies   31  ZEE News 66 
National Geographic Channel  32  ZEETV 67 
NDTV 24x7 33  Zone Reality TV 68 
NDTV Good times 34  ZOOM TV 69
NEO Sports  35    
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16. Και ποιες ημερήσιες εφημερίδες διαβάζετε συνήθως;   

Μ
πα
χρ
έι
ν 

 
Akhbar Al Khalij 01 
Al Bahrain Al yawm 02 
Al Ayam 03 
Al watan Al Bahrainya 04 
Al Methaq 05 
Al wasat 06 
Bahrain Tribune 07 
Gulf Daily News 08 
Al Khalij Al Osboya (346ula Weekly) 09 
Al Khalij Al yawmya (346ula Daily) 10 
Tegarat al-Khalij 11 

Κο
υβ
έι
τ 

Al wa’y Al Islami 21 
Al jarima 22 
Al Akhbar Al a’arabia 23 
Al Fekh Al Seyasi 24 
Al yakaza 25 
Al Forqan 26 
Al Mo’asher 27 
al Ebda’a 28 
Qaysar 29 
Homat Al Watan 30 
Al A’arabi 31 
Al Farha 32 
Al Somow 33 
Al Mojtama Wa Aafat Al Mokhaderat 34 
Anhar 35 
Fan Al Mosiqa 36 
sayedati 37 
Zahrat Al Khalij 38 
Laha 39 
Al tashkili 40 
Rotana 41 

Η
νω
μέ
να

 Α
ρα
βι
κά

 
Εμ
ιρ
άτ
α 

Al Khaleej 51 
Al Bayan 52 
Al Emarat Al Yawm 53 
Al Wahda 54 
Akhbar Al A’rab 55 
Al Fajr 56 
Emirates Today 57 
Gulf News 58 
Khaleej Times 59 
Al Ittihad 60 

 
17. Έχετε δει ή διαβάσει κάποιες διαφημίσεις για την Κύπρο μέσα πρόσφατα;  
Ναι, στην τηλεόραση 1 

 Q18a Ναι, σε εφημερίδες  2 
Ναι, σε εξωτερικούς πίνακες διαφημίσεων  3 
Ναι, μέσα στο διαδίκτυο  4 
Όχι 9  Q19 
 
18α. Πόσο ενημερωτικές βρήκατε ότι είναι αυτές οιδιαφημίσεις; Θα λέγατε ότι οι διαφημίσεις 
ήταν…ΔΙΑΒΑΣΤΕ  
Πολύ ενημερωτικές 4 
Κάπως ενημερωτικές 3 
Κάπως μη ενημερωτικές  2 
Καθόλου ενημερωτικές  1 
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18β. Και πόσο ελκυστικές βρήκατε ότι είναι αυτές οι διαφημίσεις; Θα λέγατε ότι οι διαφημίσεις ήταν… 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ  
Πολύ επιτυχείς στο να παρουσιάζουν την Κύπρο ως ελκυστικό 
προορισμό διακοπών  5 

Κάπως επιτυχείς  4 
Ούτε επιτυχείς, ούτε ανεπιτυχείς  3 
Κάπως ανεπιτυχείς  2 
Καθόλου επιτυχείς στο να παρουσιάζουν την Κύπρο ως ελκυστικό 
προορισμό διακοπών  1 

 
19. Τέλος, τι μέτρα πιστεύετε ότι οι Κυπριακές Αρχές Τουρισμού θα πρέπει να πάρουν έτσι ώστε να 
αυξήσουν τον τουρισμό στην Κύπρο από τη χώρα διαμονής σας;  
 
 
 
 
 
 

 

20. Ποια μία δήλωση/ φράση θα χρησιμοποιούσατε για να περιγράψετε την Κύπρο;  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
21. Ποια μία δήλωση/ φράση θα χρησιμοποιούσατε για να περιγράψετε τις διακοπές σας στην Κύπρο;  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ: ΡΩΤΗΣΤΕ ΟΛΟΥΣ  
 
D1. Τέλος, μπορείτε παρακαλώ να μου πείτε το επίπεδο μόρφωσης σας;  
Αναλφάβητος/η 1 

∆ιαβάζω και γράφω αλλά καμιά επίσημη 
εκπαίδευση  2 

Μέχρι το δημοτικό  3 

Μέση εκπαίδευση 4 

Τριτοβάθμια εκπαίδευση/ Πανεπιστήμιο  5 

∆εν γνωρίζω 6 

Άρνηση 7 
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D2. Και μπορείτε παρακαλώ να μου πείτε την επαγγελματική σας κατάσταση;  
Πλήρης απασχόληση 1 

Μερική απασχόληση 2 

Άνεργος/η 3 

Μαθητής/ φοιτητής 4 

Νοικοκυρά 5 

Συνταξιούχος/α 6 

∆εν γνωρίζω 7 

Άρνηση 8 
 
D3. Μπορείτε παρακαλώ να μου πείτε τον τομέα εργασίας σας;  
Αυτό-εργοδοτούμενος/ γαιοκτήμονας 1 

Ιδιωτικό τομέα  2 

∆ημόσιο τομέα  3 

Ιδιοκτήτης εταιρείας  4 

Άνεργος/η  5 

∆εν γνωρίζω  6 

Άρνηση 7 
 
D4. Και το επάγγελμα σας συγκεκριμένα; 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ  
ΘΕΣΗ  
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  
ΑΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ, ΚΑΤΑΓΡΑΨΤΕ ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ  
ΑΝΕΡΓΟΣ  

Άρνηση 7 
 
 
 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΤΕ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΕΡΜΑΤΙΣΤΕ 
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09057 ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ  
ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ 
 
▪ Γενική άποψη για τις τάσεις της τουριστική βιομηχανίας στην Κύπρο. Σύγκριση με 

προηγούμενο χρόνο.  

 

▪ Αναμενόμενη κίνηση μέσα στα επόμενα 5 χρόνια.  

 

▪ Βλέπουν ότι θα υπάρξει αλλαγή στο προφίλ του τουρισμού μας στο εγγύς μέλλον; 

 

▪ Ο ίδιοι συνεργάζονται με τουριστικούς πράκτορες στο εξωτερικό για προσέλκυση 

τουριστών στην Κύπρο; 

 

▪ Από ποιες χώρες είναι κυρίως οι πελάτες τους 

 

▪ Ποια είναι η άποψη τους για τον τουρισμό από τις χώρες του Αραβικού Κόλπου;  

 

▪ Βλέπουν να υπάρχουν προοπτικές για την ανάπτυξη του τουρισμού αυτού; 

 

▪ Στο παρελθόν έτυχε να συνεργαστούν /να έχουν εμπειρίες με τουρίστες από τις αραβικές 

χώρες; 

 

▪ Προηγούμενη εμπειρία με Άραβες πελάτες: 

 

o Τι προτιμούν;  

o Προβλήματα που αντιμετώπισαν/ θετικά, αρνητικά σχόλια για διάφορα θέματα 

που αφορούν την Κύπρο 

o Σχόλια για τιμές, ξενοδοχεία, εγκαταστάσεις, αξιοθέατα, τρόπους αναψυχής?  

 

▪ Ποια είναι τα δυνατά σημεία της Κύπρου για την προσέλκυση τουρισμούς από τα ΗΑΕ, 

Κουβείτ και Βαχρέιν; 

 

▪ Ποια τα αδύνατα σημεία; 

 

▪ Τι πιστεύουν οι ίδιοι, θα ήταν καλό για την Κύπρο να αναπτυχθεί ο τουρισμός από τις 

χώρες αυτές προς την Κύπρο;  

 

▪ Ποια είναι τα πλεονέκτημα του τουρισμού αυτού; 
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▪ Ποια τα μειονεκτήματα του; 

 

▪ Ποιοι είναι οι βασικοί λόγοι που κατά την άποψη τους θα επηρέαζαν τους Άραβες να 

επισκεφτούν την Κύπρο; 

 

▪ Κατά την άποψη τους τι πρέπει να κάνει ο ΚΟΤ και η Κυβέρνηση για την προσέλκυση 

τουρισμού από τις χώρες αυτές; Σε ποιους τομείς/ θέματα πρέπει να δοθεί  βαρύτητα; 

 

▪ Ποιες περιοχές της Κύπρου πιστεύουν ότι θα προσέλκυαν περισσότερο τους Άραβες; 

 

▪ Οι ίδιοι ως παράγοντες πως μπορούν να βοηθήσουν για την ανάπτυξη του τουρισμού 

αυτού; 

 

▪ Οι ίδιοι διαφημίζουν/ προωθούν τις υπηρεσίες τους  στο εξωτερικό;   

 

▪ Ποιοι κατά την άποψη τους θα είναι οι αποτελεσματικότεροι τρόποι διαφήμισης 

προώθησης του τουριστικού μας προϊόντος στα ΗΑΕ, Κουβέιτ, Μπαχρέιν; 
 


