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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
Το παρόν με τίτλο «Έκθεση Έρευνας» αποτελεί παραδοτέο στο πλαίσιο του Έργου «Έρευνα 

αγοράς για τον τουρισμό ειδικών ενδιαφερόντων σε Ηνωμένο Βασίλειο και Γερμανία». 

Το έργο έχει ανατεθεί από τον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού στην ένωση εταιριών «Enoros 

Consulting Ltd. - Symmetron MRC Institute Ltd», με την από 20/05/2011 σχετική σύμβαση, 

μετά από ανοικτό διαγωνισμό.  

Η Έκθεση περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 

- Tην παρούσα εισαγωγή, η οποία λειτουργεί ως οδηγός του παραδοτέου. 

- Τα αποτελέσματα της δευτερογενούς έρευνας που διεξήγαγε ο Ανάδοχος. 

- Τα αποτελέσματα της πρωτογενούς έρευνας αγοράς που διενήργησε ο Ανάδοχος στις υπό 

αναφορά  χώρες (Ηνωμένο Βασίλειο και Γερμανία) και αφορούσε τόσο τουρίστες – 

περιηγητές, όσο και τουριστικούς πράκτορες και τουριστικά γραφεία.  

- Τα αποτελέσματα πρωτογενούς έρευνας σε τουρίστες - περιηγητές από τις χώρες 

μελέτης, στην Κύπρο. 

- Τα αποτελέσματα πρωτογενούς έρευνας σε ταξιδιωτικούς πράκτορες και άλλους 

εμπλεκόμενους φορείς στην Κύπρο. 

- Τα βασικά συμπεράσματα της Έκθεσης Έρευνας. 
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2. ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑ  

2.1 Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης 

2.1.1 Στοιχεία τουριστικής κίνησης διεθνώς 
Πριν την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης του τουριστικού τομέα στην Κύπρο, κρίνεται 

σκόπιμο να γίνει μια προσπάθεια καταγραφής της πραγματικότητας όσον αφορά στη διεθνή 

τουριστική κίνηση.   

Ο τομέας του τουρισμού δεν έχει μείνει ανεπηρέαστος από την διεθνή οικονομική κρίση. Η 

συνεχής ανοδική πορεία που υπήρξε την περίοδο 2000- 2008, με μέση ετήσια αύξηση της τάξης 

του 3,8%, ανακόπηκε το 2009, χρονιά κατά την οποία η οικονομική κρίση βρισκόταν στην αιχμή 

της. Τη συγκεκριμένη χρονιά οι αφίξεις περιηγητών σημείωσαν μείωση της τάξης του 3,9% 

παγκοσμίως.  

Παρότι οι χρονιές 2008 και 2009 χαρακτηρίζονται ως δύσκολες λόγω της παγκόσμιας κρίσης και 

ύφεσης, το 2010 έχει χαρακτηρισθεί ως μία χρονιά δυναμικής ανάκαμψης του τουρισμού. Τη 

συγκεκριμένη χρονιά, η διεθνής τουριστική κίνηση ανέκαμψε κατά 6,7%, το οποίο αντιστοιχεί 

σε 935 εκατομμύρια αφίξεις σε τουριστικούς προορισμούς διεθνώς.  

Σε σύγκριση με το 2008 και το 2009, το 2010 μπορεί να χαρακτηρισθεί ως μία από τις χρονιές με 

τη δυναμικότερη ανάκαμψη του τουρισμού, κατά την τελευταία 20ετία. Μονό το 1990 (7.7%), το 

1992 (8.4%), το 2000 (7.5%) και το 2004 (9.9%) σημειώθηκαν μεγαλύτεροι ρυθμοί ανάπτυξης 

του τουρισμού σε διεθνές επίπεδο.   

Στον πίνακα που ακολουθεί (Πίνακας 1), απεικονίζεται η πορεία της διεθνούς τουριστικής 

κίνησης από το 1960 μέχρι και το 2010.  

 

Πίνακας 1: Διεθνής Τουριστική Κίνηση (1960- 2010) 

Έτος Αφίξεις (Εκατομμύρια) Δείκτης 
(1960=100) Ετήσια Αλλαγή  % 

1960 69,3 100.0 - 
1970 165,8 239.0 - 
1975 222,3 320.0 - 
1980 278,2 400.5 - 
1981 278,8 401.4 0.2 
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Έτος Αφίξεις (Εκατομμύρια) Δείκτης 
(1960=100) Ετήσια Αλλαγή  % 

1982 277,5 399.5 - 0.4 
1983 283,2 407.7 2.0 
1984 308,6 444.3 9.0 
1985 322,1 463.8 4.4 
1986 332,8 479.2 3.3 
1987 362,4 521.8 8.9 
1988 388,2 558.9 7.1 
1989 414,0 596.0 6.6 
1990 445,8 641.8 7.7 
1991 449,2 646.7 0.7 
1992 486,7 700.7 8.4 
1993 501,4 721.9 3.0 
1994 526,6 758.2 5.0 
1995 544,9 784.6 3.5 
1996 575,3 828.4 5.6 
1997 597,8 860.8 3.9 
1998 617,4 889.1 3.3 
1999 641,1 923.2 3.8 
2000 689,0 992.2 7.5 
2001 688,0 990.8 - 0.1 
2002 709,0 1,023.1 3.1 
2003 697,0 1,005.8 - 1.7 
2004 766,0 1,105.3 9.9 
2005 804,0 1,160.0 4.9 
2006 853,0 1,230.8 6.1 
2007 894.0 1,290.0 4.8 
2008 913.0 1,317.4 2.1 
2009 877.0 1,265.5 - 3.9 
2010 935.0 1,349.2 6.7 

Πηγή:Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού (UNWTO) 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα μέχρι σήμερα διαθέσιμα στοιχεία, τις τάσεις διεθνούς ανάκαμψης της 

διεθνούς οικονομίας από την κρίση και την πορεία ανάπτυξης που παρουσίασε ο παγκόσμιος 

τουρισμός κατά το 2010, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού (UNWTO) προβλέπει την 

περαιτέρω συνέχιση της αναπτυξιακής τάσης, με ρυθμούς της τάξης του 4-5%1.  

                                                

 
1 Σύμφωνα με τον Γραμματέα του ΠΟΤ: 
“ο τουρισμός απέδειξε για άλλη μία φορά ότι είναι ένας πολύ ευέλικτος τομέας και η ανάκαμψή του αποτελεί θετικό 
γεγονός, ιδιαίτερα για τους προορισμούς που βασίζονται στον τουριστικό τομέα για έσοδα και θέσεις εργασίας. Η πρόκληση 
τώρα είναι να σταθεροποιηθεί αυτή η ανάπτυξη κατά τα επόμενα χρόνια, εν μέσω ενός εξακολουθούμενου αβέβαιου 
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2.1.2 Στοιχεία Τουριστικής Κίνησης στην Κύπρο 
Στο διεθνές αυτό πλαίσιο, η ένταξη της Κύπρου στην ΕΕ την 1η Μαΐου 2004 ως πλήρες μέλος 

και η ένταξή της στην ευρωζώνη από 1ης Ιανουαρίου 2008, αποτέλεσαν δύο πολύ θετικές 

συγκυρίες για τη χώρα. Προσέδωσαν μία πολύ ελπιδοφόρα προοπτική για κατοχύρωση, 

ενδυνάμωση και ενίσχυση της μεσογειακής διάστασης της “Τουριστικής Κύπρου”, μέσω του 

ανοίγματος σε μία πολύ μεγάλη αγορά, με την οποία υπάρχει κοινό νόμισμα και η οποία 

αναζητάει το τουριστικό προϊόν που προσφέρει η χώρα. Ο ίδιος ο UNWTO θεωρεί την Κύπρο ως 

έναν από τους κυριότερους προορισμούς ήλιου και θάλασσας (sun & sea destinations) στην 

περιοχή.  

Παρόλα αυτά, κι ενώ ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού (ΚΟΤ) είχε σχεδιάσει και υλοποίησε 

μία Στρατηγική Τουριστικής Ανάπτυξης για την περίοδο 2003- 2010, με κύριο σκοπό την 

οργάνωση και την ανάληψη πρωτοβουλιών για την υλοποίηση περιφερειακών στρατηγικών, σε 

επίπεδο περιφερειακών διοικήσεων, στον τομέα της προβολής και της ανάπτυξης του 

τουριστικού προϊόντος, η πορεία του τουρισμού στην Κύπρο ήταν αντιστρόφως ανάλογη αυτής 

του τουρισμού σε διεθνές επίπεδο.  

Προτού γίνει εκτενής ανάλυση στα πρόσφατα στοιχεία της πορείας του τουρισμού στη χώρα, 

κρίνεται σκόπιμο να ορισθεί ο όρος της τουριστικής κίνησης, να δοθούν τα διαθέσιμα στοιχεία 

όσον αφορά στην πορεία αυτής στην Κύπρο κατά τα τελευταία χρόνια και, κυρίως, να 

αποσαφηνιστεί η διαφορά με την έννοια των τουριστών/ περιηγητών.  

Με την έννοια “ταξιδιωτική κίνηση”, νοείται η τουριστική κίνηση που προκύπτει από το σύνολο 

των αλλοδαπών επισκεπτών/ ταξιδιωτών στο νησί (π.χ. ημερήσιοι επισκέπτες, όπως 

συμμετέχοντες σε κρουαζιέρες και ημερήσιους τουρίστες, περιηγητές/ τουρίστες, κ.α.), των 

κατοίκων της Κύπρου που κάνουν εσωτερικό τουρισμό και άλλων ταξιδιωτών (όπως 

μετανάστες, προσωρινούς εργάτες κ.α.).  

Παρότι από το 1980, όπως απεικονίζεται και στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 2), η ταξιδιωτική 

κίνηση έχει αυξηθεί δραστικά, τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει μία σταθεροποιητική τάση. 

                                                                                                                                                        

 
παγκόσμιου οικονομικού περιβάλλοντος”1.(Έκθεση Πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου, Ετήσια Τακτική Γενική 
Συνέλευση, Παγκύπριος Σύνδεσμος Ξενοδόχων, Κύπρος, 07 Ιουνίου 2011). 
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Βάσει των στοιχείων της Στατιστικής Υπηρεσίας, το 2010 πραγματοποιήθηκαν 3.745.261 αφίξεις 

ταξιδιωτών στην Κύπρο, εν αντιθέσει με τους 528.288 που είχαν επισκεφθεί το νησί το 1980.  

Πίνακας 2: Αφίξεις Ταξιδιωτών στην Κύπρο 
Έτος Αριθμός Ταξιδιωτών Έτος Αριθμός Ταξιδιωτών 
2010 3.745.261 2000 3.534.880 
2009 3.571.532 1999 3.142.293 
2008 3.873.999 1998 2.871.042 
2007 3.795.326 1997 2.646.363 
2006 3.656.480 1996 2.512.270 
2005 3.620.235 1995 2.685.321 
2004 3.381.159 1990 1.933.583 
2003 3.182.929 1985 1.075.386 
2002 3.263.822 1980 528.288 
2001 3.554.314   

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου 
 

Ενδεικτικό στοιχείο της σταθεροποιητικής τάσης που παρουσιάζει η ταξιδιωτική κίνηση στην 

Κύπρο είναι οι διακυμάνσεις του αριθμού των συνολικών αφίξεων που τουριστική κίνησης την 

τελευταία τετραετία. Οι καταγεγραμμένες αφίξεις για το 2010 (3.745.261) είναι κατά περίπου 

4,9% περισσότερες από τις αντίστοιχες του 2009 (3.571.532), ενώ έχει επέλθει ανεπαίσθητη 

μείωση από αυτές του 2008 και του 2007.  

Τα στοιχεία δεν είναι το ίδιο θετικά αν λάβουμε υπόψη τα στοιχεία για το πρώτο τρίμηνο του 

2011. Κατά τη συγκεκριμένη περίοδο, οι αφίξεις των ταξιδιωτών όλων των κατηγοριών, ανήλθαν 

στις 468.363, σημειώνοντας μείωση 6,4%, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 

προηγούμενου χρόνου (500.186).   

Έχοντας ορίσει την έννοια της “ταξιδιωτικής κίνησης”, η παρούσα έρευνα θα επικεντρωθεί στην 

ανάλυση του αριθμού των αφίξεων των περιηγητών/ τουριστών στην Κύπρο, κατά τα τελευταία 

χρόνια, τόσο σε διεθνές επίπεδο όσο και από τις χώρες ενδιαφέροντος (Ηνωμένο Βασίλειο και 

Γερμανία).  

Με την έννοια περιηγητές / τουρίστες, νοείται ο αριθμός των ταξιδιωτών, οι οποίοι 

επισκέπτονται μία χώρα (χώρα προορισμού) από το εξωτερικό για εύλογο χρονικό διάστημα, και 

σίγουρα για περίοδο μεγαλύτερο της μίας ημέρας. Η συγκεκριμένη κατηγορία αποτελεί 

μετρήσιμο μέρος της τουριστικής κίνησης μίας χώρας, αλλά είναι διαφορετική και δεν 
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περιλαμβάνει τους ημερήσιους επισκέπτες (π.χ. συμμετέχοντες σε κρουαζιέρες.), τους κατοίκους 

της Κύπρου (εσωτερικός τουρισμός) και άλλες κατηγορίες ταξιδιωτών (π.χ. μετανάστες, 

προσωρινοί εργάτες, κ.α.)  

Από το 2001, το οποίο αποτελεί χρονιά - ρεκόρ με το τουριστικό ρεύμα να αγγίζει τις 2,7 

εκατομμύρια τουριστικές αφίξεις και τα τουριστικά έσοδα για την Κυπριακή οικονομία να 

ανέρχονται στα €2,2 δις περίπου (£1,3 δις), οι βασικοί δείκτες του τουρισμού παρουσίασαν 

σταδιακή επιδείνωση. Το 2009, οι αφίξεις περιηγητών υπολογίζονταν σε 2.141.193, 

παρουσιάζοντας μείωση κατά περίπου 11% σε σχέση με το 2008, με τα έσοδα από τον τουρισμό 

να ανέρχονται στα €1,5 δις. Το 2010 παρουσιάστηκε μικρή αύξηση στον αριθμό των αφίξεων 

τουριστών πολυήμερης διαμονής, οι οποίες υπολογίστηκαν σε 2.172.998 (αύξηση 1,5% σε σχέση 

με το 2009), όσο και στα τουριστικά έσοδα (€1,55 δις). Σε ποσοστό, η συνολική μείωση του 

2010 έναντι του 2001 είναι της τάξης του 19,4%, ενώ η μέση ετήσια μείωση των αφίξεων 

περιηγητών στην Κύπρο, την περίοδο 2000- 2010, είναι της τάξης του 2,1% (2000: 

2.686.205αφίξεις, 2010: 2.172.998 αφίξεις), Η μείωση αυτή αντιστοιχεί σε συνολικές απώλειες 

πέραν των 0,5 εκατομμυρίων αφίξεων περιηγητών. Αν απομονωθεί η επίδραση του 2009, η μέση 

ετήσια μείωση του εισερχόμενου τουριστικού ρεύματος στην Κύπρο την περίοδο 2000- 2008 

περιορίζεται στο 1,4%.  

Στο πίνακα που ακολουθεί (Πίνακας 3), απεικονίζεται η πορεία των αφίξεων περιηγητών/ 

τουριστών στην Κύπρο κατά την περίοδο 1996- 2010.  

Πίνακας 3:  Αφίξεις Περιηγητών/Τουριστών (1996- 2010) 
Αφίξεις (1996- 2010)  

1996 1.950.000 2004 2.349.012 
1997 2.088.000 2005 2.470.063 
1998 2.222.706 2006 2.400.924 
1999 2.434.285 2007 2.416.081 
2000 2.686.205 2008 2.403.750 
2001 2.696.732 2009 2.141.193 
2002 2.418.238 2010 2.172.998 
2003 2.303.247   

Πηγή: Cyprus Tourism in Figures, 2010 (CTO)  
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Κατά το 2010, οι περισσότεροι τουρίστες προέρχονταν από τις ακόλουθες χώρες (στοιχεία του 

ΚΟΤ βάσει δηλωθείσας χώρας συνήθους διαμονής):  

- Ηνωμένο Βασίλειο (996.046 τουρίστες). 

- Ρωσία (223.861 τουρίστες). 

- Γερμανία (139.190 τουρίστες). 

- Ελλάδα (127.667τουρίστες). 

- Σουηδία (109.746 τουρίστες).  

Σε σύγκριση με τις αντίστοιχες μειώσεις στις αφίξεις για το 2009/2008 που παρατηρήθηκαν σε 

παγκόσμιο επίπεδο (- 4,2%), στην Ευρώπη (-5,7) και στις χώρες της Νότιας και Μεσογειακής 

Ευρώπης (-3,8%), αυτές παρέμειναν σε χαμηλότερα επίπεδα από αυτές της περίπτωσης της 

Κύπρου. Παράλληλα η ανάκαμψη που σημειώθηκε σε κάθε περιοχή ξεχωριστά για το 2010/2009 

(παγκόσμιο επίπεδο: +6,7%, Ευρώπη: +3,2%, Χώρες Νότιας και Μεσογειακής Ευρώπης: 

+2,0%), ήταν μεγαλύτερη από αυτή που σημειώθηκε στην Κύπρο.  

Ανάλογη μείωση παρουσιάστηκε και στην οικονομική συνεισφορά του τουρισμού στην 

Κυπριακή οικονομία, με ευρύτερες επιπτώσεις και στους ρυθμούς οικονομικής ανάπτυξης της 

χώρας. Τα έσοδα του 2010 (€1,57 δις) παρέμειναν αισθητά πιο κάτω από τα έσοδα που 

προέκυψαν το 2001 (€2,182 δις ή £1,3 δις), η οποία ήταν, όσον αφορά στα έσοδα, χρονιά ρεκόρ. 

Η καταγεγραμμένη μέση ετήσια μείωση για την περίοδο 2000- 2010 ήταν της τάξης του 2,6%, 

ενώ, εφόσον ληφθεί υπόψη ο πληθωρισμός της περιόδου, η μείωση σε πραγματικούς όρους 

διευρύνεται στο 5,1% κατά μέσο όρο ετησίως. Συνολικά η μείωση των εσόδων του 2010 έναντι 

του 2001 είναι της τάξης του 29% και κατά περίπου €612 εκατομμύρια λιγότερα για την 

κυπριακή οικονομία.  

Θα πρέπει να σημειωθεί, ότι μόνο το 2009, λόγω της χρηματοπιστωτικής κρίσης στα έσοδα του 

2009, οι τουριστικές εισπράξεις ήταν κατά 17% περίπου μειωμένες σε σχέση με τα έσοδα από 

τον τουρισμό κατά το προηγούμενο έτος (2008). Ως αποτέλεσμα, αν εξαιρεθεί το 2009, η μέση 

ετήσια μείωση στις εισπράξεις για την περίοδο 2000- 2008 περιορίζεται σε 1,5% σε τιμές αγοράς 

και 4,3% σε πραγματικούς όρους.  
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Αν απομονωθεί το 2010, τα συνολικά έσοδα, τα οποία περιελάμβαναν και €20 εκατομμύρια 

περίπου από τους μονοήμερους επισκέπτες, κατέγραψαν αύξηση 4,0% σε ονομαστικούς και 

αύξηση 1,5% σε πραγματικούς όρους.  

Στον ακόλουθο πίνακα (Πίνακας 4), παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της Έρευνας για τη 

Δαπάνη των περιηγητών, που διεξάγεται πάνω σε συστηματική βάση από τη Στατιστική 

Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

Πίνακας 4: Δαπάνες Περιηγητών (2001- 2010) 

Έτος Έσοδα (€ δις) Ετήσια ποσοστιαία μεταβολή 
(με το προηγούμενο έτος) 

2010 1,570 +4% 
2009 1,510 -17% 
2008 1,810 -3,5% 
2007 1,878 +6% 
2006 1,772 +2,1% 
2005 1,733 +2,3% 
2004 1,668 -3,2% 
2003 1,734 -10,4% 
2002 1,941 -11% 
2001 2,182  

Πηγή: Έκθεση Πεπραγμένων/ Παγκύπριος Σύνδεσμος Ξενοδόχων (2011)  

 

Στο πλαίσιο αυτό, σύμφωνα με εκτιμήσεις της Στατιστικής Υπηρεσίας της Κύπρου, η 

συνεισφορά του ξενοδοχειακού και επισιτιστικού τομέα στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν 

(ΑΕΠ) της Κύπρου ήταν 6,0%, τόσο για το 2009, όσο και για το 2010. Το ολικό ΑΕΠ, σε 

τρέχουσες τιμές αγοράς υπολογίζεται για το 2010 στα €17,47 δις, σε σύγκριση με €16,95δις του 

2009, σημειώθηκε δηλαδή αύξηση κατά 3,1%. 

Όσον αφορά της πορεία του τουρισμού κατά τους πρώτους μήνες του 2011, τα στοιχεία είναι 

ενθαρρυντικά. Βάσει των διαθέσιμων στοιχείων της Στατιστικής Υπηρεσίας, το πρώτο τρίμηνο 

του 2011, με 205.700 τουριστικές αφίξεις, σημειώθηκε συνολική οριακή αύξηση της τάξης του 

0,3% έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2010 (205.005 αφίξεις).  

Αντίστοιχα, τα έσοδα του πρώτου τριμήνου του 2011 κατέδειξαν, βάσει στοιχείων της 

Στατιστικής Υπηρεσίας, συνολική αύξηση της τάξης του 3% (€133,1 εκατομμύρια) έναντι της 

αντίστοιχης περιόδου του 2010 (€129,2 εκατομμύρια).  
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Η παρούσα κατάσταση του τουρισμού στην Κύπρο οφείλεται σε μία σειρά αδυναμίες και 

ενδογενείς παράγοντες οι οποίοι αιτιολογούν τη μη υγιή απόδοση της τουριστικής πολιτικής 

στην Κύπρο:  

- Η Κύπρος παρουσιάζει πρόβλημα ανταγωνιστικότητας όσον αφορά στις τιμές έναντι των 

γειτονικών προορισμών στη Μεσόγειο. Συνεχείς αυξήσεις στις τιμές, υψηλά λειτουργικά 

κόστη, φορολογία, στις αεροπορικές αερογραμμές, κ.α. έχουν καταστήσει την Κύπρο 

ακριβότερο προορισμό για διακοπές σε σχέση με  ανταγωνιστικούς της προορισμούς, όπως η 

Τουρκία. Η Τουρκία πέτυχε 6% αύξηση (χωρίς μείωση το 2009 και 2008) στις αφίξεις της, 

λόγω, κυρίως, της value-for-moneyανταγωνιστικότητάς της στις αγορές της Ευρωζώνης, αλλά 

και του Ηνωμένου Βασιλείου. Μόνο αν η Κύπρος προβεί σε μείωση των τιμών στις 

παρεχόμενές τις υπηρεσίες θα μπορέσει να προβεί σε αναστροφή του κλίματος.   

- Καταγράφεται περιορισμένη διάρκεια της τουριστικής περιόδου, δεδομένου ότι το 

μεγαλύτερο τμήμα των περιηγητών / τουριστών, επισκέπτεται τη χώρα κατά τη διάρκεια της 

θερινής περιόδου. Με απλά λόγια, το βασικό προϊόν (θεματικά) της χώρας εστιάζεται (σχεδόν 

αποκλειστικά) στο «sun & sea». 

- Απαιτείται να υπάρξει ποιοτική αναβάθμιση / εμπλουτισμός και ανακαίνιση των υφιστάμενων 

δομών της τουριστικής βιομηχανίας (πχ. Ξενοδοχειακές μονάδες, παρεχόμενες υπηρεσίες, 

κ.α.), ούτως ώστε να αναβαθμιστεί το τουριστικό της προϊόν και να μπορέσει να ανταγωνιστεί 

επί ίσοις όροις άλλους Μεσογειακούς προορισμούς. Εφόσον οι υπηρεσίες που παρέχονται 

γίνουν σύγχρονες και υψηλού επιπέδου, σε ένα αυξημένων απαιτήσεων εκ μέρους των 

τουριστών περιβάλλον, η Κύπρος θα επανέλθει στην τουριστική αγορά με αξιώσεις.  

 

2.1.3 Στοιχεία Τουριστικής κίνησης επισκεπτών από το Ηνωμένο Βασίλειο 

Τα τελευταία χρόνια, με αποκορύφωμα το 2009 και το 2010, έχει παρουσιαστεί μία γενικότερη 

ύφεση του αριθμού των Βρετανών τουριστών προς το σύνολο των τουριστικών προορισμών, και 

ιδιαίτερα των Ευρωπαϊκών. Η ύφεση αυτή οφείλεται κατά κύριο λόγο στην παγκόσμια κρίση και 

τη σημαντική απώλεια της συναλλαγματικής αξίας της στερλίνας έναντι του ευρώ. Το γεγονός 

αυτό, εφόσον συνδυασθεί με τα προαναφερθέντα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Κυπριακός 
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τουρισμός (ανταγωνιστικότητα, υψηλές τιμές, πεπαλαιωμένες υπηρεσίες), αιτιολογεί την 

απώλεια από την Κύπρο σημαντικού μεριδίου της βρετανικής αγοράς.  

Βάσει των διαθέσιμων στοιχείων της Στατιστικής Υπηρεσίας και του Κυπριακού Οργανισμού 

Τουρισμού, οι τουριστικές αφίξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο το 2010 μειώθηκαν κατά 7% 

(996.046 τουρίστες) σε σχέση με το 2009 (1.069.196 τουρίστες), ενώ συγκρινόμενο το 2010 με 

το 2008 (1.242.655), υπήρξε μείωση της τάξης του 20%. Παρόλη τη μείωση αυτή, το 2010, οι 

Βρετανοί τουρίστες διατήρησαν την 1η θέση στις αφίξεις τουριστών στην Κύπρο, με περίπου 

46% επί του συνόλου των αφίξεων (996.046 τουρίστες σε σύνολο 2.172.998).  

Κατά τη περίοδο 2000- 2010, η μέση ετήσια μείωση στις αφίξεις Βρετανών περιηγητών στην 

Κύπρο που καταγράφηκε ήταν της τάξης του 3,1%. Ω αποτέλεσμα, το μερίδιο του τουριστικού 

ρεύματος περιορίστηκε στο προαναφερθέν 46%, όταν το 2003 είχε ανέλθει σε 58,5%.  

Στο παρακάτω σχήμα (Σχήμα 1), γίνεται διαγραμματική απεικόνιση των τουριστικών αφίξεων 

στην Κύπρο από το Ηνωμένο Βασίλειο. Στον κάθετο άξονα, παρουσιάζεται ο αριθμός των 

αφίξεων, και στον οριζόντιο, τα έτη αφίξεων (2000- 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 1:  Αριθμός Αφίξεων στην Κύπρο από Η.Β. (2000- 2010) 

Η ίδια πτωτική εικόνα φαίνεται να ισχύει και κατά το πρώτο πεντάμηνο του 2011. Βάσει των 

στοιχείων της Στατιστικής Υπηρεσίας για τη συγκεκριμένη περίοδο, την Κύπρο έχουν 
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επισκεφθεί συνολικά 272.846 Βρετανοί τουρίστες (σε σύνολο αφίξεων 672.949 τουριστών). Η 

πορεία του τουριστικού ρεύματος από το Ηνωμένο Βασίλειο προς την Κύπρο διαμορφώνεται 

όπως παρουσιάζεται και στον ακόλουθο Πίνακα 5.  

 

Πίνακας 5:  Αφίξεις Βρετανών Τουριστών στην Κύπρο (1ο 5μηνο 2011) 

 Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος Απρίλιος Μάιος 
Αφίξεις Περιηγητών 
(% μεταβολή)  

44.442  
(-3,3) 

62.294  
(12,7) 

98.964  
(-4,7) 

199.762  
(43,0) 

267.487  
(3,7) 

Ηνωμένο Βασίλειο  15.292  
(-14,0) 

22.095  
(-11,7)  

34.709  
(-20,1)  

80.998  
(29,1) 

119.752  
(-5,8) 

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου 

 

Όπως διαπιστώνεται, με την εξαίρεση του Απριλίου, όπου σημειώθηκε αύξηση των τουριστικών 

αφίξεων κατά 29,1%, τους υπόλοιπους μήνες η τάση ήταν μειωτική. Αν αυτό συγκριθεί με την 

αυξητική τάση του συνόλου των αφίξεων των περιηγητών στην Κύπρο κατά τους μήνες 

Φεβρουάριο, Απρίλιο και Μάιο 2011, φαίνεται ότι η μείωση της τουριστικής κίνησης Βρετανών 

τουριστών προς την Κύπρο θα είναι σημαντική και κατά το σύνολο του 2011 και αντιστρόφως 

ανάλογη με τη συνολική τουριστική κίνηση προς την Κύπρο.  

 

2.1.4 Στοιχεία Τουριστικής κίνησης επισκεπτών από τη Γερμανία 

Η ανάλογη εικόνα του τουριστικού κύματος των Γερμανών προς την Κύπρο έχει δείξει θετικά 

σημάδια ανάκαμψης κατά την τελευταία διετία. Βάσει των στοιχείων της Στατιστικής Υπηρεσίας 

και του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού, οι τουριστικές αφίξεις από τη Γερμανία κατά το 

2010 αυξήθηκαν κατά 6% (139.190 τουρίστες) σε σχέση με το 2009 (131.161τουρίστες), ενώ η 

αύξηση που παρουσιάστηκε το 2010 συγκριτικά με το 2008 (132.058 τουρίστες) ήταν της τάξης 

του 5,4%.  

Λαμβάνοντας υπόψη τη συνολική σημαντική συρρίκνωση των αφίξεων Γερμανών περιηγητών 

την περίοδο 2000- 2010 (από περίπου 234.000 σε περίπου 139.000), με μέση ετήσια μείωση της 

τάξης του 5%, τα προαναφερθέντα στοιχεία υποδεικνύουν μία αναστροφή της τάσης προς ένα 

θετικό πρόσημο.  
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Στο σχήμα που ακολουθεί (Σχήμα 2), γίνεται διαγραμματική απεικόνιση των τουριστικών 

αφίξεων στην Κύπρο από τη Γερμανία. Στον κάθετο άξονα, εμφανίζεται ο αριθμός των αφίξεων, 

και στον οριζόντιο, τα έτη αφίξεων (2000- 2010).  

 

 

Σχήμα 2:  Αριθμός Αφίξεων στην Κύπρο από τη Γερμανία (2000- 2010) 

 

Παρόλη τη μείωση στις αφίξεις τουριστών από τη Γερμανία, κατά τα τελευταία χρόνια, η χώρα 

(Γερμανία) διατηρήθηκε στην τρίτη θέση του συνόλου του αριθμού των αφίξεων τουριστών την 

Κύπρο, εφόσον σε σύνολο 2.172.998 τουριστών που επισκέφθηκαν την Κύπρο το 2010, οι 

139.190 είναι Γερμανοί τουρίστες, με πρώτους τους Βρετανούς (996.046 τουρίστες) και 

δεύτερους τους Ρώσους (223.861 τουρίστες). Το νούμερο αυτό αντιστοιχεί σε περίπου 6,4% επί 

του συνόλου των αφίξεων.  

Βάσει των στοιχείων της Στατιστικής Υπηρεσίας για το πρώτο πεντάμηνο του 2011, την Κύπρο 

έχουν επισκεφθεί συνολικά 62.894 Γερμανοί τουρίστες (σε σύνολο αφίξεων 672.949 τουριστών). 

Η πορεία του τουριστικού ρεύματος από τη Γερμανία προς την Κύπρο διαμορφώνεται, σε 

μηνιαία βάση,όπως απεικονίζεται στον ακόλουθο Πίνακα 6: 
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Πίνακας 6: Αφίξεις Γερμανών Τουριστών στην Κύπρο (1ο 5μηνο 2011) 

 Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος Απρίλιος Μάιος 
Αφίξεις Περιηγητών 
(% μεταβολή)  

44.442  
(-3,3) 

62.294  
(12,7) 

98.964  
(-4,7) 

199.762  
(43,0) 

267.487  
(3,7) 

Γερμανία   4.128  
(1,1) 

8.830  
(95,6) 

17.535  
(13,9) 

17.956  
(30,8) 

14.445  
(-5,1) 

Πηγή:Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου 

Από τα στοιχεία αυτά, καταγράφεται τάση αύξησης των τουριστικών αφίξεων, κατά το πρώτο 

πεντάμηνο του 2011, από τη Γερμανία προς την Κύπρο. Το στοιχείο που μένει να διαπιστωθεί 

είναι ο βαθμός που οι αυξητικές αυτές τάσεις θα σταθεροποιηθούν και εάν και εφόσον 

επηρεασθούν από τη συνολική πορεία των τουριστικών αφίξεων στην Κύπρο κατά το σύνολο 

του 20112.  

 

2.2 Τουρισμός Ειδικών Ενδιαφερόντων 

2.2.1 Εισαγωγή  

Λαμβάνοντας υπόψη την προαναφερθείσα ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης του 

τουριστικού τομέα στην Κύπρο, η πτωτική πορεία του τουρισμού στη χώρα δύναται να 

αντιστραφεί μέσω της ανάπτυξης και προώθησης του τουρισμού ειδικών ενδιαφερόντων. Χωρίς 

οι συγκεκριμένες μορφές τουρισμού να αποτελούν τον πυρήνα του τουριστικού προϊόντος και 

της τουριστικής πολιτικής, ο τουρισμός ειδικών ενδιαφερόντων μπορεί να δράσει επικουρικά 

και/ή συμπληρωματικά στην μαζική μορφή τουρισμού, δηλαδή αυτού της κατηγορίας “Ήλιος και 

Θάλασσα” και να καλύψει το πρόβλημα της εποχικότητας. 

Προκειμένου η Κύπρος να επανατοποθετηθεί ως ποιοτικός τουριστικός προορισμός είναι 

απαραίτητο να στοχεύσει σε ένα πιο εξειδικευμένο προϊόν, δίνοντας έμφαση σε ειδικά προϊόντα 

που ανταποκρίνονται στις ανάγκες εξειδικευμένων τμημάτων της τουριστικής αγοράς διεθνώς. 

Μόνο έτσι θα επαναπροσδιορισθεί η εικόνα της Κύπρου στους δυνητικούς τουρίστες ως ενός 

                                                

 
2 Στο Παράρτημα Ι της παρούσης έκθεσης, παρατίθενται αναλυτικά στοιχεία για τον αριθμό των αφίξεων των τουριστών, κατά 
χώρα συνήθους διαμονής, για την περίοδο 2000- 2010, καθώς και οι αφίξεις Τουριστών κατά Χώρα Συνήθους Διαμονής (2008- 
2010), μαζί με τις ποσοστιαίες αλλαγές. 
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αειφόρου τουριστικού προορισμού που παρέχει στον επισκέπτη τουριστικά προϊόντα πέρα από 

εκείνα του ήλιου και της θάλασσας και, συνεπακόλουθα θα αυξήσει το μερίδιό της στη διεθνή 

τουριστική αγορά.  

Προτού η έρευνα προβεί τόσο στον ορισμό και τη σύντομη ανάλυση των κυριότερων μορφών 

τουρισμού ειδικών ενδιαφερόντων, και τον βαθμό ανάπτυξής του στην αντίστοιχη αγορά της 

Κύπρου, στο πλαίσιο πρόκρισης του Τουρισμού Υπαίθρου, θα πρέπει να οριοθετηθεί η έννοια.  

Ο τουρισμός ειδικών ενδιαφερόντων μπορεί να ορισθεί ως ο τουρισμός όπου “το κίνητρο  και η 

επιλογή του τουρίστα καθορίζονται πρωτίστως από κάποιο ειδικό ενδιαφέρον που έχει σε μία ή 

περισσότερες δραστηριότητες και/ή προορισμούς»3. Επομένως, ο τουρισμός ειδικών 

ενδιαφερόντων χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη ενός ειδικού κινήτρου στη ζήτηση και από την 

ανάπτυξη μιας αντίστοιχης ειδικής υποδομής (προσφοράς)4 στη χώρα- προορισμό. Όσοι 

τουρίστες ταξιδεύουν στα πλαίσια τουρισμού ειδικών ενδιαφερόντων, πραγματοποιούν 

στοχευόμενες εξορμήσεις/ επισκέψεις σε συγκεκριμένους τουριστικούς προορισμούς, ανάλογα 

με τα ενδιαφέροντά τους και το χαρακτήρα του ταξιδιού τους. Στο πλαίσιο αυτό, δίνεται 

μεγαλύτερος σεβασμός και έμφαση σε μεμονωμένους παράγοντες για τον προγραμματισμό και 

υλοποίηση ενός ταξιδιού όπως η τοπική κοινωνία και οι κάτοικοι, το φυσικό και πολιτισμικό 

περιβάλλον της χώρας προορισμού, συγκεκριμένες ειδικές παροχές και ένας αριθμός 

προσωπικών λόγων.  

Στην περίπτωση της Κύπρου, λόγω της ύπαρξης και αλληλοσύνδεσης του πλούσιου φυσικού 

περιβάλλοντος με το πολύ καλό κλίμα, της μακρόχρονης ιστορίας με το θρησκευτικό και 

πολιτισμικό υπόβαθρο, σε συνδυασμό με τις σύγχρονες τουριστικές υποδομές, ο τουρισμός 

ειδικών ενδιαφερόντων μπορεί να ενταχθεί σε ένα ενιαίο εννοιολογικό πλαίσιο, αυτό του 

Τουρισμού της Υπαίθρου, όπως αναγράφεται και αναλύεται στο Σχέδιο Προβολής Τουρισμού 

Υπαίθρου, το οποίο εκπονήθηκε για τον ΚΟΤ τον Ιούλιο 2009. Με τον συγκεκριμένο όρο 

νοούνται οι ήπιες, εναλλακτικές μορφές βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης που έχουν ως στόχο:  

                                                

 
3 Σελ 47, Ιωάννα Φαρσάρη, κεφάλαιο 2 “Εννοιολογικές Προσεγγίσεις”,  στο βιβλίο “Εναλλακτικές και Ειδικές Μορφές 
Τουρισμού: Σχεδιασμός, Μάνατζμεντ & Μάρκετινγκ” (σελ. 37-54), επιμελητές: Μ. Σωτηριάδης και Ι. Φαρσάρη, Εκδόσεις: 
Interbooks (Αθήνα, 2009)  
4 Σελ. 82, Χ. Κοκκώσης, Π.Τσάρτας, Βιώσιμη Τουριστική Ανάπτυξη και Περιβάλλον, Εκδόσεις Κριτική (Αθήνα, 2001)  
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- Να γνωρίσει ο επισκέπτης τον αγροτικό χώρο, τα πολιτισμικά στοιχεία και τα αυθεντικά 

χαρακτηριστικά του, τις αγροτικές ασχολίες, τα τοπικά προϊόντα, την παραδοσιακή κουζίνα, 

και την καθημερινή ζωή των κατοίκων.  

- Να φέρει τον επισκέπτη σε επαφή με τη φύση, καθώς και με τις δραστηριότητας στην 

ύπαιθρο, στις οποίες θα μπορεί να συμμετέχει, να ψυχαγωγηθεί και να νοιώσει τη χαρά της 

περιήγησης, της γνώσης, της πληροφόρησης και της ανακάλυψης.  

- Να κινητοποιήσει τις παραγωγικές, πολιτισμικές και αναπτυξιακές δυνάμεις του τόπου, 

συμβάλλοντας έτσι στην αειφόρο οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη5.  

Στο διάγραμμα που ακολουθεί απεικονίζεται ο τουρισμός της υπαίθρου και οι βασικές μορφές 

τουρισμού ειδικών ενδιαφερόντων που τον αποτελούν και στην ανάλυση των οποίων θα 

επικεντρωθεί η έρευνα. Βάσει του ως ανωτέρω όρου του Τουρισμού της Υπαίθρου, ακολουθεί η 

ανάλυση μίας ομάδας δραστηριοτήτων, υποδομών και υπηρεσιών που εντάσσονται, στο πλαίσιο 

του τουρισμού ειδικών ενδιαφερόντων, στη σφαίρα του τουρισμού της υπαίθρου, τόσο σε 

θεωρητικό επίπεδο με την οριοθέτηση και ανάλυσή τους, όσο και στο βαθμό που έχουν 

αναπτυχθεί στην Κύπρο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 
5 Σελ. 9, Οδηγός Τουρισμού της Υπαίθρου για τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Ινστιτούτο Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης, Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας (Αθήνα, 2008) 
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Διάγραμμα  1: Μορφές Τουρισμού Ειδικών ενδιαφερόντων 

 

2.2.2 Τουρισμός Υγείας / Ευεξίας 

Ο Τουρισμός Υγείας νοείται ως ο τουρισμός κατά τη διάρκεια του οποίου οι τουρίστες 

συμμετέχουν σε προγράμματα υγείας ή σε προγράμματα που σχετίζονται με την υγεία. Ως 

προγράμματα υγείας νοούνται τα προγράμματα διατήρησης, πρόληψης, θεραπείας, ανάρρωσης 

και αποκατάστασης της υγείας με σύγχρονες ιατρικές μεθόδους και με φυσικές μεθόδους και 

προγράμματα που σχετίζονται και επηρεάζουν την υγεία όπως προγράμματα υγιεινής διαβίωσης, 

υγιεινής διατροφής, ψυχικής ισορροπίας, ομορφιάς, αδυνατίσματος, κοινωνικής επανένταξης, 

κλπ.6.  

Η συγκεκριμένη μορφή τουρισμού αποτελεί μία σχετικά νέα αγορά τουρισμού. Μόλις τα 

τελευταία χρόνια ο κόσμος άρχισε να αποκτάει ιατρική συνείδηση, να ενδιαφέρεται για θέματα 

                                                

 
6 http://www.itr.si/javno/youth_farm/el/non-agric-activities4.html#2.2. 

Τουρισμός Υπαίθρου 

Οικοτουρισμός 

Τουρισμός 
Υγείας/Ευεξίας 

Πολιτιστικός 
Τουρισμός 

Θρησκευτικός/ 
Προσκυνηματικός 

Τουρισμός 

Ποδηλατικός 
Τουρισμός  

Γαστρονομία
- Κρασί    

Γαμήλιος 
Τουρισμός 



«Έρευνα αγοράς για τον τουρισμό ειδικών ενδιαφερόντων σε Ηνωμένο Βασίλειο και Γερμανία» - Έκθεση Έρευνας 

Enoros Consulting Ltd – Symmetron MRC Institute Ltd  Σελ. 21 

προστασίας και διαφύλαξης της προσωπικής του υγιεινής και να επενδύει περισσότερο, υλικά 

και χρονικά, σε μεθόδους και τρόπους για την προστασία της υγείας και της ευεξίας του. Ο πιο 

περίπλοκος και απαιτητικός τρόπος ζωής, η εμφάνιση νέων “περίπλοκων” ασθενειών και το 

κοινωνικό γίγνεσθαι που επιβάλλει ένα συγκεκριμένο μοντέλο ζωής, είναι μόνο μερικοί από τους 

λόγους για τους οποίους οι άνθρωποι άρχισαν να ασχολούνται με την υγεία και την ευεξία τους. 

Υπό αυτές τις προϋποθέσεις, ο τουρισμός υγείας προκύπτει όταν άνθρωποι, οι οποίοι ζουν σε μία 

χώρα, ταξιδεύουν σε μία άλλη προκειμένου να λάβουν ιατρική, οδοντιατρική και χειρουργική 

περίθαλψη, προκειμένου να λάβουν, την ίδια στιγμή ίση ή καλύτερη φροντίδα από όσο θα 

λάμβαναν στη χώρα τους, ενώ ταξιδεύουν για ιατρική περίθαλψη λόγω πιο προσιτής τιμής, 

καλύτερης πρόσβασης στην περίθαλψη ή υψηλότερου επιπέδου ποιότητας της περίθαλψης7.  

Οι κυριότεροι λόγοι, οικονομικού και/ή κοινωνικού χαρακτήρα, για τους οποίους ένα μεγάλο 

ποσοστό ανθρώπων επιλέγει να ταξιδέψει σε χώρες του εξωτερικού με αποκλειστικό κίνητρο την 

αντιμετώπιση ιατρικών του προβλημάτων είναι οι ακόλουθοι:  

- Οικονομικό κόστος, καθώς τα έξοδα για μία επέμβαση/ ιατρική θεραπεία διαφέρει από 

χώρα σε χώρα, ανάλογα και με τις οικονομικές συνθήκες που επικρατούν σε κάθε μία από 

αυτές.  

- Πρότυπα ποιότητας: λόγω του διαφορετικού κόστους και επιπέδου ζωής  από χώρα σε 

χώρα, υπάρχει διαφορά και στην ποιότητα των ιατρικών παροχών προς τον ασθενή.  

- Σε πολλές περιπτώσεις, ένας ασθενής χρήζει ειδικής θεραπείας ή/και φαρμακευτικής 

αγωγής, οι οποίες είτε δεν προσφέρονται ή/και δεν είναι τόσο αναπτυγμένες στη χώρα 

διαμονής του όσο στη χώρα υποδοχής.   

- Ειδικές περιπτώσεις. Υπάρχουν ιατρικά κέντρα/ ινστιτούτα ή/και χειρούργοι που 

ειδικεύονται σε ειδικές μορφές ασθενειών, η περίθαλψη των οποίων δεν είναι διαθέσιμη 

αλλού.  

                                                

 
7 “Medical Tourism is where people who live in one country travel to another country to receive medical, dental and surgical care 
while at the same time receiving equal to or greater care than they would have in the own country, and are travelling for medical 
care because of affordability, better access to care or a higher level of quality of care”. Σελ. 6, Research Report με τίτλο “4WR: 
Wellness: for Whom, Where, and What?” (Wellness Tourism Worldwide & Xellum Ltd., 2011). 
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- Κοινωνικοί λόγοι. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου οι ασθενείς επιλέγουν να μη 

δημοσιοποιήσουν είτε ότι πάσχουν από μία συγκεκριμένη ασθένεια είτε τη λήψη 

συγκεκριμένης αγωγής. Επομένως η τήρηση από τις χώρες προορισμού του ιατρικού 

απορρήτου και η μη δημοσιοποίηση στοιχείων σχετικά με τα άτομα που τις επισκέπτονται 

στο πλαίσιο του ιατρικού τουρισμού αποτελεί έναν επιπλέον λόγο για την επιλογή της 

συγκεκριμένης χώρας.  

Ο τουρισμός υγείας διακρίνεται σε δύο (2) μορφές: τουρισμός ευεξίας και ιατρικός τουρισμός.  

Παρότι και οι δύο μορφές αποτελούν εξίσου σημαντικές, τόσο από άποψη αριθμού τουριστών 

διεθνώς όσο και εσόδων για τη χώρα προορισμού, η έμφαση, για το σκοπό της παρούσας 

έρευνας, όσον αφορά τη πορεία του τουρισμού υγείας στην Κύπρο, θα δοθεί στον τουρισμό 

ευεξίας.  

Προτού γίνει αναφορά στην συγκεκριμένη αγορά στην Κύπρο, οι δύο κατηγορίες θα πρέπει να 

ορισθούν και να περιγραφούν ως εξής:  

• Τουρισμός Ευεξίας. Παρότι δεν υπάρχει συγκεκριμένος ορισμός, η έννοια του τουρισμού 

ευεξίας γίνεται κατανοητή ως αυτή που απευθύνεται σε τουρίστες που επιθυμούν να 

συνδυάσουν τις διακοπές τους με υπηρεσίες πρόληψης, διατήρησης ή βελτίωσης της υγείας 

τους μέσω προγραμμάτων ολικής αναζωογόνησης και χαλάρωσης σε σωματικό, πνευματικό 

και συναισθηματικό επίπεδο. Η επιβάρυνση του περιβάλλοντος, το άγχος που προκαλεί ο 

σύγχρονος τρόπος ζωής και το κάπνισμα είναι μερικοί από τους λόγους που έχουν οδηγήσει 

στην άνθηση της συγκεκριμένης μορφής τουρισμού κατά τα τελευταία χρόνια. Όσοι 

ακολουθούν ανάλογες δράσεις τουρισμού επιλέγουν να απευθύνονται σε φυσικές μεθόδους 

θεραπείας για την ευεξία και βελτίωση της υγείας τους, με τον παράλληλο περιορισμό 

συμβατικών μορφών θεραπείας, όπως η λήψη φαρμάκων.  

Στο πλαίσιο αυτό,  ο τουρισμός ευεξίας θα μπορούσε να ορισθεί ως το άθροισμα όλων των 

σχέσεων που προκύπτουν από ένα ταξίδι ανθρώπων, των οποίων το πρωταρχικό κίνητρο 

είναι να διατηρήσουν ή να ενθαρρύνουν την υγεία και την ευημερία τους και οι οποίοι 

διαμένουν τουλάχιστον μια νύχτα σε μια εγκατάσταση που έχει σχεδιαστεί ειδικά για να 
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επιτρέψει και να ενισχύσει τη σωματική, ψυχολογική, πνευματική και/ή κοινωνική τους 

ευημερία8. 

Οι κύριες δράσεις, οι οποίες εντάσσονται στη συγκεκριμένη μορφή τουρισμού, είναι οι 

επισκέψεις σε κέντρα ομορφιάς, θέρετρα που παρέχουν υπηρεσίες συνδεόμενες με τον 

μοντέρνο τρόπο ζωής και σε κέντρα πνευματικής ευεξίας.  

• Ιατρικός Τουρισμός: Σε αντίθεση με τον τουρισμό ευεξίας, ο ιατρικός τουρισμός εμπλέκει 

ταξίδια στο εξωτερικό με σκοπό την ιατρική περίθαλψη και φροντίδα του ασθενούς καθώς 

και την παροχή ανάλογων υπηρεσιών σε ιατρικά κέντρα/ νοσοκομεία της χώρας υποδοχής 

και φιλοξενίας.  

Ο ιατρικός τουρισμός μπορεί να ορισθεί ως “το άθροισμα όλων των σχέσεων και τα 

φαινόμενα που προκύπτουν από ένα ταξίδι από ανθρώπους των οποίων πρωταρχικό κίνητρο 

είναι να αντιμετωπίσουν ή θεραπεύσουν μια ιατρική κατάσταση με την αξιοποίηση των 

ιατρικών υπηρεσιών παρέμβασης, μακριά από το συνήθη τόπο διαμονής τους, ενώ 

συνδυάζουν συνήθως αυτό το ταξίδι με στοιχεία διακοπών ή τουρισμού με τη συμβατική 

έννοια”9.  

Όπως προκύπτει από τον προαναφερθέντα ορισμό, η συγκεκριμένη μορφή τουρισμού 

απευθύνεται σε άτομα, τα οποία, αντιμετωπίζοντας συγκεκριμένο πρόβλημα υγείας, 

προτιμούν να απευθυνθούν σε νοσοκομεία ή κλινικές μίας ξένης χώρας για τη θεραπεία και 

περίθαλψη τους, και όχι σε αντίστοιχα της χώρας καταγωγής τους.  

Βάσει των διαθέσιμων στοιχείων, οι κύριοι διεθνείς προορισμοί υποδοχής ιατρικών 

τουριστών είναι οι ανεπτυγμένες χώρες του Δυτικού κόσμου, ενώ αναπτυσσόμενες χώρες, 

                                                

 
8 “Wellness tourism is defined as the sum of all the relationships resulting from a journey by people whose primary motive is to 
maintain or promote their health and wellbeing and who stay at least one night at a facility that is specifically designed to enable 
and enhance people's physical, psychological, spiritual and/or social well-being”, Σελ 9, “HEALTH TOURISM IN AUSTRALIA: 
SUPPLY, DEMAND AND OPPORTUNITIES” by Cornelia Voigt, Jennifer Laing, Meredith Wray, Graham Brown, Gary Howat, 
Betty Weiler & Richard Trembath, published by CRC for Sustainable Tourism Pty Ltd (Australia, 2010). 
9 “Medical Tourism is defined as the sum of all the relationships and phenomena resulting from a journey by people whose 
primary motive is to treat or cure a medical condition by taking advantage of medical intervention services away from their usual 
place of residence while typically combining this journey with a vacation or tourism elements in the conventional sense”, Σελ. 36, 
“HEALTH TOURISM IN AUSTRALIA: SUPPLY, DEMAND AND OPPORTUNITIES”, authors: Cornelia Voigt, Jennifer 
Laing, Meredith Wray, Graham Brown, Gary Howat, Betty Weiler & Richard Trembath, published by CRC for Sustainable 
Tourism Pty Ltd (Australia, 2010). 
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όπως π.χ. η Ινδία, η Ταϊλάνδη, η Κορέα, η Μαλαισία, οι  Φιλιππίνες και η Ταϊβάν, 

αποτελούν τις ανερχόμενες “δυνάμεις”10 κατακτώντας όλο ένα και μεγαλύτερο μερίδιο της 

συγκεκριμένης αγοράς τουρισμού. Όσον αφορά την Ευρώπη, η Γερμανία, το Βέλγιο και η 

Ισπανία έχουν αναδειχθεί ως οι επικρατέστεροι προορισμοί υποδοχής ιατρικών τουριστών11. 

Παρότι η αγορά του τουρισμού υγείας γνωρίζει άνοδο τα τελευταία χρόνια, η εξαγωγή 

στατιστικών στοιχείων δεν είναι δυνατή. Υπάρχουν παράγοντες, όπως π.χ. το ιατρικό απόρρητο 

ή άρνηση δήλωσης του σκοπού του ταξιδιού, που δεν επιτρέπουν την εξαγωγή σταθερών 

συμπερασμάτων. Επομένως τα όποια στοιχεία υπάρχουν προκύπτουν μόνο από εκτιμήσεις. 

Βάσει έρευνας, την οποία διεξήγαγε η McKinsey & Company, ο συνολικός κύκλος εργασιών της 

συγκεκριμένης αγοράς, διεθνώς, αναμένεται να ανέλθει στα $100 δις το 2012 από $40 δις το 

2004, στοιχείο το οποίο αναδεικνύει την ραγδαία ανοδική τάση της συγκεκριμένης μορφής 

τουρισμού12.  

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του Αγγλικού οίκου Tourism Research and Marketing, το 2005 

υπολογίζεται πραγματοποιήθηκαν σε όλο τον κόσμο 19 εκατομμύρια ταξίδια που αφορούσαν 

τουρισμό υγείας με συνολικές δαπάνες $20 δισεκατομμυρίων, ενώ βάσει υπολογισμών, ο 

τουρισμός υγείας θα αποτελούσε, μέχρι το 2010,το 4% του τουριστικού ρεύματος παγκοσμίως, 

με 40 εκατομμύρια ταξίδια13.  

Ανάλογη ανοδική τάση έχει πρόσφατα παρουσιάσει ο τουρισμός υγείας και στην τουριστική 

αγορά της Κύπρου. Το σύστημα και η υποδομή παροχής ιατρικών υπηρεσιών της χώρας είναι 

υψηλής ποιότητας και μπορεί να συγκριθεί ευνοϊκά με αυτό των αναπτυγμένων χωρών, έχοντας 

πετύχει να καλύπτει τις ανάγκες του τουριστών που απευθύνονται και στις δύο (2) επιμέρους 

μορφές του τουρισμού υγείας (τουρισμός ευεξίας και ιατρικός τουρισμός), σε πολύ χαμηλότερο 

                                                

 
10 Σελ. 41, “HEALTH TOURISM IN AUSTRALIA: SUPPLY, DEMAND AND OPPORTUNITIES”, authors: Cornelia Voigt, 
Jennifer Laing, Meredith Wray, Graham Brown, Gary Howat, Betty Weiler & Richard Trembath, published by CRC for 
Sustainable Tourism Pty Ltd (Australia, 2010). 
11 Σελ. 41, “HEALTH TOURISM IN AUSTRALIA: SUPPLY, DEMAND AND OPPORTUNITIES”, authors: Cornelia Voigt, 
Jennifer Laing, Meredith Wray, Graham Brown, Gary Howat, Betty Weiler & Richard Trembath, published by CRC for 
Sustainable Tourism Pty Ltd (Australia, 2010). 
12 http://www.understanding-medicaltourism.com/medical-tourism-statistics.php  
13 Σελ. 18, “Ανάδειξη της Κύπρου ως ιατρικού κέντρου προωθεί ο ειδικός Φορέας του ΚΕΒΕ”, Διμηνιαία έκδοση “Ξενοδόχος” 
του Παγκύπριου Συνδέσμου Ξενοδόχων, τεύχος 10, Σεπτέμβριος- Οκτώβριος 2007. 

http://www.understanding-medicaltourism.com/medical-tourism-statistics.php
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κόστος.  Παράλληλα, λόγω τόσο του καλού της κλίματος όσο και της γεωγραφικής της θέσης, η 

Κύπρος μπορεί να αναδειχθεί σε ιδανικό προορισμό για παροχές ευεξίας, βελτίωσης της υγείας ή 

υπηρεσίες ανάλογου χαρακτήρα.    

Στο πλαίσιο προβολής και ανάδειξης της συγκεκριμένης μορφής τουρισμού και την υλοποίηση 

της Πολιτικής Προώθησης της Κύπρου ως Κέντρο Παροχής Ιατρικών Υπηρεσιών, έχουν 

υιοθετηθεί και εφαρμόζονται μία σειρά από πρωτοβουλίες και πολιτικές, τόσο από ιδιωτικές 

πρωτοβουλίες όσο και από κράτος. Η έμφαση δίνεται κυρίως στον τουρισμό ευεξίας, με τις 

περισσότερες να αφορούν την ανάπτυξη και παροχή ανάλογων υπηρεσιών χαλάρωσης.  

Στο πλαίσιο του τουρισμού ευεξίας, έναν τομέα που έχει αναπτυχθεί δραστικά στην Κύπρο, οι 

χώροι χαλάρωσης και spa έχουν αυξηθεί ραγδαία. Πολλές ξενοδοχειακές μονάδες, 

εξειδικευμένες συναφείς επιχειρήσεις και Κέντρα έχουν επενδύσει σημαντικά κονδύλια στη 

δημιουργία, εντός των εγκαταστάσεών τους, ανάλογων σύγχρονων ειδικών χώρων. Οι υπηρεσίες 

ευεξίας που προσφέρονται είναι κυρίως μασάζ και λουτροθεραπείες (spa), όπως εφαρμόζονται 

διεθνώς, σε συνδυασμό με τα ανάλογα προϊόντα ομορφιάς ή φυσικής προέλευσης, ενώ οι 

εγκαταστάσεις είναι εξοπλισμένες με τον απαραίτητο εξοπλισμό, ο οποίος βοηθάει στη 

διεκπεραίωση της θεραπείας.  

Προκειμένου να προωθήσουν τις ειδικευμένες αυτές υπηρεσίες, οι συγκεκριμένες μονάδες 

προβαίνουν σε διαφημιστικές εκστρατείες στο εξωτερικό προκειμένου να αυξήσουν το μερίδιο 

της Κύπρου στη συγκεκριμένη αγορά, ενώ συμμετέχουν και σε διεθνείς εκθέσεις.  

Οι ξενοδοχειακές μονάδες που το 2008 προσέφεραν υπηρεσίες ευεξίας ήταν συνολικά 18, με τις 

περισσότερες να βρίσκονται στην Επαρχία Λεμεσού (8 ξενοδοχεία) και την Επαρχία Πάφου (7 

ξενοδοχεία). Τα περισσότερα από αυτά τα ξενοδοχεία είναι πέντε αστέρων, από τα οποία τα 

τέσσερα κατατάσσονται στην κατηγορία resorts. Τέσσερις από τις μονάδες είναι βραβευμένες, 

είτε για το ίδιο το κέντρο είτε για την ποιότητα την οποία προσφέρουν μέσα από το σύνολο των 

υπηρεσιών τους. Το Le Meridien Limassol Spa & Resort της Λεμεσού έχει αναδειχθεί ως το 

καλύτερο κέντρο spa παγκοσμίως (World’s Leading Spa Resort) και το καλύτερο resort της 
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Ευρώπης (Europe’s Leading Resort) στα διεθνή βραβεία τουρισμού που απονεμήθηκαν το 2004 

στη Νέα Υόρκη14.  

Η έμφαση που δίνεται στην προώθηση των υπηρεσιών και παροχών του τουρισμού ευεξίας 

αποδεικνύεται και μέσω της ίδρυσης από τον ΚΟΤ του Cyprus Spa Association. Στόχος του είναι 

η προβολή του προϊόντος και η εφαρμογή κριτηρίων για την κατηγοριοποίηση των κέντρων 

ευεξίας στη χώρα15. 

Παράλληλα ο ΚΟΤ έχει επιχορηγήσει επιλέξιμες επενδύσεις που αφορούν τον τουρισμό υγείας 

και έχει προβεί στην εκπόνηση ολοκληρωμένης Μελέτης Στρατηγικής, με συγκεκριμένα και 

υλοποιήσιμα Σχέδια Δράσης, η εκπόνηση της οποίας παρακολουθείται από Επιτροπή 

απαρτιζόμενη από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.  

Όσον αφορά τον ιατρικό τουρισμό, τα τελευταία χρόνια έχει σημειωθεί άνοδος και σε αυτόν τον 

τομέα. Λόγω του χαμηλότερου κόστους σε πολλές ειδικευμένες επεμβάσεις, σε σύγκριση με 

άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, αλλά και της σύγχρονης υποδομής, με την ύπαρξη πληθώρα 

σύγχρονων ιδιωτικών νοσηλευτηρίων, ο αριθμός των τουριστών που επιλέγει την Κύπρο για 

ιατρικές επεμβάσεις- σε τομείς όπως ορθοπεδική, η πλαστική χειρουργική, η οφθαλμολογία, 

κ.α.- είναι αυξητικός. Επίσης, η υποδομή της χώρας σε νοσοκομεία και ιδιωτικά ιατρικά με την 

ύπαρξη του ανάλογου εξειδικευμένου προσωπικού, δημιουργεί τις κατάλληλες προοπτικές για 

την ανάδειξη της χώρας σε έναν από τους σημαντικότερους προορισμούς, δυσανάλογα με το 

μέγεθός της, ιατρικού τουρισμού τουλάχιστον σε ευρωπαϊκό επίπεδο.  

Συνολικά, μερικές από τις δράσεις που έχει αναλάβει ο ΚΟΤ για την προώθηση του ιατρικού 

τουρισμού της Κύπρου στο εξωτερικό είναι οι ακόλουθες:  

                                                

 
14 Σελ 55, Πτυχιακή Μελέτη φοιτήτριας Μαρίας Κωνσταντίνου με τίτλο “Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού στην Κύπρο με 
έμφαση στον Αγροτουρισμό, Οικοτουρισμό και Θρησκευτικό Τουρισμό”, Τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας, 
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (Αθήνα, 2009)  
15 Σελ 53, Ετήσια Έκθεση 2009, Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού(Κύπρος, Δεκέμβριος 2010). 
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- Συνδιοργάνωση, με τον Φορέα Προώθησης Υπηρεσιών Υγείας Κύπρου και το Υπουργείο 

Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού εξειδικευμένης αποστολής στο Λονδίνο για την 

προβολή των υπηρεσιών υγείας στην Κύπρο.  

- Συμμετοχή στο 4ο Παγκόσμιο  Κογκρέσο Τουρισμού Υγείας στις Φιλιππίνες με την ιδιότητα 

του Χρυσού Οδηγού. 

- Διοργάνωση, σε συνεργασία με το European Health Management Association, 

πανευρωπαϊκού συνεδρίου με θέμα την ασφαλή διακίνηση ασθενών.  

- Διοργάνωση εκθέσεων και ενός εκπαιδευτικού προγράμματος αφιερωμένο στ Κυπριακά 

βότανα και τις ιδιότητές τους.  

Συμπερασματικά, τα στοιχεία αποδεικνύουν ότι η Κύπρος κατέχει τα εχέγγυα που μπορούν να 

την αναδείξουν σε κέντρο παροχής ιατρικών υπηρεσιών και σε πρότυπο προορισμό όσον αφορά 

τον τουρισμό υγείας, με έμφαση τον τουρισμό ευεξίας. Παράγοντες όπως οι καιρικές συνθήκες 

και  η σύγχρονη υποδομή που υπάρχει σε όλη τη χώρα, σε συνδυασμό με το υψηλό επίπεδο των 

παρεχόμενων υπηρεσιών, συντελούν σημαντικά προς αυτήν την κατεύθυνση.  

 

2.2.3 Πολιτιστικός Τουρισμός 
Το κίνητρο και η αφορμή του ταξιδιού είναι καθοριστικός παράγοντας για την οριοθέτηση του 

πολιτιστικού τουρισμού, ο οποίος νοείται ως ακολούθως: «Ως πολιτιστικός τουρισμός νοούνται 

όλα τα τουριστικά ταξίδια που έχουν ως κύριο σκοπό την άσκηση πολιτιστικών 

δραστηριοτήτων»16.  

Τα τελευταία χρόνια, η κυρίαρχη τάση είναι αυτή της συνάντησης και της εμπειρίας της επαφής 

με άλλες κουλτούρες και πολιτισμούς. Σε συνδυασμό με την ευρύτερη τουριστική ανάπτυξη και 

τις παροχές που προσφέρει ένας προορισμός, οι τουρίστες λαμβάνουν υπόψη και άλλους 

παράγοντες, πολιτισμικούς και ιστορικούς, όταν σχεδιάζουν ένα ταξίδι. Κατά την ευρύτερη αυτή, 

                                                

 
16 Koutoulas Dimitris , “Cultural Tourism: The Case of Athens”, Proceedings of the 1st International Scientific Conference 
“Tourism on Islands and Specific Destinations” organized by the University of the Aegean, Chios Island, Greece, (14-16 
December, 2000). 
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και ίσως κοινά αποδεκτή, έννοια, ο πολιτιστικός τουρισμός μπορεί να οριοθετηθεί ως “η ειδική 

μορφή τουρισμού, η ζήτηση της οποίας έχει ως κίνητρα ταξιδιών τις ποικίλες εκφάνσεις του 

πολιτισμού και η προσφορά της αποτελείται από ένα ευρύ- σε θεματικά, τυπολογικά και 

οργανωτικά χαρακτηριστικά- φάσμα υποδομών, υπηρεσιών και δραστηριοτήτων, οι οποίες 

συγκροτούν είτε αυτόνομα και σύνθετα πρότυπα τουριστικής ανάπτυξης, είτε συμπληρωματικά 

πρότυπα τα οποία αποτελούν τμήματα του ευρύτερου πλέγματος των τουριστικών υποδομών και 

δραστηριοτήτων μιας περιοχής”17. Άρα, ο πολιτιστικός τουρισμός είναι άρρηκτα συνδεδεμένος 

με την τουριστική ανάπτυξη και βιομηχανία του προορισμού. Ο τουριστικός προορισμός που 

διαθέτει ένα ευρύτερο πλέγμα πολιτιστικών υποδομών, παρέχοντάς τες σε ένα σύγχρονο και 

ελκυστικό πλαίσιο, έστω με τη μορφή “μαζικότερου” τουριστικού χαρακτήρα, μπορεί να 

θεωρηθεί και ως ένας δημοφιλής πολιτιστικός προορισμός. 

Η ύπαρξη, συντήρηση και αξιοποίηση μνημείων και μουσείων και η διοργάνωση εκδηλώσεων 

πολιτιστικού ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο προβολής της ιστορίας, του πολιτισμού και των εθίμων 

μίας χώρας είναι μόνο μερικοί από τους παράγοντες που λειτουργούν ως κίνητρα προσέλκυσης 

ενός τουρίστα. Ανάλογοι παράγοντες, αν αξιοποιηθούν σωστά,  εντασσόμενοι σε μία πολιτική 

τουριστικής τους προβολής, χωρίς να μειώνεται η πολιτισμική ή ιστορική αξία του προϊόντος, 

δύνανται να αποτελέσουν κίνητρα για την ανάδειξή ενός τουριστικού προορισμού και ως 

πολιτιστικού προορισμού.  

Εφόσον τα όρια των ταξιδιών για την επίσκεψη σε ένα  συγκεκριμένο πολιτιστικό  αγαθό και 

όσων περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων δραστηριοτήτων, επισκέψεις σε πολιτιστικούς 

προορισμούς, είναι δυσδιάκριτα, η εξαγωγή ανάλογων στατιστικών ή συμπερασμάτων σχετικά 

με τον αριθμό των πολιτιστικών τουριστών επί του συνόλου των τουριστών καθίσταται πολύ 

δύσκολη, αν όχι μη μετρίσιμη. Παρότι τα τελευταία χρόνια, έχει σημειωθεί αύξηση των 

επισκεπτών ιστορικών μνημείων και/ή μουσείων,  αλλά και όσων παρακολουθούν πολιτιστικού 

χαρακτήρα εκδηλώσεις, η αύξηση αυτή δε μπορεί να καταγραφεί επί του συνόλου των 

                                                

 
17 Π. Τσάρτας & Θ. Σταυρινούδης, Εισήγηση: “Αρχαιολογικά- ιστορικά σύνολα και πολιτισμικός τουρισμός: εννοιολογικές 
οριοθετήσεις, ζητήματα διαχείρισης και τρόποι προβολής”, Διεθνές Συνέδριο με τίτλο “Αρχαιολογία και Περιβάλλον στα 
Δωδεκάνησα: Συμβολή στην αρχαιολογική  έρευνα και τον Πολιτισμικό Τουρισμό”, Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών 
(Πανεπιστήμιο Αιγαίου). 
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τουριστών. Η μόνη διάκριση, η οποία καταγράφηκε σε μία μελέτη των δραστηριοτήτων των 

τουριστών σε έναν τόπο προορισμού αναδεικνύει πέντε βασικούς τύπους τουρισμού: θάλασσας 

και ήλιου (37%), διακοπές περιπέτειας και δράσης (18%), σκι (6%), τουρισμός πόλης (21%) και 

πολιτιστικός τουρισμός (19%). Βάσει της μελέτης, τα συμπεράσματα της οποίας δεν προσφέρουν 

οριοθέτηση των επιμέρους μορφών των ταξιδιών αλλά μόνο την εξαγωγή αρχικών 

συμπερασμάτων του μεγέθους των δραστηριοτήτων τους, αποδεικνύεται ότι το 40% των 

δραστηριοτήτων των τουριστών βασίζονται κυρίως σε πολιτισμικά στοιχεία18.   

Στα πλαίσια της συγκεκριμένης μορφής τουρισμού, η διατήρηση, ανάδειξη και προβολή της 

λαϊκής παράδοσης και της ιστορίας της Κύπρου έχει αναδειχθεί ως ένας από τους βασικούς 

πυλώνες της τουριστικής της πολιτικής και αποτελέσει βασική προϋπόθεση για την τουριστική 

ανάπτυξή της. Με κύρια τουριστικά προϊόντα την ιστορία και την πολιτιστική παράδοση της 

χώρας, τόσο ο ΚΟΤ όσο και άλλοι φορείς εμπλεκόμενοι με τον τουρισμό έχουν αναλάβει και 

διοργανώνουν μία σειρά από πρωτοβουλίες και πολιτικές για την προβολή και προώθησή των 

προϊόντων αυτών, με τις ακόλουθες να αποτελούν τις πιο ενδεικτικές:  

- Διοργάνωση, σε ετήσια πλέον βάση, κύκλων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων σε διάφορες 

πόλεις της χώρας, όπως τις Καλοκαιρινές Βραδιές στην Πόλη Χρυσοχούς, τα Μουσικά 

Σάββατα στη Λευκωσία, κ.α..  

- Διοργάνωση και επιχορήγηση θεματικών πολιτιστικών εκδηλώσεων, όπως η όπερα και οι 

εκδηλώσεις «Εις Αφροδίτην» στην Πάφο, το Μεσαιωνικό Φεστιβάλ στην Αγία Νάπα, το 

Διεθνές Φεστιβάλ Αρχαίου Δράματος, κ.α. 

- Ο ΚΟΤ προσφέρει δωρεάν εκδρομές/ ξεναγήσεις σε τμήματα πολιτιστικών διαδρομών, τις 

οποίες έχει σχεδιάσει ανά τη χώρα και καλύπτουν περιοχές με ιδιαίτερο πολιτισμικό και 

ιστορικό ενδιαφέρον.  

- Διοργάνωση εκπαιδευτικών ταξιδιών για επιμέρους επαγγελματικές ομάδες από χώρες όπως 

η Γερμανία, η Αυστρία, το Ηνωμένο Βασίλειο, οι ΗΠΑ κ.α., μέσω των οποίων προβάλλεται 

ο πολιτιστικός πλούτος της χώρας19.  

                                                

 
18 Σελ 3, Ένθετο “Ανοιχτό MBA: Τα Μυστικά της Διοίκησης Επιχειρήσεων”, Εφημερίδα “TA NEA”, 30/04/2007, Γ’ Κύκλος, 
Τεύχος 12. 
19 Σελ. 47- 48, Ετήσια Έκθεση 2009, Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού (Κύπρος, Δεκέμβριος 2010) 
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- Πολιτιστικοί χώροι, όπως μουσεία, αρχαιολογικοί χώροι κ.α., μέσω της συντήρησής τους 

και επιχορήγησής τους από το κράτος, δίνουν μία εικόνα της ιστορίας και της παράδοσης 

της Κύπρου, μέσω των ευρημάτων τους.  

- Θεσμοί, όπως ο Πολιτιστικός Χειμώνας, προωθούν τις παραδόσεις της χώρας μέσω της 

διοργάνωσης παραστάσεων παραδοσιακών χωρών και/ή τραγουδιών, καθόλη τη διάρκεια 

του χρόνου προκειμένου να καταπολεμηθεί η εποχικότητα του τουρισμού20.  

Παρότι, όπως και στο διεθνές επίπεδο, δεν υπάρχουν διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία για τις 

αφίξεις τουριστών πολιτισμικού τουρισμού στην Κύπρο, η συγκεκριμένη μορφή τουρισμού 

ειδικού ενδιαφέροντος είναι αρκετά ανεπτυγμένη. Οι λόγοι που προαναφέρθηκαν, σε συνδυασμό 

με τις συστηματικές και οργανωμένες πρωτοβουλίες των οργανισμών τουρισμού, σε ιδιωτικό και 

δημόσιο επίπεδο, συντελούν σε ένα μεγάλο μέρος των τουριστών που επισκέπτονται τη χώρα να 

γίνονται δέκτες του πολιτισμού και της ιστορίας του.  Επομένως οι λαϊκές παραδόσεις, ο 

πολιτισμός και η ιστορία της Κύπρου αποτελεί εξέχοντα παράγοντα προώθησης του τουρισμού 

της χώρας.  

 

2.2.4 Θρησκευτικός/ Προσκυνηματικός Τουρισμός 
Μία σημαντική μορφή τουρισμού ειδικού ενδιαφέροντος αποτελεί ο θρησκευτικός τουρισμός. 

Ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των ανθρώπων, κάθε θρησκείας, ή κοινωνικού και πολιτικού 

υπόβαθρου, είχαν και διατηρούν την ανάγκη να εκδηλώσουν την πίστη τους στα θεία μέσω της 

επίσκεψής και προσκυνήματος σε χώρους λατρείας. Μέσω της επικοινωνίας με το ιερό/ θείο 

ικανοποιείται ένα πλήθος συναισθημάτων, ενώ καλύπτονται ψυχικές και συναισθηματικές 

ανάγκες των ανθρώπων. Στο πλαίσιο αυτό, ο θρησκευτικός τουρισμός μπορεί να ορισθεί ως η 

μορφή τουρισμού, του οποίου οι μετέχοντες κινούνται είτε εν μέρει είτε αποκλειστικά από 

θρησκευτικούς λόγους21. Αποτελεί δηλαδή εκείνη τη μορφή τουρισμού που περιλαμβάνει 

                                                

 
20 Σελ. 55- 56, Πτυχιακή Μελέτη Κωνσταντίνου Μαρίας, “Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού στην Κύπρο με έμφαση στον 
Αγροτουρισμό, Οικοτουρισμό και Θρησκευτικό Τουρισμό”, Τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας, Χαροκόπειο 
Πανεπιστήμιο (Αθήνα, 2009). 
21 “Από τον προσκυνητή στον θρησκευτικό τουρίστα. Κοινωνιολογική Προσέγγιση.”, Πολυξένη Μοίρα 
(http://www.traveldailynews.gr/makeof2.asp?subpage_id=702)  
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ομάδες επισκεπτών που ταξιδεύουν συνήθως οργανωμένα αλλά και με ίδιες διευθετήσεις με 

σχεδόν αποκλειστικό σκοπό να μελετήσουν και να βιώσουν την θρησκευτική παράδοση ενός 

προορισμού.  

Ο θρησκευτικός τουρισμός χωρίζεται σε δύο κατηγορίες:  

- “Προσκυνηματικός τουρισμός, όταν επικρατεί το θρησκευτικό κίνητρο. Οι τουρίστες της 

συγκεκριμένης μορφής τουρισμού επισκέπτονται μία περιοχή αποκλειστικά για την 

επίσκεψη στον θρησκευτικό χώρο.  

- Τουρισμός θρησκευτικής κληρονομιάς, του οποίου οι τουρίστες ταξιδεύουν ομαδικά και 

συνδυάζουν το ταξίδι τους και με άλλες τουριστικές δραστηριότητες”22.  

Ο προσκυνηματικός δηλαδή τουρισμός, αποτελώντας υποομάδα του θρησκευτικού τουρισμού, 

επικεντρώνει το ενδιαφέρον του, πέρα από τη μελέτη της πολιτιστικής και ιστορικής αξίας της 

εκκλησιαστικής κληρονομιάς, στη θρησκευτική εμπειρία μέσα από την επίσκεψη σε τόπους 

λατρείας, τη συμμετοχή σε θρησκευτικές τελετές και/ή μυστήρια και την προσκύνηση ιερών 

αντικειμένων. Άρα ο αποκλειστικός σκοπός του ταξιδιού του προσκυνητή μπορεί να θεωρηθεί το 

προσκύνημα του ιερού τόπου/ τόπου λατρείας που επισκέπτεται, χωρίς να προβαίνει σε άλλες 

μορφές τουριστικής δραστηριότητας.  

Παρόλη τη σαφή διαφορά μεταξύ των δύο κατηγοριών, η διεθνής τάση που κυριαρχεί τα 

τελευταία χρόνια είναι η συνύπαρξη των προφίλ του θρησκευτικού τουρίστα και του 

προσκυνητή, αν όχι η κυριαρχία του δεύτερου επί του πρώτου. “Οι Turner και Terner (1978:20) 

υποστηρίζουν ότι «ο θρησκευτικός τουρίστας είναι κατά το ήμισυ προσκυνητής και κατά το 

ήμισυ τουρίστας»”23. Ο θρησκευτικός τουρίστας, έχοντας ολοκληρώσει τον προσκυνηματικό και 

“ιερό” σκοπό του ταξιδιού, προβαίνει πλέον σε τουριστικού χαρακτήρα δραστηριότητες. 

Συμπεριφέρεται, δηλαδή, σαν τουρίστας, εννοώντας ότι έχει ανάγκη για κατάλυμα, γεύματα, να 

                                                

 
22 «Καραγιάννης Δ. (2007), Θρησκευτικός Τουρισμός, Ν.Ε.Ο. Πατρών- Αθηνών. Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης Περιφέρειας 
Δυτικής Ελλάδας, Πάτρα», όπως παραθέτεται στη σελ.  110, Πτυχιακή Μελέτη Κωνσταντίνου Μαρίας, “Εναλλακτικές Μορφές 
Τουρισμού στην Κύπρο με έμφαση στον Αγροτουρισμό, Οικοτουρισμό και Θρησκευτικό Τουρισμό”, Τμήμα Οικιακής 
Οικονομίας και Οικολογίας, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (Αθήνα, 2009). 
23 “Από τον προσκυνητή στον θρησκευτικό τουρίστα. Κοινωνιολογική Προσέγγιση.”, Πολυξένη Μοίρα 
(http://www.traveldailynews.gr/makeof2.asp?subpage_id=702).  
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αγοράσει ενθύμια24, να επισκεφθεί άλλα ιστορικά ή πολιτιστικά μνημεία, κ.α.. Επομένως, η 

απόλαυση των ανέσεων του τουρισμού δεν αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για τον σχεδιασμό 

και υλοποίηση ενός ταξιδιού σε προορισμούς θρησκευτικού ενδιαφέροντος.  

Στο πλαίσιο αυτό, η εφαρμογή της παραπάνω διευκρίνησης σε διεθνές επίπεδο διαφέρει ανάλογα 

με τη θρησκεία και τη χώρα προορισμού. Κάποιες θρησκείες είναι πιο απαγορευτικές έναντι του 

θρησκευτικού τουρισμού, ενώ κάποιες άλλες πιο διαλλακτικές, δίνοντας μία τουριστική χροιά σε 

αυτόν. Για παράδειγμα, σε θρησκείες, όπως το Ισλάμ, το προσκύνημα στον ιερό τόπο είναι 

καθήκον του πιστού και κυριαρχεί μόνο το πνευματικό στοιχείο. Αντίθετα, οι Ρωμαιοκαθολικοί 

είναι ανεκτικοί  στην ιδέα του θρησκευτικού τουρισμού, ούτε τον δέχονται ούτε τον 

απορρίπτουν, καθώς το φαινόμενο είναι ισχυρό και έχει μεγάλες οικονομικές διαστάσεις25.  

Βάσει του ορισμού του θρησκευτικού τουρισμού και του διευρυμένου χαρακτήρα και μορφής 

που έχει λάβει, η συγκεκριμένη μορφή τουρισμού μπορεί να θεωρηθεί και μέρος του 

πολιτιστικού τουρισμού. Τα κυριότερα θρησκευτικά και προσκυνηματικά κέντρα, παγκόσμιας 

εμβέλειας, αποτελούν μέρος της ιστορικής και πολιτιστικής παράδοσης και κληρονομιάς της 

χώρας προορισμού. Σήμερα, μνημεία και/ή χώροι θρησκευτικοί και/ή θρησκευτικού 

ενδιαφέροντος έχουν αποβάλει, σε αρκετά μεγάλο βαθμό, το πνευματικό στοιχείο του 

προσκυνήματος και λειτουργούν, κυρίως αν όχι αποκλειστικά, ως πολιτισμικοί χώροι και ως 

χώροι για πολιτισμικές εκδηλώσεις26. Πέρα από τις αυστηρά μουσουλμανικές χώρες, πολλοί 

τόποι λατρείας- π.χ. μοναστήρια, εκκλησίες, κ.α.- ακόμα και αν διατηρούν τη θρησκευτική τους 

λειτουργία, όπως ο Άγ. Πέτρος στη Ρώμη, είναι διεθνώς αναγνωρισμένοι τουριστικοί 

προορισμοί. Η χρήση τους ως μουσεία που εκτίθενται θρησκευτικά αντικείμενα, η οργάνωση 

συνεδρίων με θρησκευτικό περιεχόμενο, ο ιδιαίτερος αρχιτεκτονικός και καλλιτεχνικός τους 

χαρακτήρας ή και η ύπαρξη κτηρίων με έντονο θρησκευτικό χαρακτήρα- όπως βιβλιοθήκες, 

θρησκευτικές σχολές, ασκητήρια, κ.α.- αποτελούν μόνο μερικούς από τους παράγοντες που 

                                                

 
24 “Από τον προσκυνητή στον θρησκευτικό τουρίστα. Κοινωνιολογική Προσέγγιση.”, Πολυξένη Μοίρα 
(http://www.traveldailynews.gr/makeof2.asp?subpage_id=702).  
25 “Από τον προσκυνητή στον θρησκευτικό τουρίστα. Κοινωνιολογική Προσέγγιση.”, Πολυξένη Μοίρα 
(http://www.traveldailynews.gr/makeof2.asp?subpage_id=702). 
26 “Από τον προσκυνητή στον θρησκευτικό τουρίστα. Κοινωνιολογική Προσέγγιση.”, Πολυξένη Μοίρα 
(http://www.traveldailynews.gr/makeof2.asp?subpage_id=702). 
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συμβάλλουν προς αυτή την κατεύθυνση. Επομένως, ο θρησκευτικός τουρίστας δεν επισκέπτεται 

αποκλειστικά και μόνο χώρους για το τελετουργικό κομμάτι και χαρακτήρα τους, αλλά και 

ανάλογα μέρη, τα οποία είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με την ιστορία της θρησκείας και/ή της 

εκκλησίας.   

Στο πλαίσιο της διεύρυνσης του όρου του θρησκευτικού προορισμού, πολλές χώρες τον έχουν 

αναδείξει ως βασική πηγή εσόδων, λόγω τα εισροής μεγάλου πλήθους πιστών και θρησκευτικών 

τουριστών. Ο παραδοσιακός χαρακτήρας με τον οποίο γιορτάζονται πολλές γιορτές, η διατήρηση 

και προβολή ιδιαίτερων τοπικών θρησκευτικών εθίμων και παραδόσεων, μέσω της διοργάνωσης 

ετήσιων εορτασμών και εκδηλώσεων, αλλά και η συντήρηση και προβολή πολλών κτηρίων, 

όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, προκαλούν τουριστική κίνηση που τονώνει την τοπική και 

εθνική οικονομία. Εντωμεταξύ, τόσο σε τοπικό όσο και σε εθνικό επίπεδο, οι αρμόδιοι φορείς 

συνδυάζουν το θρησκευτικό στοιχείο με το πολιτισμό, τη φυσική ομορφιά, και την ιστορία ενός 

τόπου προκειμένου να προσελκύσουν περισσότερους τουρίστες και να αυξήσουν 

πολλαπλασιαστικά τα οφέλη τους. Από τους χιλιάδες πιστούς που επισκέπτονται θρησκευτικούς 

προορισμούς ή ιερούς τόπους- όπως τα Μετέωρα, το Βατικανό, το Αβαείο του Westminster, κ.α.- 

συντηρείται ένας μεγάλος αριθμός επαγγελματιών, όπως τουριστικοί πράκτορες, τουριστικές 

επιχειρήσεις, ξενοδοχεία, αεροπορικές εταιρείες και μικροπωλητές27. Συνεπακόλουθα, η 

προσκυνη-ματική κίνηση και ο θρησκευτικός χαρακτήρας ενός ταξιδιού αξιοποιείται ως μέσο 

ανάπτυξης της τοπικής οικονομίας και περαιτέρω προβολής της τοπικής κοινωνίας.  

Στο ορισθέν πλαίσιο του θρησκευτικού τουρισμού, η Κύπρος αποτελεί έναν ιδεατό προορισμό. Η 

χώρα, η πρώτη Ευρωπαϊκή χώρα που δέχτηκε τον Χριστιανισμό κατά την επίσκεψη των 

Αποστόλων Παύλου και Βαρνάβα το 45μ.Χ.28, ήταν πάντοτε προορισμός προσκυνηματικού 

τουρισμού, εφόσον έχει αναπτύξει και διαθέτει πλούσιο θρησκευτικό πολιτισμό. Σε όλη την 

επικράτεια της χώρας υπάρχουν πολλά μνημεία της ορθόδοξης χριστιανικής εκκλησίας:  

                                                

 
27 “Από τον προσκυνητή στον θρησκευτικό τουρίστα. Κοινωνιολογική Προσέγγιση.”, Πολυξένη Μοίρα 
(http://www.traveldailynews.gr/makeof2.asp?subpage_id=702) 
28 Σελ. 111, Πτυχιακή Μελέτη Κωνσταντίνου Μαρίας, “Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού στην Κύπρο με έμφαση στον 
Αγροτουρισμό, Οικοτουρισμό και Θρησκευτικό Τουρισμό”, Τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας, Χαροκόπειο 
Πανεπιστήμιο (Αθήνα, 2009)  
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- Εκκλησίες: Οι περισσότερες εξ αυτών αποτελούν αξιοθέατα, ενώ πολλές από όσες 

βρίσκονται στην περιοχή γύρω από το όρος Τρόοδος έχουν περιληφθεί στον κατάλογο της 

ΟΥΝΕΣΚΟ ως προστατευόμενα μνημεία της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς στο 

νησί. Σε όλη την επικράτεια της χώρας υπάρχουν εκκλησίες με πλούσιο διάκοσμο, οι οποίες 

είναι ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής και διαθέτουν ιστορία από τα πρώτα Χριστιανικά χρόνια.  

- Μοναστήρια. Η Κύπρος διαθέτει μοναστήρια με μακρόχρονη παράδοση και σημαντικούς 

θησαυρούς, όπου ακόμα τηρούνται αυστηρά κάποιοι κανόνες εισόδου και συμπεριφοράς 

εντός αυτών (πχ. Ενδυμασία).  

- Βυζαντινά Μουσεία. Το νησί διαθέτει 25 βυζαντινά και εκκλησιαστικά μουσεία, μέσα από 

τα οποία ο επισκέπτης μπορεί να έρθει σε επαφή και να γνωρίσει την ιστορία της εκκλησίας 

της Κύπρου. Μέσα σε αυτά τα μουσεία βρίσκονται εκθέματα από με βυζαντινές εικόνες και 

εκκλησιαστικά σκεύη που άντεξαν διαμέσου των αιώνων και, μέσω των οποίων, ο 

επισκέπτης μπορεί να γνωρίσει την Κυπριακή ιστορία29.   

Στα πλαίσια προώθησης της συγκεκριμένης μορφής τουρισμού, έχουν αναπτυχθεί και 

εφαρμόζονται μία σειρά από πολιτικές και πρωτοβουλίες, κυρίως από τον ΚΟΤ, με τις 

σημαντικότερες να είναι οι ακόλουθες:  

- Μετάφραση ενός επιστημονικά τεκμηριωμένου οδηγού θρησκευτικών περιηγήσεων στην 

ιταλική γλώσσα, στο πλαίσιο της επίσκεψης του Πάπα Βενέδικτου XVI στο νησί το 2010, 

και έκδοση του Οδηγού “Κύπρος, Νήσος των Αγίων, θρησκευτικές περιηγήσεις”, 

προκειμένου οι αναγνώστες να σχηματίσουν μία ολοκληρωμένη εικόνα για τον θρησκευτικό 

πλούτο του νησιού. 

- Διοργάνωση θεματικών εκδρομών για την περαιτέρω ανάπτυξη και προώθηση του 

θρησκευτικού τουρισμού και εκδηλώσεων προώθησης που αφορούσαν ενημερωτικές 

παρουσιάσεις και φωτογραφικές εκθέσεις, με ομάδες- στόχους κληρικούς, δημοσιογράφους 

και εξειδικευμένους οργανωτές ταξιδιών.  

                                                

 
29 Σελ. 114- 123, Πτυχιακή Μελέτη Κωνσταντίνου Μαρίας, “Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού στην Κύπρο με έμφαση στον 
Αγροτουρισμό, Οικοτουρισμό και Θρησκευτικό Τουρισμό”, Τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας, Χαροκόπειο 
Πανεπιστήμιο (Αθήνα, 2009)   
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- Συνεργασία του ΚΟΤ με διεθνείς οργανισμούς, συμμετοχή σε εξειδικευμένες εκθέσεις 

αυτών στο εξωτερικό και από κοινού διοργάνωση εκθέσεων θρησκευτικού χαρακτήρα και 

συνεδρίων (π.χ. Έκθεση εικόνων και εκκλησιαστικών κειμηλίων με θέμα την Παναγία με το 

Ελληνικό Βυζαντινό Μουσείο, Συνέδριο της Ειρήνης που διοργάνωσε η Εκκλησία της 

Κύπρου σε συνεργασία με την κοινότητα του Αγίου Αιγιδίου, κ.α.).  

- Ολοκλήρωση του σχεδιασμού και λειτουργία, σε συνεργασία με το Τμήμα Αρχαιοτήτων 

μέσα από το Πρόγραμμα INTERREG, θρησκευτικών διαδρομών. Στόχος των 

συγκεκριμένων διαδρομών είναι να επιτρέψουν στους επισκέπτες να γνωρίσουν, να 

μελετήσουν και να βιώσουν τη θρησκευτική παράδοση της  Κύπρου  όπως αυτή διαφαίνεται 

μέσα από τα μουσεία, τα μοναστήρια, τις εκκλησίες, τις εκκλησιαστικές γιορτές καθώς και 

τα ήθη και έθιμα που συνάψουν την θρησκευτική ιστορία και κληρονομιά του τόπου. 

- Συμμετοχή στη Διακρατική Συμφωνία της ΕΕ με το τουριστικό πρόγραμμα ΕΠΙΦΑΝΙΑ, με 

στόχο τη συγκρότηση σχεδίου για τη δημιουργία Μεσογειακού Δικτύου Προσκυνηματικού 

Τουρισμού. Στο πλαίσιο αυτό, 5 προγράμματα διασυνοριακής συνεργασίας εγκρίθηκαν και 

υλοποιήθηκαν, με στόχο, μεταξύ άλλων, την ανάδειξη των μοναστηριών ως βασικών 

πυρήνων προβολής του τοπικού πολιτισμού των επιλέξιμων περιοχών αλλά και την ανάδειξη 

των ίδιων των περιοχών μέσα από πολιτιστικές διαδρομές30.  

Όπως διακρίνεται από τα προηγούμενα, η Κύπρος δε διαθέτει μόνο τις κατάλληλες 

προδιαγραφές, αλλά έχει αναλάβει και τις ανάλογες πρωτοβουλίες για να προβληθεί και να 

ενισχυθεί η εικόνα της χώρας ως προορισμός θρησκευτικού προορισμού. Με σεβασμό στην 

χριστιανική παράδοση και τις θρησκευτικές υποδομές, σε συνδυασμό με την πολιτιστική 

κληρονομιά της χώρας, η Κύπρος έχει τα κατάλληλα εχέγγυα να προσελκύσει θρησκευτικούς 

τουρίστες και να αναδειχθεί σε σημαντικό θρησκευτικό προορισμό σε ευρωπαϊκό επίπεδο, 

ευνοώντας έτσι τον τουρισμό της υπαίθρου.  

                                                

 
30 Σελ. 48, Ετήσια Έκθεση 2009, Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού (Κύπρος, Δεκέμβριος 2010) & Σελ. 124- 134, Πτυχιακή 
Μελέτη Κωνσταντίνου Μαρίας, “Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού στην Κύπρο με έμφαση στον Αγροτουρισμό, Οικοτουρισμό 
και Θρησκευτικό Τουρισμό”, Τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (Αθήνα, 2009). 
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2.2.5 Ποδηλατικός Τουρισμός 
Μία μορφή τουρισμού ειδικού ενδιαφέροντος που συνδέεται άμεσα με τον τουρισμό υπαίθρου 

είναι ο ποδηλατικός τουρισμός. Η συγκεκριμένη μορφή τουρισμού, η οποία γνωρίζει μεγάλη 

αύξηση τα τελευταία χρόνια και καταλαμβάνει ένα αξιόλογο μέρος της τουριστικής αγοράς, 

λαμβάνει χώρα, πέρα από αστικά περιβάλλοντα (ποδηλασία πόλης), και στην ύπαιθρο. Προτού 

δοθεί ο ορισμός του ποδηλατικού τουρισμού και γίνει μία εννοιολογική του ανάλυση, κρίνεται 

χρήσιμο να ορισθεί ο τουρισμός περιπέτειας, μέρος του οποίου αποτελεί ο ποδηλατικός 

τουρισμός.  

Το Υπουργείο Τουρισμού του Καναδά έχει ορίσει τον τουρισμό περιπέτειας ως την “υπαίθρια 

δραστηριότητα αναψυχής που λαμβάνει χώρα σε ένα ασυνήθιστο, εξωτικό, απομακρυσμένο ή 

φυσικό προορισμό, περιλαμβάνει κάποια μορφή ασύμβατων μέσων μεταφοράς και τείνει να 

σχετίζεται με χαμηλά ή υψηλά επίπεδα δραστηριότητας”31.Επομένως ο τουρισμός περιπέτειας 

μπορεί να χαρακτηρισθεί ως η περιπέτεια και οι διακοπές που στηρίζονται στη διοργάνωση και 

διενέργεια κάποιας δραστηριότητας αναψυχής που λαμβάνει χώρα σε εξωτερικούς χώρους και, 

μέσω της οποίας, οι τουρίστες περιπέτειας βιώνουν μία εμπειρία ποικίλων βαθμών κινδύνου.  

O τουρισμός περιπέτειας περιλαμβάνει δραστηριότητες που αφορούν ένα σύνολο αθλημάτων με 

αυξημένη επικινδυνότητα και παρατεταμένη διάρκεια, και οι οποίες λαμβάνουν χώρα σε 

δυσπρόσιτες περιοχές με φυσική ομορφιά, παρέχοντας στους τουρίστες το αίσθημα της δράσης. 

Μερικές από τις δραστηριότητες που περιλαμβάνει ο τουρισμός περιπέτειας είναι αυτές της 

υδάτινης περιπέτειας (rafting, kayaking, κ.α.), της χειμερινής περιπέτειας (σκι βουνού, κ.α.), της 

χερσαίας περιπέτειας (ορειβασία, ποδηλασία, κ.α.) και της εναέριας περιπέτειας (bungee 

jumping, διάφορες μορφές πτήσεων κ.α.). Από τις προαναφερθείσες δραστηριότητες, παρότι 

συνάγεται το συμπέρασμα ότι ο τουρισμός περιπέτειας ενέχει την ύπαρξη “κινδύνου”, δεν 

τίθεται σε κίνδυνο η υγεία του τουρίστα, καθώς, για τη διενέργειά του απαιτείται η κατάλληλη 

υποδομή και εξοπλισμός, ενώ υπάρχει διαβάθμιση σε διάφορα επίπεδα δυσκολίας, ανάλογα με το 

                                                

 
31 Canadian Tourism Commission (1995), όπως παρατίθεται στις σελίδες 19-20, “Οδηγός Τουρισμού της Υπαίθρου για τους 
Φορείς της Τοπικής αυτοδιοίκησης”, Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Αθήνα, 2008). 
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βαθμό δυσκολίας που παρουσιάζει η κάθε δραστηριότητα32. Επομένως, η συγκεκριμένη μορφή 

τουρισμού προαπαιτεί τόσο τη λήψη προσωπικού ρίσκου από τον τουρίστα, αφού συνδυάζεται 

με δραστηριότητες σε εξωτερικούς χώρους που ποικίλλουν σε βαθμό δυσκολίας, όσο και 

συγκεκριμένες γνώσεις και/ή έμπειρο οδηγό προκειμένου να δίνονται οι κατάλληλες οδηγίες για 

την ομαλή και επιτυχή διενέργειά τους.  

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, ο ποδηλατικός τουρισμός αποτελεί μέρος του τουρισμού 

περιπέτειας, εφόσον τα κύρια χαρακτηριστικά του (διενέργεια σε φυσικό περιβάλλον, 

συνδυασμός με αναψυχή, βαθμοί δυσκολίας, απαίτηση εξοπλισμού, κ.α.) ταυτίζονται και 

επηρεάζουν τις επιλογές των τουριστών, των οποίων το βασικό κίνητρο για τη διοργάνωση ενός 

ταξιδιού είναι η ποδηλασία.   

Ο ποδηλατικός τουρισμός μπορεί, σε αυτό το πλαίσιο, να ορισθεί ως τα ταξίδια σε προορισμούς 

όπου η ποδηλασία είναι η κύρια δραστηριότητα που λαμβάνει χώρα. Οι τουρίστες ποδηλασίας 

χωρίζονται στις εξής δύο (2) κατηγορίες: ποδηλάτες διακοπών, οι οποίοι πραγματοποιούν τις 

διακοπές τους σε προορισμούς όπου υπάρχουν ποδηλατικές διαδρομές, και ποδηλάτες 

αποδράσεων μικρής διάρκειας οι οποίοι ταξιδεύουν με ταξιδιωτικά πακέτα33.Ο ποδηλατικός 

τουρισμός μπορεί δηλαδή να νοηθεί ως ένα ταξίδι αναψυχής, ημερήσιας ή μεγαλύτερης 

διάρκειας, του οποίου κύριος στόχος είναι η ποδηλασία αναψυχής. Παρότι δεν αποκλείεται ο 

συνδυασμός και αλληλεπίδραση με άλλες μορφές τουρισμού ειδικών ενδιαφερόντων, όπως ο 

πολιτιστικός, ο θρησκευτικός και/ή ο αγροτουρισμός, εφόσον περιλαμβάνει την επίσκεψη σε 

ανάλογα μνημεία ή τη συμμετοχή σε ανάλογες δράσεις προβολής των ανωτέρω, το κύριο 

χαρακτηριστικό του τουρισμού ποδηλασίας είναι ότι το ποδήλατο αποτελεί το κύριο μέσο 

μεταφοράς ή διακίνησης των τουριστών, ενώ αποκλειστικός σκοπός διοργάνωσης του ταξιδιού 

είναι η ποδηλασία.   

                                                

 
32 Σελ. 20-21, “Οδηγός Τουρισμού της Υπαίθρου για τους Φορείς της Τοπικής αυτοδιοίκησης”, Ινστιτούτο Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης (Αθήνα, 2008). 
33 “Cycling tourism can be defined as trips to destinations where cycling is the main activity undertaken. Cycling tourists can be 
split into two distinct categories: Holiday tourists: they specifically look for holidays where there is the opportunity to cycle on 
more than one occasion, with a variety of interesting routes. Whilst they may not wish to cycle every day, they consider cycling to 
be the main attraction or core activity. Short-break cyclists: they tend to travel on a package tour, and cycle each day of their 
break. They usually travel within a group of family or friends”. Σελ 25, “Developing a Niche Tourism Market: 20 Niche Market 
Profiles”, developed by Acorn Consulting Partnership Ltd for the Caribbean Tourism Organisation (Φεβρουάριος 2008). 
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Τα κύρια χαρακτηριστικά ενός τουρίστα ποδηλασίας, όπως ανέδειξε μία έρευνα στον Καναδά, 

είναι τα ακόλουθα:  

- H πλειοψηφία είναι ηλικίας 30- 55 ετών: το 44% είναι ηλικίας 30-45, το 33% ηλικίας 46-55, 

μόλις το 6% ηλικίας 56-65, και το 17% κάτω από 30.  

- Η πλειοψηφία έχει ετήσιο εισόδημα μεγαλύτερο των $60.000: το 47% έχει ετήσιο εισόδημα 

μεταξύ $60.000- $80.000, το 18% μεγαλύτερο των $80.000, και μόλις το 35% κάτω από 

$60.000.  

- Πέρα από την ποδηλασία, τα κύρια ενδιαφέροντά του είναι το φαΐ, το κανό, το camping, η 

πεζοπορία, το θέατρο, τα ψώνια, η επίσκεψη σε ιστορικά μνημεία/ μουσεία, κ.α.34 

Προκειμένου μία χώρα να αποτελέσει ελκυστικό προορισμό ποδηλατικού τουρισμού, θα πρέπει 

να διαθέτει ανάλογη υποδομή τόσο φιλοξενίας ποδηλατών όσο και παροχής κινήτρων σε αυτούς. 

Μερικά από τα κριτήρια τέτοιας υποδομής είναι η ύπαρξη ειδικών ποδηλατικών διαδρομών ή 

οριοθετημένων σημείων προσβάσιμων για ποδηλασία, όπου θα υπάρχει κατάλληλη σήμανση, 

όσο και χώρων φιλοξενίας και/ή ενοικίασης ποδηλάτων και/ή του ανάλογου εξοπλισμού. 

Παράλληλα θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και οι προσωπικές ανάγκες του τουρίστα, μέσω 

της ύπαρξης χώρων διαμονής, φαγητού ή και ξεκούρασης, συνεργείων για τυχόν βλάβες στο 

ποδήλατό του, και/ή παροχής εναλλακτικών μέσων μαζικής μεταφοράς όταν δε μπορεί να 

χρησιμοποιήσει το ποδήλατό του35. Εφόσον η συγκεκριμένη μορφή τουρισμού ενέχει υψηλό 

βαθμό δυσκολίας, απαιτεί συγκεκριμένο εξοπλισμό, ο οποίος πρέπει να συντηρείται, και χαίρει 

προσωπικό ρίσκο από τους τουρίστες ποδηλασίας, οι χώρες προορισμού πρέπει να εξασφαλίζουν 

ότι τηρούνται κάποιες ελάχιστες προϋποθέσεις και διευκολύνσεις προς αυτούς ούτως ώστε να 

φιλοξενούν τη συγκεκριμένη μορφή τουρισμού ειδικού ενδιαφέροντος. Εφόσον “στον 

ποδηλατικό τουρισμό, το ίδιο το ταξίδι αποτελεί μέρος των διακοπών και όχι η παραμονή σε 

                                                

 
34 “Developing Bicycle Tourism: develop Bicycle Tourism  in Your Community Become a Bicycle Tourism Destination”, 
ιστοσελίδα: http://www.bikeontours.on.ca/tourism.htm. 
35 “Ποδηλατο-διακοπές για τους ψαγμένους” του Αλέξανδρου Κυριακόπουλου, Εφημερίδα «Ελευθεροτυπία» / Έντυπη Έκδοση, 
Σάββατο 30/07/2011 (http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=297779).  

http://www.bikeontours.on.ca/tourism.htm
http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=297779
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κάποιον προορισμό”36,ο τουρίστας ποδηλασίας οφείλει να χαίρει ιδιαίτερης προσοχής και οι 

ιδιαιτερότητες και τα χαρακτηριστικά του ταξιδιού του να λαμβάνονται υπόψη.  

Συγκεκριμένα στοιχεία του αριθμού αφίξεων των τουριστών ποδηλασίας δε μπορούν να 

προκύψουν σε διεθνές επίπεδο, καθώς δεν είναι δυνατή η καταγραφή τους. Οι τουρίστες της 

συγκεκριμένης μορφής τουρισμού ειδικών ενδιαφερόντων δε δηλώνουν το σκοπό του ταξιδιού 

τους, ενώ δεν είναι λίγες οι φορές που ταξιδεύουν ανεξάρτητα, χωρίς τον εξοπλισμό, με σκοπό 

να τον ενοικιάσουν στη χώρα προορισμού, με αποτέλεσμα να μην είναι εύκολη η οριοθέτηση 

τους. Παρόλα αυτά, υπολογίζεται ότι το μέγεθος της διεθνούς αγοράς του ποδηλατικού 

τουρισμού κυμαίνεται στα 1,5 εκατομμύρια ταξίδια το χρόνο37, με ανάλογο αντίκτυπο στα έσοδα 

που προκύπτουν για κάθε χώρα προορισμού. Βάσει υπολογισμών ταξιδιωτικών γραφείων, ο 

ρυθμός αύξησης του ποδηλατικού τουρισμού αναμένεται να είναι της τάξης του 10%, σε ετήσια 

βάση για τα επόμενα 5- 10 χρόνια38. Μόνο “στη Γερμανία, τα έσοδα από τον ποδηλατικό 

τουρισμό για το 2006 έφτασαν στα περίπου €6 δισεκατομμύρια, ενώ, το 2008, οι 

ποδηλατοτουρίστες ξεπέρασαν τους 116 εκατ., ενώ τα περίφημα “BedandBike” (συνδυασμός 

καταλύματος και σταθμού με τους ειδικούς χώρους φύλαξης, τα συνεργεία, κ.λπ.) αυξήθηκαν 

από 216 το 1995 σε 4.800 το 2009. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο ποδηλατοτουρισμός αποφέρει 

ετησίως £635 εκατ.”39. Βάσει προβλέψεων που έχουν γίνει, τα έσοδα στην ΕΕ από τον 

ποδηλατικό τουρισμό αναμένεται να ξεπεράσουν τα €20 δις την επόμενη 20ετία40. Οι χώρες, οι 

πολίτες των οποίων ταξιδεύουν περισσότερο στο εξωτερικό προκειμένου να ποδηλατήσουν, είναι 

οι ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο, ο Καναδάς, η Γαλλία, η Γερμανία και η Ιταλία41. 

                                                

 
36 “Ποδηλατο-διακοπές για τους ψαγμένους” του Αλέξανδρου Κυριακόπουλου, Εφημερίδα «Ελευθεροτυπία» / Έντυπη Έκδοση, 
Σάββατο 30/07/2011 (http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=297779).  
37 Σελ 25, “Developing a Niche Tourism Market: 20 Niche Market Profiles”, developed by Acorn Consulting Partnership Ltd for 
the Caribbean Tourism Organisation (Φεβρουάριος 2008). 
38 Σελ 26, “Developing a Niche Tourism Market: 20 Niche Market Profiles”, developed by Acorn Consulting Partnership Ltd for 
the Caribbean Tourism Organisation (Φεβρουάριος 2008). 
39 “Ποδηλατο-διακοπές για τους ψαγμένους” του Αλέξανδρου Κυριακόπουλου, Εφημερίδα «Ελευθεροτυπία» / Έντυπη Έκδοση, 
Σάββατο 30/07/2011 (http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=297779).  
40 “Ποδηλατο-διακοπές για τους ψαγμένους” του Αλέξανδρου Κυριακόπουλου, Εφημερίδα «Ελευθεροτυπία» / Έντυπη Έκδοση, 
Σάββατο 30/07/2011 (http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=297779).  
41 Σελ 26, “Developing a Niche Tourism Market: 20 Niche Market Profiles”, developed by Acorn Consulting Partnership Ltd for 
the Caribbean Tourism Organisation (Φεβρουάριος 2008) 

http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=297779
http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=297779
http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=297779
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Ο κύριος λόγος, για τον οποίο η αγορά του ποδηλατικού τουρισμού γνωρίζει αυξητικές τάσεις τα 

τελευταία χρόνια, είναι η κατανόηση των πλεονεκτημάτων που προσφέρει η χρήση του 

ποδηλάτου στην τόνωση των τοπικών οικονομιών, και η ανάληψη, ως αποτέλεσμα, μίας σειρά 

πολιτικών για την προώθηση του. Πέρα από τα περιβαλλοντικά οφέλη, όπως η μείωση της 

επιβάρυνσης του περιβάλλοντος και της τροχαίας κυκλοφορίας από τους ρύπους, που προσφέρει 

η χρήση του ποδηλάτου, ο τουρίστας ποδηλασίας θα δαπανήσει χρήματα τουλάχιστον στον ίδιο 

βαθμό σε μία αγροτική περιοχή με άλλους τύπους τουριστών42. Βασικές δαπάνες για τη διαμονή, 

την τροφή και τις εξόδους του, σε συνδυασμό με την επίσκεψη σε τοπικά αξιοθέατα και την 

αγορά τοπικών τουριστικών προϊόντων, αποτελούν κρίσιμα μεγέθη οικονομικής στήριξης μίας 

μικρής τοπικής οικονομίας, η οποία στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό από τις τουριστικές αφίξεις 

προκειμένου να επιβιώσει. 

Στο πλαίσιο αυτό, τόσο σε εθνικό όσο και διεθνές επίπεδο, έχουν αναληφθεί και υλοποιούνται 

μία σειρά από πολιτικές και χρηματοδοτήσεις προγραμμάτων που προωθούν τη χρήση των 

ποδηλάτων. Κύριος στόχος των πρωτοβουλιών αυτών είναι οι πολίτες να εξοικειωθούν με το 

ποδήλατο και τα πλεονεκτήματα που προκύπτουν από τη χρήση του και να δοθούν εναύσματα 

για να προωθηθεί η χρήση του.  

Το πιο επιτυχημένο παράδειγμα ανάλογης πρωτοβουλίας είναι η πρωτοβουλία για τη δημιουργία 

ενός πανευρωπαϊκού ποδηλατικού δικτύου, το οποίο έχει ονομασθεί Eurovelo, το οποίο 

χρηματοδοτείται από την ΕΕ και τελεί υπό την αιγίδα της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ποδηλασίας. 

Στόχος του συγκεκριμένου δικτύου είναι η γνωριμία του Ευρωπαίου πολίτη με τις τοπικές 

κοινωνίες στην Ευρώπη, μέσω της χρήσης του ποδηλάτου, η προώθηση του τοπικού τουρισμού 

και πολιτισμού και η ενίσχυση της οικονομίας.  Το ενιαίο αυτό ποδηλατικό δίκτυο αποτελείται 

από δώδεκα (12) διαδρομές, που καλύπτουν συνολικά 66.000 χλμ, από τα οποία τα 45.000 

υπάρχουν ήδη, και διέρχονται από κάθε Ευρωπαϊκή χώρα. Μέσω του συγκεκριμένου δικτύου, 

έχουν δοθεί χρηματοδοτήσεις σε μεμονωμένες χώρες να εκσυγχρονίσουν τις δομές του 

ποδηλατικού του δικτύου και σε γειτονικές να ενοποιήσουν τα εθνικά ποδηλατικά τους δίκτυα, 

                                                

 
42 “Cycle tourists will spend at least as much in a rural area as other types of tourist”. Σελ 3, Cycle Tourism, Sustrans ROUTES 
FOR PEOPLE, INFORMATION PACK, TT21, August 1999. 
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εντάσσοντάς σε ένα πανευρωπαϊκό δίκτυο, με τα ανάλογα οφέλη για τον ποδηλατικό τουρισμό. 

Παρότι το συγκεκριμένο δίκτυο δεν αποτελεί το βασικό συγκοινωνιακό ή τουριστικό δίκτυο 

στην Ευρώπη, έχει χαρακτηρισθεί ως πολλά υποσχόμενο, καθώς υπολογίζεται ότι θα 

διενεργηθούν 45,2 εκατ. ταξίδια με το κέρδος που θα επιφέρουν να ανέρχεται στα  €5 δις43.  

Τα τελευταία χρόνια, η Κύπρος έχει επενδύσει πολύ στην προώθηση του ποδηλατικού 

τουρισμού, καθώς η συγκεκριμένη τουριστική αγορά μπορεί να συμβάλει στη θετική 

αντιμετώπιση του προβλήματος της εποχικότητας της ζήτησης. Το νησί διαθέτει πολλούς 

σημαντικούς παράγοντες που ευνοούν την ανάπτυξη της συγκεκριμένης μορφής τουρισμού. Οι 

μικρές αποστάσεις, οι κλιματολογικές συνθήκες, οι οποίες λόγω της ηλιοφάνειας σχεδόν καθ’όλη 

τη διάρκεια του χρόνου θεωρούνται ιδανικές, και η γρήγορη εναλλαγή τοπίων όσον αφορά στην 

τυπολογία του εδάφους, στην πανίδα και στη χλωρίδα44 αποτελούν μόνο μερικούς από αυτούς. 

Αν σε αυτούς προσθέσουμε τα μνημεία, τις τοπικές τις παραδόσεις της χώρας και τις 

ανεπτυγμένες τουριστικές υποδομές που έχει να επιδείξει η Κύπρος, στοιχεία τα οποία μπορούν 

να λειτουργήσουν ως κίνητρα επιπλέον προβολής ενός τουριστικού προορισμού, είναι εύκολα 

κατανοητό γιατί η Κύπρος έχει αναδειχθεί σε πρότυπο προορισμό για τον ποδηλατικό τουρισμό.  

Πιο συγκεκριμένα, στα πλαίσια προώθησης της συγκεκριμένης μορφής τουρισμού ειδικών 

ενδιαφερόντων, έχει αναληφθεί και υλοποιηθεί οι παρακάτω πρωτοβουλίες:  

- Χρηματοδότηση τόσο της Μελέτης για το Δίκτυο Ποδηλατικών Διαδρομών που αφορούσε 

12 διαδρομές όσο και της 1ης Διαδρομής “Ποδηλατική Διαδρομή Τροόδους”, η οποία έχει 

τεθεί σε λειτουργία και για την οποία έχουν δημιουργηθεί έντυπα και έχουν γίνει οι 

απαραίτητες διαμορφώσεις και σημάνσεις. Η διαδρομή αυτή έχει μήκος 55 χλμ, ενώνει την 

περιοχή του Τροόδους με τα βουνά του Κύκκου, ενώ επιτρέπει και επιπλέον διαδρομές στις 

βορειοδυτικές ακτές του νησιού.  

- Δημιουργία από τον ΚΟΤ, στο πλαίσιο Προγράμματος συγχρηματοδοτούμενου από το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, ενός Παγκύπριου Ποδηλατικού Δικτύου, το 

                                                

 
43 Μελέτη “The European Cycle Route Network Eurovelo”, Directorate General for Internal Policies, 2009. 
44 Σελ 49, Πτυχιακή Μελέτη Κωνσταντίνου Μαρίας, “Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού στην Κύπρο με έμφαση στον 
Αγροτουρισμό, Οικοτουρισμό και Θρησκευτικό Τουρισμό”, Τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας, Χαροκόπειο 
Πανεπιστήμιο (Αθήνα, 2009). 
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οποίο καλύπτει όλη τη χώρα. Το Ποδηλατικό  Δίκτυο, το οποίο είναι πλήρως εξοπλισμένο 

και κατασκευασμένο βάσει σύγχρονων προδιαγραφών υποδομών, περιλαμβάνει τριάντα 

εννέα (39) διαδρομές.  

- Έκδοση από τον ΚΟΤ ενημερωτικού εντύπου με τίτλο “Ποδηλατικοί Περίπατοι”, με στόχο  

να δοθούν στον αναγνώστη χρήσιμες και αναγκαίες πληροφορίες σχετικά με κάθε 

ποδηλατική διαδρομή (αναλυτικοί οδηγοί, συνολικό μήκος, περιοχές από όπου διέρχεται, 

περιγραφή της ευρύτερης περιοχής, κ.α.) και να επιτρέψει στον επισκέπτη- ποδηλάτη να 

οργανώσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την περιήγησή του. Στο ενημερωτικό έντυπο 

παρουσιάζονται συνολικά και οι τριάντα εννέα (39) διαδρομές. Το φυλλάδιο έχει εκδοθεί, 

πέρα από τα Ελληνικά, στα Αγγλικά, τα Γερμανικά και τα Ολλανδικά προκειμένου να 

προσελκύσει ξένους επισκέπτες45.  

- Ο ΚΟΤ έχει φιλοξενήσει μια σειρά από διεθνείς αθλητικές οργανώσεις, όπως οι διεθνείς 

αγώνες ποδηλασίας “Cyprus Sunshine Cup”, προκειμένου να προβληθεί ως διεθνούς 

βεληνεκούς ποδηλατικός προορισμός.  

- Στα πλαίσια του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Προγραμματικής περιόδου 2007- 

2013, έχει προγραμματισθεί η δημιουργία της Β’ Φάσης του Δικτύου Ποδηλατικών 

Διαδρομών βάσει του υφιστάμενου σχεδιασμού, ενώ έχει ολοκληρωθεί η Μελέτη 

προσδιορισμού της διαδρομής της Β’ Φάσης που θα συνδέει το Τρόοδος με τη Λεμεσό46.  

- Ο ΚΟΤ συμμετέχει, ως εταίρος, σε μία σειρά από Ευρωπαϊκά Έργα, όπως τα  “Cyclo Route 

Network of Mediterranean- CY.RO.N.MED” (Archimed Programme of the Community 

Initiative Interreg IIIB) και “CYCLO: Cycling Cities- Local Opportunities for Sustainable 

Mobility and Tourism Development” (Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας MED). 

Κύριοι στόχοι των συγκεκριμένων προγραμμάτων αποτελούν η προώθηση της ποδηλασίας 

στη χώρα, ο εκσυγχρονισμός των ποδηλατικών υποδομών και η προοπτική περαιτέρω 

ανάπτυξης του ποδηλατικού δικτύου στη χώρα.  

- Ο ΚΟΤ, μέσω διαφημιστικών φυλλαδίων και εντύπων τα οποία διανέμονται στα 

περιφερειακά γραφεία του Οργανισμού, στα αεροδρόμια και σε άλλα σημεία τουριστικού 

                                                

 
45 Σελ. 77-78, Σχέδιο Προβολής Τουρισμού Υπαίθρου, ΕΤΑΜ ΑΕ/ ΛΚΝ Αναλυσις (για τον ΚΟT), Ιούλιος 2009. 
46 Σελ. 50-51, Ετήσια Έκθεση 2009, Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού (Κύπρος, Δεκέμβριος 2010). 
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ενδιαφέροντος, και ενημερωτικών εκδηλώσεων, παρέχει αναλυτικές πληροφορίες για το 

ποδηλατικό δίκτυο της Κύπρου σε ξένους τουρίστες.  

- Μέσω της ανάπτυξης και προώθησης του ποδηλατικού τουρισμού, μία σειρά από 

ξενοδοχειακές μονάδες έχουν προμηθευτεί εξοπλισμό φύλαξης και συντήρησης ποδηλάτων, 

ενώ πλέον λειτουργούν εταιρείες ενοικίασης ποδηλάτων.  

Όπως είναι σαφές, η Κύπρος διαθέτει τις προδιαγραφές για την ενίσχυση της εικόνας της ως 

πρότυπος προορισμός στο πλαίσιο του ποδηλατικού τουρισμού. Οι πολιτικές που έχουν 

σχεδιασθεί και υλοποιούνται, η τήρηση σύγχρονων ποδηλατικών υποδομών, το υπάρχον πλούσιο 

ποδηλατικό δίκτυο, το οποίο συνεχώς διευρύνεται και λειτουργεί βάσει σύγχρονων 

προδιαγραφών, σε συνδυασμό με τις καιρικές συνθήκες και τις σύγχρονες τουριστικές υποδομές 

υποδηλώνουν μία χώρα που μπορεί να επενδύσει στα οφέλη που προσφέρει ο ποδηλατικός  

τουρισμός για την περαιτέρω ενίσχυση και ανάπτυξη της υπαίθρου της.  

 

2.2.6 Γαστρονομία- Κρασί 
Μία μορφή τουρισμού ειδικών ενδιαφερόντων που ξεκίνησε να γνωρίζει άνθηση μόλις 

πρόσφατα είναι η Γαστρονομία- Κρασί. Η συγκεκριμένη μορφή τουρισμού αφορά το τμήμα της 

αγοράς που επιλέγει τον προορισμό των διακοπών τους με βασικό κριτήριο τη γαστρονομική 

εμπειρία και σχετίζεται κυρίως με προϊόντα τα οποία προσφέρονται στην ύπαιθρο.  

Η γαστρονομία- κρασί, ή γαστρονομικός τουρισμός, ή γαστροτουρισμός, μπορεί να ορισθεί ως η 

μορφή τουρισμού, κατά την οποία “οι τουρίστες έχουν ως αποκλειστικό ταξιδιωτικό κίνητρο την 

άσκηση γαστρονομικού ενδιαφέροντος και ταξιδεύουν με σκοπό να ανακαλύψουν νέες γεύσεις 

και να απολαύσουν τοπική ή/και υψηλού επιπέδου  γαστρονομία, εμβαθύνοντας παράλληλα στην 

ιστορία και τις παραδόσεις του προορισμού”47. Η έννοια της γαστρονομίας δεν περιλαμβάνει 

μόνο το συνδυασμό καλού φαγητού με καλό ποτό (κρασί ή άλλα ποτά), περιοριζόμενη 

αποκλειστικά στη μαγειρική, αλλά επεκτείνεται στην παροχή μίας σειράς προϊόντων και 

                                                

 
47 Σελ. 12, “Η Γαστρονομία στο Μάρκετινγκ του Ελληνικού Τουρισμού”, Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων 
(Αθήνα, 2009)  
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υπηρεσιών. Μπορεί στη συγκεκριμένη μορφή τουρισμού ειδικών ενδιαφερόντων να κυριαρχεί η 

κουλτούρα της τοπικής κουζίνας, αλλά παράλληλα “περιλαμβάνει ένα μίγμα προϊόντων, 

υπηρεσιών και δραστηριοτήτων που αναδεικνύουν τα χαρακτηριστικά προϊόντα και πιάτα ενός 

τόπου, το ταλέντο και η δημιουργικότητα όσων τα παρασκευάζουν και τη μοναδικότητα και την 

παράδοση ενός τόπου”48. Ο γαστρονομικός τουρισμός δεν αφορά επομένως μόνο την τέχνη της 

παρασκευής καλού και νόστιμου φαγητού, αλλά υπεισέρχεται  σε τομείς και επηρεάζεται από 

παράγοντες όπως η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, η γνωριμία με παραδοσιακά 

προϊόντα και τις μεθόδους κατασκευής τους, ο βαθμός εντοπιότητας του φαγητού/ εδεσμάτων 

και οι γαστρονομικές παραδόσεις και η γαστρονομική ιστορία ενός τόπου. 

Με τη συγκεκριμένη έννοια, η γαστρονομία συνδυάζεται άμεσα με το ευρύτερο τουριστικό 

προϊόν μίας χώρας και/ή περιοχής, η σχέση με το οποίο είναι αμφίδρομη. Η παροχή καλού 

φαγητού και αξιοπρεπών υπηρεσιών γαστρονομίας είναι, μεταξύ άλλων, ένας σημαντικός 

παράγοντας ικανοποίησης ενός τουρίστα. Είναι ευνόητο ότι η αντίληψη ενός τουρίστα για τους 

ποιοτικούς προορισμούς συγκαταλέγει- μεταξύ άλλων- γενικές υποδομές, καλά ξενοδοχεία, 

καθαρό περιβάλλον, εξυπηρέτηση και μέρη όπου μπορεί κανείς να απολαύσει καλής ποιότητας 

φαγητό49. Εφόσον ο τουρίστας μείνει ικανοποιημένος στον τομέα της διατροφής και των 

ανάλογων παρεχόμενων υπηρεσιών, θα είναι διατεθειμένος να δαπανήσει μεγαλύτερα ποσά στην 

τοπική αγορά (όπως πχ. μέσω της αγοράς γαστρονομικών δώρων ή της επίσκεψης σε τοπικούς 

προορισμούς γαστρονομικού χαρακτήρα- μουσεία και μέρη παραγωγής τοπικών προϊόντων- 

κ.α.) και να παραμείνει περισσότερο χρόνο στον προορισμό επιλογής του. Συνεπακόλουθα 

τονώνονται πολλές μορφές της τοπικής οικονομίας (διαμονή, εστιατόρια, παροχή υπηρεσιών. 

κ.α.). Επομένως, μέσω μίας συστηματικής προσέγγισης και σύνδεσης της γαστρονομίας και του 

τουρισμού, γίνεται αντιληπτό ότι αποκτάται ένα σαφές συγκριτικό πλεονέκτημα και μία 

σημαντική πηγή πόρων για την οικονομία ενός προορισμού50.  

                                                

 
48 “O Τουρισμός πρωταγωνιστής στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της Ελλάδας”, 
http://www.greektourism2020.gr/gastronomia.html . 
49 Σελ. 12, “Η Γαστρονομία στο Μάρκετινγκ του Ελληνικού Τουρισμού”, Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων 
(Αθήνα, 2009). 
 
50 “O Τουρισμός πρωταγωνιστής στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της Ελλάδας”, 
http://www.greektourism2020.gr/gastronomia.html. 

http://www.greektourism2020.gr/gastronomia.html
http://www.greektourism2020.gr/gastronomia.html
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Στην παρακάτω εικόνα (Εικόνα 1), απεικονίζεται ένα ενδεικτικό τουριστικό χαρτοφυλάκιο 

γαστρονομικών προϊόντων και την αλληλένδετη σχέση του με το ευρύτερο προϊόν μίας περιοχής.   

Εικόνα 1: Ενδεικτικό Τουριστικό χαρτοφυλάκιο γαστρονομικών προϊόντων  

 
Όσον αφορά το μέγεθος, σε διεθνές επίπεδο, της συγκεκριμένης μορφής τουρισμού ειδικών 

ενδιαφερόντων, δεν είναι εύκολο να γίνει αριθμητική καταγραφή της, καθώς δεν υπάρχει 

μετρίσιμος δείκτης των τουριστών αυτής της μορφής τουρισμού. Παρόλα αυτά, τα δεδομένα και 

οι ενδείξεις δείχνουν ότι έχει ανοδική τάση. “Σύμφωνα με τα στοιχεία του Παγκόσμιου 

Οργανισμού Τουρισμού, το 44% των ταξιδιωτών ανά τον κόσμο, θεωρούν το φαγητό ως ένα από 

τα πρωτεύοντα κριτήρια του τόπου που θα  επισκεφθούν”51. “Σύμφωνα με έρευνα (Mintel, 2009, 

Gastronomic Tourism International, Travel & Tourism Analyst/ No4), τα τελευταία χρόνια 

αυξάνεται ο αριθμός του τουριστών που ασχολούνται ολοένα και περισσότερο στα ταξίδια τους 

με το φαγητό και το ποτό, ενώ ένας σημαντικός αριθμός ταξιδιωτών επιζητά ενεργητικότερη 

ενασχόληση με τη γαστρονομία”52. Βάσει ανάλογης πρόσφατης έρευνας του Πανεπιστημίου 

Cornell, το 50% των Αμερικανών τουριστών εκφράζουν ενδιαφέρον για εκδηλώσεις 

γαστρονομικού τουρισμού στο επόμενο ταξίδι τους, ενώ, ήδη, ένας στους δέκα Αμερικανούς 

                                                

 
51 “Γαστρονομικός Τουρισμός και προϋποθέσεις για την ανάπτυξή του”, όπως αναρτήθηκε στον διαδικτυακό τόπο: 
www.aegeancuisine.gr/content/file/Gastronomikos_Tourismos.pdf  
52 “O Τουρισμός πρωταγωνιστής στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της Ελλάδας”, 
http://www.greektourism2020.gr/gastronomia.html . 

http://www.aegeancuisine.gr/content/file/Gastronomikos_Tourismos.pdf
http://www.greektourism2020.gr/gastronomia.html
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ταξιδιώτες (αναλογία που εκτιμάται ότι είναι υψηλότερη στην Ευρώπη) περιλαμβάνει στο 

πρόγραμμά του γαστρονομικές και οινικές δραστηριότητες, με αυξημένο ενδιαφέρον για τα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάποιου τόπου”53. Επομένως, τα πρώτα στοιχεία της διεθνούς τάσης 

δείχνουν ότι ο γαστρονομικός τουρισμός είναι μια αγορά μου, παρότι είναι στα σκαριά, γνωρίζει 

ραγδαία και δημιουργική έκρηξη, παρουσιάζοντας όλο και μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Όσον αφορά 

τους προορισμούς, οι πιο δημοφιλείς γαστρονομικοί προορισμοί στην Ευρώπη σήμερα είναι η 

Τοσκάνη, το Μπορντώ, η Καταλονία και η Βόρεια Ιταλία54.  

Η Κύπρος, παρότι, ως μία μεσογειακή χώρα, θα μπορούσε να είχε στηριχθεί στο ιδανικότερο 

μοντέλο διατροφής, αυτό της μεσογειακής διατροφής, το οποίο έχει χρησιμοποιηθεί πάρα πολύ 

από τις βασικές ανταγωνιστικές χώρες της λεκάνης της Μεσογείου (Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία)55, 

για να προβληθεί ως σοβαρός προορισμός γαστρονομικού τουρισμού, δεν έχει αναλάβει 

ανάλογες πρωτοβουλίες ανάδειξης αυτής της μορφής τουρισμού. Πέρα από τη δημιουργία έξι (6) 

διαδρομών κρασιού, στο πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου 2004- 2006, οι οποίες  διαθέτουν 

σχετικές χωρικές σημάνσεις και διέρχονται μέσα από παραδοσιακές περιοχές/χωριά, ιστορικού 

και πολιτιστικού ενδιαφέροντος, αναδεικνύοντάς τα, καμία άλλη πρωτοβουλία και/ή πολιτική 

δεν έχει αναδειχθεί προκειμένου να προβληθεί αυτή η πλευρά της χώρας. “Παρότι οι διατροφικές 

συνήθειες στην Κύπρο διαμορφώθηκαν μέσα από την ιστορία, τα ήθη και τα έθιμα, την τοπική 

παράδοση, τη θρησκεία, τις πολιτιστικές επιρροές και τις καιρικές συνθήκες και τη μορφολογία 

του εδάφους της χώρας, ενώ η Κυπριακή κουζίνα έχει εξελιχθεί και αναδειχθεί ως μία ξεχωριστή 

γαστρονομική οντότητα στον ευρύτερο χάρτη της Μεσογειακής διατροφής”56, δεν έχει δοθεί η 

ανάλογη σημασία προβολής αυτών των στοιχείων.  

Βασικές δράσεις, οι οποίες προτείνεται να υιοθετηθούν προκειμένου να εξελιχθεί ο 

γαστρονομικός τουρισμός της Κύπρου, από το πρώιμο στάδιο που βρίσκεται σήμερα, είναι οι 

ακόλουθες:  

                                                

 
53 “Γαστρονομικός…. Τουρισμός, ένα νέο είδος”, Πηγή: ΑΠΕ, δημιουργία: 24/11/2009,  όπως αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα: 
http://www.ant1online.gr/Ereuna/Pages/200911/5431cfca-786b-415c-aa1e-049a037e00d8.aspx . 
54 Γαστρονομικός Τουρισμός, ένα νέο είδος”, Πηγή: ΑΠΕ, δημιουργία: 24/11/2009,  όπως αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα: 
http://www.ant1online.gr/Ereuna/Pages/200911/5431cfca-786b-415c-aa1e-049a037e00d8.aspx  
55 “Γαστρονομικός Τουρισμός και προϋποθέσεις για την ανάπτυξή του”, όπως αναρτήθηκε στον διαδικτυακό τόπο: 
www.aegeancuisine.gr/content/file/Gastronomikos_Tourismos.pdf . 
56 Σελ 38, “Στρατηγικό Σχέδιο 2011-2015”, Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού. 

http://www.ant1online.gr/Ereuna/Pages/200911/5431cfca-786b-415c-aa1e-049a037e00d8.aspx
http://www.ant1online.gr/Ereuna/Pages/200911/5431cfca-786b-415c-aa1e-049a037e00d8.aspx
http://www.aegeancuisine.gr/content/file/Gastronomikos_Tourismos.pdf
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- Αύξηση του αριθμού των διαδρομών κρασιού και καθιέρωση ανάλογων γαστρονομικών 

διαδρομών, μέσω των οποίων θα προβάλλεται ο γαστρονομικός πολιτισμός και παραδόσεις 

της Κύπρου.   

- Προβολή τους σε διεθνές επίπεδο, μέσω διεθνών εκθέσεων, εκδόσεων ειδικών 

διαφημιστικών εντύπων.  

- Δημιουργία ανάλογων τουριστικών πακέτων για τη βίωση μίας ολοκληρωμένης 

γαστρονομικής εμπειρίας57, η οποία θα απευθύνεται σε ξένους τουρίστες που τώρα 

επιλέγουν μεσογειακές χώρες, ανταγωνιστικές της Κύπρου.  

- Ίδρυση σχολών μαγειρικής, όπου θα διεξάγονται εκπαιδευτικά ή επιμορφωτικά σεμινάρια   

σε κατηγορίες επαγγελματιών του τουρισμού με στόχο την ανάδειξη και προβολή της 

Κυπριακής γαστρονομίας58.  

Εάν δεν υπάρξει άμεση συστηματική αξιοποίηση του γαστρονομικού πλούτου που προσφέρει η 

Κυπριακή ύπαιθρος, η συγκεκριμένη μορφή τουρισμού δε θα μπορέσει να αναδειχθεί στο νησί 

και να συμβάλλει τα μέγιστα στην προώθηση του τουριστικού προϊόντος. Η Κύπρος διαθέτει όλα 

τα προαπαιτούμενα (π.χ. πλούσια παράδοση στη γαστρονομία και τις αναγκαίες υποδομές τόσο 

να την προβάλλει όσο να φιλοξενήσει μεγάλο αριθμό τουριστών, παραδόσεις και ιστορία, κ.α.) 

ώστε αν υλοποιηθούν μία σειρά από πολιτικές, η χώρα να απολαύσει τα πλεονεκτήματα, σε 

επίπεδο όχι μόνο τουριστικής προβολής αλλά και οικονομικής ανάπτυξης, όπως προκύπτουν από 

τη συγκεκριμένη μορφή τουρισμού ειδικών ενδιαφερόντων. 

 

2.2.7 Τουρισμός Φύσης/ Περιπατητικός 
Η ανάδειξη, τα τελευταία χρόνια, περιβαλλοντικών ζητημάτων – όπως η μείωση και η ανάγκη 

προστασίας των φυσικών πόρων, η μόλυνση του φυσικού περιβάλλοντος, κ.α.- ως ένα από τα 

καίρια προβλήματα που αντιμετωπίζει η διεθνής κοινότητα έχει δημιουργήσει τις συνθήκες για 

την εμφάνιση μίας νέας μορφής τουρισμού ειδικών ενδιαφερόντων: του τουρισμού της φύσης. 

                                                

 
57 Σελ 38, “Στρατηγικό Σχέδιο 2011-2015”, Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού. 
58 Σελ 38, “Στρατηγικό Σχέδιο 2011-2015”, Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού. 



«Έρευνα αγοράς για τον τουρισμό ειδικών ενδιαφερόντων σε Ηνωμένο Βασίλειο και Γερμανία» - Έκθεση Έρευνας 

Enoros Consulting Ltd – Symmetron MRC Institute Ltd  Σελ. 48 

Συστατικά στοιχεία του τουρισμού της φύσης αποτελούν όχι μόνο η αγάπη, η εκτίμηση και η 

προστασία της φύσης, αλλά και η εξοικείωση του τουρίστα με την τοπική πανίδα και χλωρίδα 

αλλά και τον τοπικό παραδοσιακό πολιτισμό μίας περιοχής. Επομένως ο τουρισμός φύσης 

αποτελεί κρίσιμο μέγεθος του τουρισμού υπαίθρου εφόσον την προστατεύει και την ενισχύει.  

Παρότι στη διεθνή βιβλιογραφία υπάρχουν πολλές και διαφορετικές τοποθετήσεις και απόψεις, 

και προφανώς άλλες τόσες διαφωνίες59,ο τουρισμός της φύσης συσχετίζεται και εκφράζεται, ως 

έννοια και ως χαρακτηριστικά, με τον οικοτουρισμό. Ο οικοτουρισμός, ως η μορφή του 

τουρισμού που αξιοποιεί και κατευθύνεται σε περιοχές που δεν έχουν επηρεαστεί ή καταστραφεί 

από ανθρώπινες δραστηριότητες, συμβάλλει στην προστασία της φύσης και στην ποιότητα ζωής 

των τοπικών πληθυσμών60.Επομένως η έννοια του οικοτουρισμού δεν περιλαμβάνει απλά αλλά 

αποτελεί μία ευρύτερη έννοια του τουρισμού της φύσης.  

Αυτό αποδεικνύεται μέσα και από τον αντίστοιχο ορισμό του οικοτουρισμού. Η Εθνική 

Επιτροπή για το Παγκόσμιο Έτος Οικοτουρισμού 2002, υιοθέτησε ως “ορισμό εργασίας” τον 

ακόλουθο: “Ο οικοτουρισμός, ως ειδική μορφή τουρισμού, είναι ο τουρισμός σε οικολογικά 

αξιόλογες και ως επί το  πλείστον προστατευόμενες περιοχές, ο οποίος αντίθετα από τον μαζικό 

τουρισμό, όχι μόνο δεν υπερβαίνει τη φέρουσα ικανότητα της περιοχής, όπου εφαρμόζεται, αλλά 

ταυτόχρονα προωθεί ενεργά την προστασία του φυσικού, καταρχήν, και του πολιτιστικού 

περιβάλλοντος και τη διατήρηση της συνοχής του κοινωνικού ιστού”61. Ο οικοτουρισμός, 

επομένως, δεν αφορά μόνο ταξίδια σε προορισμούς όπου  η χλωρίδα, η πανίδα και η πολιτιστική 

κληρονομιά αποτελούν απλά το τουριστικό θέλγητρο του ταξιδιού, αλλά συνδυάζεται με την 

προσωπική εμπλοκή τόσο στην προστασία και τη διαφύλαξή τους όσο και στη διαχείριση και την 

προβολή των ζητημάτων που αντιμετωπίζουν.  

Επομένως, βασικό χαρακτηριστικό του οικοτουρίστα, μέσω της επίσκεψης σε προορισμούς 

φυσικού ενδιαφέροντος. είναι το πνεύμα εκτίμησης, συμμετοχής και ευαισθησίας προς τους 

                                                

 
59 Σελ 16, “Οδηγός Τουρισμού της Υπαίθρου για τους Φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης”, Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
(Αθήνα, 2008). 
60 “Οικοτουρισμός: Τουρισμός για τη Φύση”, Γρηγόρης Τσούνης, όπως εμφανίζεται στον διαδικτυακό τόπο: 
http://www.greenapple.gr/articlesdesc.php?id=262. 
61 Σελ 18, “Οδηγός Τουρισμού της Υπαίθρου για τους Φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης”, Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
(Αθήνα, 2008). 

http://www.greenapple.gr/articlesdesc.php?id=262
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φυσικούς πόρους που τον διακατέχει και η προστασία και συνετή χρήση αυτών62. Με τον τρόπο 

αυτό, η επίσκεψη σε περιβαλλοντικούς προορισμούς (όπως Εθνικούς Δρυμούς, Εθνικά και 

Θαλάσσια Πάρκα, Δάση και/ή Μνημεία της Φύσης) διαχωρίζεται από την έννοια του μαζικού 

τουρισμού. Ο οικοτουρίστας, ορμώμενος από προσωπικό ενδιαφέρον και οικολογική 

ευαισθησία, συμμετέχει προσωπικά στη διαχείριση των υποθέσεων ανάλογων προορισμών, 

συνεισφέρει στην προστασία του περιβάλλοντος της περιοχής που επισκέπτεται μέσω της 

παροχής εργασίας και/ή οικονομικών πόρων, παρακολουθεί εκπαιδευτικές δράσεις και 

συμμετέχει σε ενέργειες προβολής του φυσικού τους πλούτου και των προβλημάτων που 

αντιμετωπίζουν. Μέσω των ενεργειών αυτών, προστατεύεται και αναδεικνύεται το φυσικό 

περιβάλλον και ο τοπικός φυσικός πολιτισμός μίας περιοχής, ενώ καταβάλλεται προσπάθεια να 

μειωθεί ο αντίκτυπος από τις συνέπειες της αστικής ανάπτυξης στο περιβάλλον.  

Τα τελευταία χρόνια, ο οικοτουρισμός έχει γνωρίσει ραγδαία αύξηση. Σε πολλές χώρες/ περιοχές 

του πλανήτη, όπως η Κόστα Ρίκα, το Εκουαδόρ, το Νεπάλ, η Κένυα, η Μαδαγασκάρη και  η 

Ανταρκτική, ο οικοτουρισμός αντιπροσωπεύει μία σημαντική μερίδα τόσο του εθνικού 

ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος όσο και της οικονομικής δραστηριότητας, μέρους δηλαδή πολύ 

μεγαλύτερου και σημαντικότερου δηλαδή από μία περιθωριακή δραστηριότητα για την 

οικονομική προστασία του περιβάλλοντος63. Στις αρχές της δεκαετίας του 90’, ο οικοτουρισμός 

αυξανόταν σε ποσοστό 20% -34% το χρόνο64, ενώ το 2004, αυξανόταν, διεθνώς, κατά τρεις (3) 

φορές γρηγορότερα από ότι το σύνολο της τουριστικής βιομηχανίας65. Μόνο στην Ευρώπη, το 

10%-20% των ταξιδιωτών αναζητούν “πράσινες” επιλογές στον προορισμό των διακοπών τους, 

ενώ το 5%-10% αξιώνουν “πράσινες” διακοπές66. Τέλος, μία έρευνα σε Αμερικάνους, 

                                                

 
62 Σελ 16, “Οδηγός Τουρισμού της Υπαίθρου για τους Φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης”, Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
(Αθήνα, 2008). 
63 Tuahino, A., and A. Hynonen (2001). Ecotourism- imagery and reality. Reflections on concepts and practices in Finnish rural 
tourism. Nordia Geographical Publications. Pp.30 (4):21-34 & Eadington, W.R., and V.L. Smith (1992). The emergence of 
alternative forms of Tourism, in Tourism Alternatives: Potentials ad Problems in the Development of Tourism. Pennsylvania, 
USA: University of Pennsylvania Press, όπως παρατίθεται στον διαδικτυακό τόπο: http://en.wikipedia.org/wiki/Ecotourism  
64 Lisa Mastny, Treading Lightly: New Paths for International Tourism, Worldwatch Paper 159 (Washington, DC: Worldwatch 
Institute, December 2001, p. 37, όπως παρατίθεται στη σελίδα 2, TIES Global Ecotourism Fact Sheet (2005/2006), The 
International Ecotourism Society (www.ecotourism.org)  
65 World Tourism Organisation,Δελτίο Τύπου (Ιούνιο2 2004), όπως παρατίθεται στη σελίδα 2,TIES Global Ecotourism Fact 
Sheet (2005/2006), The International Ecotourism Society (www.ecotourism.org)  
66 Herbert Hamele, Ecotrans, Γερμανία, 2004, www.ecotrancs.org, όπως παρατίθεται στη σελίδα 3, TIES Global Ecotourism Fact 
Sheet (2005/2006), The International Ecotourism Society (www.ecotourism.org)  
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Βρετανούς κα Αυστραλούς τουρίστες εμφάνισε ότι το 70% αυτών θα πλήρωναν μέχρι και $150 

περισσότερα για παραμονή δύο (2) εβδομάδων σε ένα ξενοδοχείο με “υπεύθυνη” 

περιβαλλοντικής συμπεριφορά67. Από τα προαναφερθέντα στοιχεία προκύπτει ότι η οικολογική 

ευαισθησία, ο σεβασμός προς το περιβάλλον και η προτίμηση “πράσινων” λύσεων κατά την 

επιλογή ενός ταξιδιωτικού προορισμού είναι παράγοντες που καθορίζουν τη συμπεριφορά των 

τουριστών, αναδεικνύοντας τον οικοτουρισμό σε ένα σημαντικό τμήμα της διεθνούς τουριστικής 

αγοράς.   

Η Κύπρος, ως ένας τουριστικός προορισμός με μοναδική χλωρίδα και πανίδα και ένα 

πολυποίκιλο τοπίο, έχει τη δυνατότητα ανάδειξης σε ένα πρότυπο προορισμό οικο-τουρισμού. 

Παρόλα αυτά η ανάπτυξη του συγκεκριμένου τομέα και οι πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί, 

τόσο από την τοπική αυτοδιοίκηση όσο και τον ιδιωτικό τομέα, είναι σε πρώιμο στάδιο. Η μόνη 

μορφή οικοτουρισμού που γνωρίζει ανάπτυξη στην Κύπρο είναι ο περιπατητικός τουρισμός.  

“Ο περιπατητικός τουρισμός ορίζεται ως η πραγματοποίηση τουριστικών δραστηριοτήτων, που 

αφορούν τη διενέργεια περιπατητικών εκδρομών διαμέσου περιοχών αξιόλογης αισθητικής, 

περιβαλλοντικής και πολιτιστικής αξίας”68. Παρότι, η βασική διαφορά των δύο μορφών 

τουρισμού ειδικών ενδιαφερόντων έγκειται στο ότι ο οικοτουρισμός προϋποθέτει τη συμμετοχή 

του επισκέπτη για τη διατήρηση του τοπίου και της οικολογικής ισορροπίας, ενώ ο 

περιπατητικός τουρισμός όχι69, ο περιπατητικός τουρισμός μπορεί να θεωρηθεί ως ένα πρώιμο 

επίπεδο ανάπτυξης οικολογικής ευαισθησίας και μεταγενέστερης εμπλοκής σε περιβαλλοντικά 

θέματα. Ο περιπατητής δύναται, μέσω της πρώτης γνωριμίας του με το φυσικό περιβάλλον και 

της επίσκεψης σε ανάλογα μνημεία, να κατανοήσει τους λόγους ανάπτυξης του οικοτουρισμού 

και να επιδιώξει, σε δεύτερο στάδιο, να εμπλακεί πιο δημιουργικά με τη διαχείριση ανάλογων 

ζητημάτων προστασίας του περιβάλλοντος.  

                                                

 
67 Travelbiz, “Green is Good for Hotel Business”, online article. 29 August 2002. 
http://www.travelbiz.com.au/articles/14/0c010614.asp, όπως παρατίθεται στη σελίδα 3, TIES Global Ecotourism Fact Sheet 
(2005/2006), The International Ecotourism Society (www.ecotourism.org. 
68 Σελ 49, Πτυχιακή Εργασία Μαντζουράνη Καλλιόπης & Τζιφάκη Χρυσούλας,  Θέμα : «ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ-ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 
ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ», Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Σ.Δ.Ο. ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (2006). 
69 Σελ 49, Πτυχιακή Εργασία Μαντζουράνη Καλλιόπης & Τζιφάκη Χρυσούλας,  Θέμα : «ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ-ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 
ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ», Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Σ.Δ.Ο. ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (2006). 

http://www.travelbiz.com.au/articles/14/0c010614.asp
http://www.ecotourism.org/
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Στο πρώιμο αυτό στάδιο, οι κύριες πολιτικές που έχουν υιοθετηθεί στην Κύπρο για την 

προώθηση του περιπατητικού τουρισμού είναι οι ακόλουθες:  

- Σαράντα οκτώ (48) μονοπάτια  πεζοπορικών διαδρομών, συνολικού μήκους 200 χλμ, τα 

οποία διέρχονται μέσα από περιοχές πλούσιου φυσικού περιβάλλοντος και πολιτιστικού 

ενδιαφέροντος, ούτως ώστε ο επισκέπτης να απολαμβάνει τη φύση αλλά ταυτόχρονα να 

γνωρίζει την ιστορία, τον πολιτισμό και την κουλτούρα της Κύπρου. Τα μονοπάτια είναι 

σηματοδοτημένα, με τις ανάλογες υποδομές για την προστασία και ασφάλεια των 

πεζοπόρων.   

- Παράλληλα, υπάρχουν διαδρομές που διέρχονται από περιοχές της υπαίθρου και είναι 

ενταγμένες στο Ευρωπαϊκό Μονοπάτι Ε4, η επέκταση του οποίου έγινε ύστερα από πρόταση 

της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ορειβασίας και Αναρρίχησης προς τον Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο 

Ορειβασίας (συντονιστή φορέα του Ευρωπαϊκού Δικτύου Μονοπατιών). Οι βασικοί εταίροι 

του προγράμματος επέκτασης του Μονοπατιού είναι ο ΚΟΤ και το Τμήμα Δασών. Η 

συνολικού μήκους 539 χλμ διαδρομή του Μονοπατιού, η οποία διασχίζει την οροσειρά του 

Τροόδους, τη χερσόνησο του Ακάμα και αγροτικές περιοχές, διαθέτει αρκετά καλή 

σήμανση70. 

- Ο ΚΟΤ συμμετέχει ενεργά στις δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Περιπατητών 

“European Ramblers Association” (ERA), ενώ συμμετείχε στις εργασίες του ευρωπαϊκού 

συνεδρίου και της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσμου ERA.  

- Το συγκεκριμένο προϊόν προβάλλεται από τον ΚΟΤ με διάφορα μέσα τόσο διεθνώς όσο και 

στην Κύπρο. Μερικά από αυτά τα μέτρα είναι η φιλοξενία ομάδων δημοσιογράφων και 

τουριστικών πρακτόρων που ειδικεύονται στον περιπατητικό τουρισμό, οι καταχωρήσεις σε 

εξειδικευμένα έντυπα μέσα στις αγορές Γαλλίας, Γερμανίας, Ισραήλ και Ελβετίας και οι 

συμμετοχή του ΚΟΤ σε τουριστικές εκθέσεις για τον τουρισμό φύσης και τον περιπατητικό 

τουρισμό71.  

                                                

 
70 Σελ. 80- 81, Σχέδιο Προβολής Τουρισμού Υπαίθρου 2007- 2013, Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού (Ιούλιος 2009) . 
71 Σελ. 49, Ετήσια Έκθεση 2009, Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού (Κύπρος, Δεκέμβριος 2010). 
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Βάσει των υπαρχόντων στοιχείων, στον τομέα του περιπατητικού τουρισμού, οι κυριότερες 

αγορές προσέλκυσης τουριστών είναι η Κεντρική Ευρώπη, η Γαλλία και η Αγγλία. Χωρίς να 

υπάρχουν ακριβή στοιχεία για τον τουρισμό των ατόμων που ταξιδεύουν στην Κύπρο για 

περπάτημα, υπολογίζονται από τον ΚΟΤ σε περίπου 3.000- 4.000 άτομα ετησίως.  

Παρότι ο οικοτουρισμός (τουρισμός φύσης), ως συγκεκριμένη μορφή τουρισμού ειδικών 

ενδιαφερόντων, δεν έχει γνωρίσει ιδιαίτερη ανάπτυξη στην Κύπρο, με την εξαίρεση του 

περιπατητικού τουρισμού, η χώρα διαθέτει τις προδιαγραφές να την προωθήσει. Η πλούσια σε 

χλωρίδα και πανίδα ύπαιθρός της και  η μακρά ιστορική και πολιτιστική της παράδοση, σε 

συνδυασμό με τις σύγχρονες τουριστικές υποδομές που διαθέτει η χώρα, μπορούν, αν 

αξιοποιηθούν σωστά, να αποτελέσουν παράγοντες προσέλκυσης ξένων τουριστών. Εφόσον η 

διαχείριση περιβαλλοντικών ζητημάτων και η ενεργής προστασία του περιβάλλοντος έχουν 

αναδειχθεί σε σημαντικά κριτήρια για την επιλογή ενός τουριστικού προορισμού διεθνώς, η 

ανάδειξη των παραπάνω παραγόντων θα συνδράμουν σημαντικά στην προώθηση και της 

συγκεκριμένης μορφής τουρισμού ειδικών ενδιαφερόντων στη χώρα.   

2.2.8 Γαμήλιος Τουρισμός 
Μία μορφή τουρισμού ειδικού ενδιαφέροντος, η οποία γνωρίζει μεγάλη άνθηση τα τελευταία 

χρόνια, είναι ο γαμήλιος τουρισμός. Με την έμφαση να δίνεται περισσότερο στο ταξιδιωτικό, 

παρά το τελετουργικό μέρος της εμπειρίας, όλο και περισσότερα ζευγάρια επιλέγουν 

προορισμούς του εξωτερικού προκειμένου είτε να τελέσουν τους γάμους τους 

(“destinationweddings”) είτε για την πραγματοποίηση του μήνα του μέλιτος (“wedding moon”). 

Επομένως, η έννοια του γαμήλιου τουρισμού μπορεί να ορισθεί ως “τα διεθνή ταξίδια που 

πραγματοποιούνται από τουρίστες προκειμένου είτε να τελέσουν τους γάμους τους και/ή να 

γιορτάσουν τους γάμους τους”72. Ο γαμήλιος τουρισμός περιλαμβάνει, όπως συνεπάγεται από 

τον ορισμό, την εξ ολοκλήρου διοργάνωση και τέλεση του μυστηρίου του γάμου και/ή του 

γαμήλιου ταξιδιού σε προορισμό διαφορετικό από την περιοχή ή χώρα καταγωγής/παραμονής 

του ζευγαριού.  

                                                

 
72 Σελ. 80, “Developing a Niche Tourism Market: 20 Niche Market Profiles”, developed by Acorn Consulting Partnership Ltd for 
the Caribbean Tourism Organisation (Φεβρουάριος 2008). 
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Ένας βασικός λόγος για τον οποίο η συγκεκριμένη μορφή τουρισμού γνωρίζει άνθηση είναι το 

γεγονός ότι προσφέρει τη δυνατότητα στα ζευγάρια να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν τον γάμο 

και/ή ταξίδι του μέλιτος  βάσει των προτιμήσεών και επιθυμιών τους, χωρίς την όποια 

οικογενειακή ή άλλη επιρροή. Τα ζευγάρια, μέσω ενός ανάλογου ταξιδιού, επιλέγουν έναν 

προορισμό, ο οποίος, μέσω του εθιμοτυπικού ή του πολιτισμικού προφίλ που παρέχει, αρμόζει 

περισσότερο στα προσωπικά χαρακτηριστικά, την αισθητική και/ή τα γούστα τους.    

Παράλληλα, η διοργάνωση του γάμου ή/και του ταξιδιού του μέλιτος σε έναν προορισμό του 

εξωτερικού μπορεί να αποτελέσει και οικονομικό δέλεαρ. Η επιλογή ενός ανάλογου προορισμού, 

με σαφώς μειωμένο τον αριθμό των καλεσμένων στον στενό οικογενειακό και φιλικό κύκλο 

είναι σαφώς μία οικονομικότερη επιλογή από αυτήν της τέλεσης ενός δαπανηρού γάμου και/ή 

μίας δεξίωσης με μεγαλύτερο αριθμό καλεσμένων σε ένα ακριβότερο χώρο δεξιώσεων (πχ. 

Ξενοδοχείο, εστιατόριο, κ.α.).  

Βάσει μίας έρευνας, η οποία διενεργήθηκε από το Travel match.co.ukανάμεσα σε 1.000 

ζευγάρια, το 65% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι είχαν αποταμιεύσει το μεγαλύτερο μέρος του 

επιδόματος της ετήσιας άδειάς τους για το ταξίδι του μέλιτος, ενώ το 68% ζήτησε τα γαμήλια 

δώρα να περιλαμβάνουν χρήματα προκειμένου να πληρώσουν τα έξοδα του ταξιδιού, αντί πιο 

παραδοσιακών δώρων73.  

Σε ανάλογη έρευνα, η οποία διενεργήθηκε από την ξενοδοχειακή εταιρεία στην Καραϊβική 

Sandals Resorts σε δείγμα 2.000 ανθρώπων, οι ερωτηθέντες, μεταξύ άλλων δήλωσαν:  

- 47% ότι θέλουν να παντρευτούν στο εξωτερικό προκειμένου να αποφύγουν τους μακρινούς 

συγγενείς και τους ανεπιθύμητους γνωστούς,  

- 47% ότι ο κύριος λόγος για τη συγκεκριμένη επιλογή ήταν ο ρομαντισμός που προσφέρει ένας 

εξωτικός προορισμός κατά τη διενέργεια του γάμου,  

                                                

 
73 “Growing Popularity of the Honeymonth”, Θεόδωρος Κουμελής, 09/02/2011, 
http://www.traveldailynews.com/pages/show_page/41498?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_content=show_pa
ge/41498&utm_campaign=TravelDailyMainTitle  

http://www.traveldailynews.com/pages/show_page/41498?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_content=show_page/41498&utm_campaign=TravelDailyMainTitle
http://www.traveldailynews.com/pages/show_page/41498?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_content=show_page/41498&utm_campaign=TravelDailyMainTitle
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- 39% ότι η δυνατότητα του συνδυασμού του γάμου με το μήνα του μέλιτος είναι πολύ 

σημαντικός παράγοντας74.  

Βάσει συνολικότερων στοιχείων, η αγορά του γαμήλιου τουρισμού θεωρείται ραγδαίως 

αναπτυσσόμενη και έχει καθιερωθεί ως ανταγωνιστική  στον κόσμο της τουριστικής 

επιχειρηματικότητας. Βάσει των υπαρχόντων στοιχείων, αναπτύσσεται με ρυθμούς περίπου 12%, 

ενώ αναμένεται να έχει αυξηθεί κατά 75% μέχρι το 2012, ταχύτερα δηλαδή από την ανάλογη 

ετήσια αύξηση του 10% την περίοδο 2002- 200775. Σύμφωνα με τα έρευνες που έχουν διεξαχθεί, 

οι κυριότεροι προορισμοί, ειδικότερα στις βρετανικές προτιμήσεις, για γάμους στον ευρωπαϊκό 

χώρο είναι, κατά σειρά, η Κύπρος, τα ελληνικά νησιά και η Ιταλία76. 

Βάσει ερευνών που έχουν διενεργηθεί μέσω της επισκόπησης ιστοσελίδων 19 χωρών και 5 

εξειδικευμένων τουριστικών πρακτόρων77, οι βασικοί παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή  

των νεόνυμφων όσων αφορά τους προορισμούς που επιλέγουν είναι οι ακόλουθοι:  

- Τοποθεσία: Καθώς η φυσική ομορφιά, η αύρα ενός χώρου, η προσφορά ενός όμορφου 

καταλύματος κείμενο σε μία ειδυλλιακή τοποθεσία είναι μεταξύ όσων  επιζητά ένα νιόπαντρο 

ζευγάρι, μόνο ένα ανάλογο μέρος μπορεί να αποτελέσει τον ιδεατό προορισμό στα πλαίσια 

του γαμήλιου τουρισμού.  

- Κλίμα: Οι ευνοϊκές καιρικές συνθήκες είναι πλεονέκτημα για την επιλογή του γαμήλιου 

προορισμού, καθιστώντας τη γεωγραφική θέση και την κλιματολογική διακύμανση του 

προορισμού του γαμήλιου ταξιδιού καίρια προκειμένου να ευνοηθεί ως διεθνής προορισμός 

γαμήλιου τουρισμού.  

- Προσφερόμενες υπηρεσίες: Μερικά εκ των βασικών επιχειρημάτων υπέρ ή κατά μίας 

επιλογής θεωρούνται η εξειδίκευση και ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, η 

                                                

 
74 “Sandals survey asks why people marry abroad”, Bev Fearis, 16/08/2010,  
http://www.travelmole.com/stories/1143745.php?mpnlog=1&m_id=s~nvm~AV . 
75 Σελ. 80, “Developing a Niche Tourism Market: 20 Niche Market Profiles”, developed by Acorn Consulting Partnership Ltd for 
the Caribbean Tourism Organisation (Φεβρουάριος 2008)    
76 Σελ. 16, “Επιχειρησιακό σχέδιο για την αποτελεσματικότερη προσέλκυση γαμήλιων ταξιδιών στην Ελλάδα”, συγγραφείς: 
Δημήτριος Βασιλειάδης, Γεωργία Κανέλλου & Λουκάς Καπόλος. Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης (Αθήνα, 23/05/2011). 
77 Οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο “Επιχειρησιακό σχέδιο για την αποτελεσματικότερη προσέλκυση γαμήλιων ταξιδιών 
στην Ελλάδα”, συγγραφείς: Δημήτριος Βασιλειάδης, Γεωργία Κανέλλου, Λουκάς Καπόλος (Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης, 
23/05/2011). 

http://www.travelmole.com/stories/1143745.php?mpnlog=1&m_id=s~nvm~AV


«Έρευνα αγοράς για τον τουρισμό ειδικών ενδιαφερόντων σε Ηνωμένο Βασίλειο και Γερμανία» - Έκθεση Έρευνας 

Enoros Consulting Ltd – Symmetron MRC Institute Ltd  Σελ. 55 

εξυπηρέτηση και άμεση ανταπόκριση στις ανάγκες του ζευγαριού, η εμπειρία και 

εξυπηρέτηση εκ μέρους του προσωπικού, κ.α. 

- Κουλτούρα προορισμού: Η σωστή προώθηση τοπικών ηθών και εθίμων, ειδικότερα όσων 

αφορά τις γαμήλιες παραδόσεις, το θρησκευτικό τελετουργικό και, προφανώς, η διεθνής 

νομιμοποίηση των τελούμενων γάμων, αποτελούν μερικούς μόνο από τους παράγοντες που 

καθορίζουν έναν προορισμός ως ιδεατό για την υλοποίηση ενός γαμήλιου ταξιδιού.  

Συνοπτικά, σκοπός ενός επιτυχημένου προορισμού γαμήλιου τουρισμού είναι η γαμήλια τελετή 

και/ή το ταξίδι των νεόνυμφων να παραμείνει ανεξίτηλο στην μνήμη τους. Μόνο εάν και εφόσον 

ένας γαμήλιος προορισμός δεν μοιάζει με έναν προορισμό συνήθους διαμονής, τότε θα 

αποτελέσει ένα ορόσημο στη μετέπειτα σχέση του ζευγαριού.  

Η Κύπρος έχει πετύχει να ανέλθει τα τελευταία χρόνια ως ένας από τους ιδανικούς προορισμούς 

γαμήλιου τουρισμού. Πέρα από τη μακρά χριστιανική παράδοση που διαθέτει, είναι προορισμός 

που παρέχει και ένα ειδυλλιακό περιβάλλον για την τέλεση γάμων. Η Κυπριακή επαρχία διαθέτει 

τόσο ναούς, μοναδικής αρχιτεκτονικής ομορφιάς που προσφέρουν χριστιανική κατάνυξη, όσο 

και παραδοσιακούς οικισμούς, οι οποίοι μπορούν να προσφέρουν τη μοναδικότητα που αναζητά 

ένα νεόνυμφο ζευγάρι. Σήμερα, όλο και περισσότερα ζευγάρια, συνοδευόμενα από τους 

κοντινούς συγγενείς και φίλους τους επιλέγουν την Κύπρο ως όχι  μόνο τουριστικό προορισμό 

αλλά και ως το ιδανικό μέρος για την τέλεση των γάμων τους. Βάσει στοιχείων του ΚΟΤ, η 

πλειοψηφία των ζευγαριών που επιλέγουν να νυμφευθούν στην Κύπρο προέρχονται από το 

Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιρλανδία, το Ισραήλ και τη Συρία78.  

Οι κυριότεροι λόγοι για τους οποίους η Κύπρος έχει αναδυθεί σε έναν από τους πιο δημοφιλείς 

τουριστικούς προορισμούς διεθνώς, και στον πιο δημοφιλή, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, είναι οι εξής:  

- Η Κύπρος διαθέτει μεγάλο αριθμό ξενοδοχείων και θέρετρων πολυτελείας, τα οποία έχουν 

ανεγείρει και διαθέτουν ναούς εντός των ορίων τους. Επομένως, είναι σε θέση όχι μόνο να 

προσφέρουν την ανάλογη φιλοξενία σε νεόνυμφα ζευγάρια αλλά να συμπεριλάβουν και το 

τελετουργικό κομμάτι κατά τη διαμονή. 

                                                

 
78 Σελ. 55, Ετήσια Έκθεση 2009, Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού (Κύπρος, Δεκέμβριος 2010). 
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Σήμερα, πέρα από τους ελληνορθόδοξους γάμους, η τέλεση των οποίων σε ναούς 

ξενοδοχείων έχει παγώσει λόγω κάποιων ενστάσεων που έχει εγείρει η Ιερά Σύνοδος, οι 

καθολικοί γάμοι όχι μόνο επιτρέπονται αλλά έχουν καθιερωθεί σε πολλά ξενοδοχεία του 

νησιού, με τους πολιτικούς γάμους στα δημαρχεία να ακολουθούν κατά πόδας.  

Πέρα από το τελετουργικό μέρος, αν κάποιος λάβει υπόψη τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις 

και τις παρεχόμενες υπηρεσίες- όπως spaμε διάφορες θεραπείες, σουίτες νεονύμφων, τις 

ειδικές παροχές προς τους νεόνυμφους, κ.α.- η Κύπρος παρέχει σε σχεδόν απόλυτο βαθμό 

ότι χρειάζεται ένα  ζευγάρι για να τελέσει το γάμο του και να διάγει τις πρώτες ώρες του 

έγγαμου βίου του ειδυλλιακά.  

- Η χώρα επίσης διαθέτει και ένα στρατηγικό πλεονέκτημα. Λόγω της γεωγραφικής της θέσης, 

πέρα από τις πολύ καλές κλιματολογικές συνθήκες καθόλη τη διάρκεια του χρόνου, υπάρχει 

η δυνατότητα της προσφοράς ολιγοήμερων διακοπών/ κρουαζιέρων σε κοντινές γειτονικές 

χώρες. Συνεπακόλουθα, οι τουρίστες που επιλέγουν την Κύπρο για να τελέσουν τους γάμους 

τους, μπορούν να συνδυάσουν την παραμονή τους με σύντομες επιπλέον διακοπές.   

- Λόγω της σωστής ανάπτυξης και τουριστικής προβολής των παραπάνω διευκολύνσεων που 

παρέχει για την τέλεση γάμων αλλοδαπών, η Κύπρος περιλαμβάνεται στα προγράμματα των 

μεγαλύτερων και πιο αναγνωρίσιμων τουριστικών οργανισμών διεθνώς. Τουριστικά 

γραφεία- όπως τα εξής: Thomas Cook, First Choice, Planet Holidays, κ.α.- έχουν εντάξει την 

Κύπρο ως έναν από τους πλέον ιδανικούς προορισμούς για γαμήλιο τουρισμό79.  

Συνολικά, η ανάπτυξη του γαμήλιου τουρισμού αποτελεί σημαντική πηγή εσόδων για  την 

Κύπρο. Ο αυξανόμενος αριθμός των ατόμων που επιλέγουν να τελέσουν τους γάμους τους στο 

νησί, οι οποίοι ακολουθούνται από συγγενείς και φίλους, σε συνδυασμό με τις διακοπές που 

κάνουν, συμβάλλουν ιδιαίτερα προς αυτή την κατεύθυνση. Η διάθεση ανάλογων υπηρεσιών, σε 

όλη την επικράτεια της χώρας συμβάλλει προς αυτή την κατεύθυνση, με συνεπακόλουθο θετικό 

αντίκτυπο στην ενίσχυση της υπαίθρου.  

 

                                                

 
79 Σελ. 55, Ετήσια Έκθεση 2009, Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού (Κύπρος, Δεκέμβριος 2010). 
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2.3 Συμπεράσματα Δευτερογενούς Έρευνας 
Σκοπός της παρούσας ενότητας ήταν η καταγραφή της εικόνας της τουριστικής κατάστασης στην 

Κύπρο μέχρι σήμερα, τόσο γενικότερα, όσο και σε σχέση και με την αγορά του Ηνωμένου 

Βασιλείου και της Γερμανίας. Παράλληλα, στόχος ήταν να ορισθεί και να περιγραφεί το πλαίσιο 

και η προοπτική ανάπτυξη μορφών τουρισμού ειδικών ενδιαφερόντων στη χώρα.  

Όσον αφορά την τουριστική κατάσταση της Κύπρου, παρόλη τη μείωση που σημειώθηκε τα 

τελευταία χρόνια, τα στοιχεία του 2010 και των πρώτων μηνών του 2011 αναδεικνύουν 

τουλάχιστον μία σταθεροποιητική, αν όχι αυξητική, τάση. Τα μέχρι στιγμής διαθέσιμα στοιχεία 

είναι ενθαρρυντικά. Παρόλες τις αδυναμίες και τους ενδογενείς παράγοντες που αντιμετωπίζει η 

Κύπρος, όπως περιγράφηκαν στην Έκθεση, παρουσιάζεται αύξηση της τουριστικής κίνησης και, 

συνεπακόλουθα, των προερχόμενων από αυτήν εσόδων. Δυσανάλογη είναι η εικόνα για τις 

επιμέρους αγορές του Ηνωμένου Βασιλείου και της Γερμανίας. Η μεν τάση του τουριστικού  

ρεύματος από το Ηνωμένο Βασίλειο είναι μειωτική, ενώ η ανάλογη τάση από τη Γερμανία 

παρουσιάζεται αυξητική, χωρίς όμως αυτή να είναι ούτε σταθερή ούτε να καλύπτει τη μείωση 

που έχει σημειωθεί τα τελευταία χρόνια.  

Στην ενότητα έγινε παρουσίαση των μορφών τουρισμού ειδικών ενδιαφερόντων που είτε έχουν 

αναπτυχθεί είτε υπάρχει η προοπτική για ανάπτυξή τους στη χώρα. Σε πρώτο στάδιο έγινε η 

οριοθέτησή τους (Τουρισμός Υγείας / Ευεξίας, Πολιτιστικός Τουρισμός, Θρησκευτικός / 

Προσκυνηματικός Τουρισμός, Ποδηλατικός Τουρισμός, Γαμήλιος Τουρισμός, Γαστρονομία- 

Κρασί και Οικοτουρισμός) και η παράθεση, όπου κατέστη δυνατόν, των στατιστικών και/ή 

αριθμητικών τους στοιχείων σε διεθνές επίπεδο. Σε επόμενο στάδιο, δόθηκε ο βαθμός που 

έκαστη από αυτές τις μορφές έχει αναπτυχθεί στην Κυπριακή αγορά τουρισμού, οι πολιτικές και 

πρωτοβουλίες που έχουν υιοθετηθεί  και οι προοπτικές του μεριδίου τους στην τουριστική αγορά 

της Κύπρου.  

Μέσα από την παραπάνω ανάλυση προκύπτει ότι η Κύπρος, πέρα από το πρότυπο προϊόν της 

μαζικής μορφής τουρισμού “Ήλιος και Θάλασσα”, το οποίο την έχει αναδείξει σε σημαντικό 

τουριστικό προορισμό, τουλάχιστον σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, οφείλει να στραφεί και στην 

εντατικοποίηση της προώθησης και προβολής των παραπάνω μορφών τουρισμού ειδικών 

ενδιαφερόντων. Η χώρα διαθέτει δυσανάλογα μεγάλες προοπτικές, σε σχέση με το μέγεθός τις, 
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να αναπτύξει του τουρισμό της υπαίθρου, όπως αλλιώς αποκαλούνται οι συγκεκριμένες μορφές 

τουρισμού. Μία σειρά από παράγοντες, όπως οι σύγχρονες τουριστικές υποδομές και 

παρεχόμενες υπηρεσίες, σε συνδυασμό με το πλούσιο περιβάλλον και τη μακρά πολιτιστική και 

ιστορική παράδοση, αποτελούν ισχυρές βάσει προκειμένου η χώρα να αυξήσει την τουριστική 

αγορά στην οποία απευθύνεται. Σήμερα, όπου οι ανάγκες και τα πρότυπα των τουριστών έχουν 

αλλάξει, εφόσον αναζητούν πιο ειδικευμένες παροχές και στοχεύουν σε μορφές τουρισμού 

ειδικών ενδιαφερόντων, η Κύπρος πρέπει να εκσυγχρονίσει το τουριστικό της προϊόν και εικόνα, 

στοχεύοντας και στις νέες αυτές μορφές τουριστών, ούτως ώστε να κρατήσει, αν όχι να αυξήσει, 

το μερίδιο που κατέχει  στην αγορά του τουρισμού διεθνώς. Παρότι έχουν γίνει σημαντικά 

βήματα προς αυτή την κατεύθυνση τα τελευταία χρόνια, η προσπάθεια πρέπει να 

εντατικοποιηθεί και να γίνει πιο στοχευμένη.  
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3 ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΕ 
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΚΑΙ ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

3.2 Εισαγωγή 
Στο πλαίσιο της μελέτης πραγματοποιήθηκε ποσοτική έρευνα αγοράς μεταξύ του κοινού στο 

Ηνωμένο Βασίλειο και στη Γερμανία. Οι σημαντικότεροι στόχοι της έρευνας ήταν: 

• Να εντοπιστούν σε κάθε χώρα οι τάσεις και παράμετροι της αγοράς που επηρεάζουν τον 

εξερχόμενο τουρισμό ειδικών ενδιαφερόντων. 

• Να εντοπιστούν οι μελλοντικές προβλεπόμενες τάσεις που θα επηρεάζουν τα 

συγκεκριμένα τμήματα αγοράς τάσεις για τα επόμενα χρόνια, σε περίπτωση που αυτές 

διαφοροποιούνται. 

• Να εντοπιστούν τα γεωγραφικά, δημογραφικά και με βάση το κίνητρο τμήματα της 

εξερχόμενης τουριστικής αγοράς των υπό αναφορά ειδικών ενδιαφερόντων σε κάθε χώρα 

και να καθοριστούν το μέγεθος, τα χαρακτηριστικά, οι  ανάγκες, το προφίλ του επισκέπτη 

με βάση το κίνητρο του ταξιδίου, τις προτιμήσεις, τις συνήθειες, του παράγοντες που 

επηρεάζουν στην επιλογή του προορισμού καθώς και οι προοπτικές τους.  

• Να εντοπιστούν οι τυχόν συνέργειες μεταξύ των ειδικών τμημάτων. 

• Να εντοπιστούν οι παράγοντες που επηρεάζουν τους καταναλωτές σε κάθε χώρα στην 

επιλογή του προορισμού και οι συνήθειες/ τάσεις όσον αφορά τις κρατήσεις ταξιδιών  

(μέθοδοι/ κανάλια επικοινωνίας/ προβολής).   

• Να αξιολογηθεί η εικόνα και η αναγνωρισιμότητα της Κύπρου σαν προορισμού που 

παρέχει εξειδικευμένο προϊόν σε κάθε μια από τις δύο χώρες και σε σχέση με τους 

ανταγωνιστές τόσο από δυνητικούς επισκέπτες αλλά και άτομα που ήδη επισκέφθηκαν 

τον προορισμό.   

• Να εντοπιστούν οι κύριοι ανταγωνιστές της Κύπρου στις συγκεκριμένες αγορές, να 

αναλυθεί η θέση που κατέχουν και να αναγνωριστούν οι λόγοι προτίμησής τους. 
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• Να εντοπιστούν οι λόγοι επιλογής του προορισμού, οι προσδοκίες, οι συνήθειες και 

προτιμήσεις των επισκεπτών της Κύπρου από τις αγορές αυτές περιλαμβανομένων των 

προτιμήσεων περιοχών και προσφερόμενων προϊόντων - υπηρεσιών.  

• Να αξιολογηθεί η επικοινωνιακή πολιτική της Κύπρου στις αγορές αυτές και γενικότερα 

οι ενέργειες προβολής.  

 

3.3 Μεθοδολογία 
Η Ποσοτική Έρευνα Αγοράς πραγματοποιήθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γερμανία τον 

Αύγουστο του 2011 και κάλυψε τις ακόλουθες πόλεις σε κάθε χώρας80: 

 

Χώρα Πόλεις 

Ηνωμένο Βασίλειο Λονδίνο, Σάσσεξ, Μάντσεστερ, Μπέρμιγχαμ, Λιντς, Μπρίστολ, Γλασκώβη, 
Εδιμβούργο, Έσσεξ  

Γερμανία Αμβούργο, Φραγκφούρτη, Μόναχο, Βερολίνο, Ντίσελντορφ, Κολονία, 
Ανόβερο, Ντόρτμουντ, Στουτγάρδη, Νυρεμβέργη, Λειψία, Δρέσδη, 
Σααρμπρύνκεν, Μίνστερ 

 

Το δείγμα σε κάθε χώρα ήταν 850 άτομα, μόνιμοι κάτοικοι της κάθε χώρας, άνδρες και γυναίκες 

ηλικίας 25-75 χρονών που ταξίδεψαν στο εξωτερικό τα τρία τελευταία χρόνια για διακοπές. Από 

το δείγμα των 850 ατόμων, οι 150 σε κάθε χώρα ήταν τουρίστες με ειδικά ενδιαφέροντα, οι 

οποίοι επιλέγηκαν τυχαία μέσα από συγκεκριμένους καταλόγους και οι 700 αποτελούσαν το 

τυχαίο δείγμα, το οποίο επιλέγηκε με τη μέθοδο της τυχαίας στρωματοποιημένης 

δειγματοληψίας. Η στρωματοποίηση έγινε με αναλογική επιλογή των γεωγραφικών περιοχών 

που εξετάστηκαν σε κάθε χώρα, το φύλο και την ηλικία. 

Η συλλογή των στοιχείων πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεφωνικών συνεντεύξεων, 

χρησιμοποιώντας την μέθοδο CATI (Computer Assisted Telephone Interviews). Για τη συλλογή 

                                                

 
80 Επιλέγηκαν πόλεις που διαθέτουν διεθνή αεροδρόμια. 
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των στοιχείων χρησιμοποιήθηκε δομημένο ερωτηματολόγιο, το οποίο ετοιμάστηκε από την 

Κοινοπραξία και συμπεριελάμβανε είκοσι επτά ερωτήσεις συν τα δημογραφικά στοιχεία.  

Το περιθώριο στατιστικού λάθους για κάθε χώρα είναι +/- 3,4 με 95% βαθμό εμπιστοσύνης. 

 

3.4 Αποτελέσματα έρευνας αγοράς κοινού στο Ηνωμένο Βασίλειο 

3.3.1 Είδος διακοπών στο εξωτερικό τα τελευταία  τρία χρόνια  
Η πλειοψηφία των Βρετανών τουριστών που ταξίδεψαν στο εξωτερικό τα τελευταία τρία χρόνια 

επέλεξαν διακοπές τύπου ήλιου και θάλασσας (63%), στη δεύτερη θέση κατατάσσονται οι 

διακοπές ξεκούρασης/ αναψυχής με βαθμό προτίμησης της τάξης του 39%, ενώ έπονται άλλου 

είδους διακοπές που δεν εμπίπτουν στην κατηγορία των ειδικών ενδιαφερόντων με 12% και οι 

επισκέψεις σε φίλους/συγγενείς με 9%.  

Από το σύνολο των Βρετανών τουριστών, ποσοστό της τάξης του 8% επέλεξε διακοπές ειδικών 

ενδιαφερόντων τα τελευταία τρία χρόνια. Είναι εμφανές λοιπόν ότι ποσοστό της τάξης του 8% 

των Βρετανών τουριστών επέλεξε τα τελευταία τρία χρόνια ειδικά και εξειδικευμένα τουριστικά 

προϊόντα, που έχουν ως κύριο κίνητρο την δράση και ενεργή συμμετοχή κατά την διάρκεια των 

διακοπών σε δραστηριότητες όπως τον πολιτισμό, τον αθλητισμό, την ευεξία,  τον περιπατητικό 

τουρισμό, κλπ. Όμως, επειδή εξ’ ορισμού ο τουρισμός αποτελεί ένα πολυπρισματικό κοινωνικό 

φαινόμενο με ποικιλόμορφα κίνητρα και δραστηριότητες, η αναλογία των Βρετανών τουριστών 

που συνδυάζουν ποικίλες δραστηριότητες κατά τη διάρκεια των διακοπών τους, όπως 

αναψυχή/ξεκούραση, με ειδικά ενδιαφέροντα μπορεί να εκτιμηθεί ότι κυμαίνεται γύρω στo 20% 

με 30%. Αυτή η εκτίμηση κατοχυρώνεται από το γεγονός ότι ποσοστό της τάξης του 20% των 

Βρετανών τουριστών που επέλεξαν διακοπές ήλιου& θάλασσας ή διακοπές 

ξεκούρασης/αναψυχής, συμπεριέλαβαν στις διακοπές τους δραστηριότητες που εμπίπτουν στην 

κατηγορία του πολιτιστικού τουρισμού. Παρομοίως, 12% συνδύασαν τις διακοπές γενικού 

ενδιαφέροντος με δραστηριότητες ευεξίας, 8% με δραστηριότητες φύσης/περιπατητικού 

τουρισμού και 5% με δραστηριότητες ποδηλασίας. 
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   Βάση: (Ν=700, τυχαίο δείγμα) 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 3: Τύπος διακοπών στο εξωτερικό τα τελευταία τρία χρόνια 

 

3.3.2 Προφίλ τουριστών ειδικών ενδιαφερόντων 
Στο Λονδίνο κατοικούν κατ’ αναλογία οι περισσότεροι καταναλωτές που προτίμησαν διακοπές 

ειδικών ενδιαφερόντων τα τελευταία τρία χρόνια. Συγκεκριμένα, 15% των Βρετανών τουριστών 

που προτιμούν διακοπές ειδικών ενδιαφερόντων κατοικούν στο Λονδίνο ενώ με 12% 

ακολουθούν το Μάντσεστερ και το Λιντς. Στην τέταρτη θέση κατατάσσεται το Έσσεξ με 11% 

και έπονται με 10% το Σάσεξ, το Μπέρμιγχαμ, το Μπρίστολ και το Εδιμβούργο, ενώ η 

αντίστοιχη αναλογία για τη Γλασκώβη είναι 9%.  

Σε σχέση με τις ηλικιακές ομάδες, η μεγαλύτερη προτίμηση καταγράφεται στις ομάδες 45-54 με 

29% και 35-44 με 28%. Στην ηλικιακή ομάδα 55-64 αναλογούν 17% των Βρετανών τουριστών 

με ειδικά ενδιαφέροντα, ενώ έπονται οι ομάδες 65-75 με 14% και 25-34 με 13%. 

Όσον αφορά το μορφωτικό επίπεδο, 64% είναι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 20% 

απόφοιτοι τριτοβάθμιας, 5% είναι κάτοχοι διδακτορικού και 10% συνεχίζουν την εκπαίδευση 

τους (κυρίως σε τριτο-βάθμιο επίπεδο). Πρέπει να σημειωθεί ότι η μεγαλύτερη αναλογία 

απόφοιτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που καταγράφεται στη περίπτωση των τουριστών 

ειδικών ενδιαφερόντων οφείλεται στο γεγονός ότι οι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο 

δείγμα της έρευνας αναλογούν σε 77% του συνολικού δείγματος (σύμφωνα με τις στατιστικές 

εκπαίδευσης του Ηνωμένου Βασιλείου -2006, 73% του πληθυσμού ηλικίας 25-64 είναι 

απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης). Για αυτό είναι σημαντικό να εξεταστεί η αναλογία των 

ερωτηθέντων που επιλέγει τις διακοπές ειδικών ενδιαφερόντων ανά επίπεδο μόρφωσης. Σε αυτήν 

την περίπτωση, φαίνεται ότι, μεταξύ των απόφοιτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 20% 
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επιλέγουν διακοπές ειδικών ενδιαφερόντων, ενώ στους απόφοιτους πανεπιστημίου το αντίστοιχο 

ποσοστό είναι 47%, ενώ στους κατόχους διδακτορικού φθάνει το 66%. 

Αναφορικά με το μηνιαίο εισόδημα, καταγράφεται μεγαλύτερη αναλογία μεταξύ όσων κερδίζουν 

£2001-2500 (24%) και £1501-2000 (22%). Από το σύνολο των Βρετανών που επέλεξαν διακοπές 

ειδικών ενδιαφερόντων, 18% κερδίζουν περισσότερο από £3000, 17% κερδίζουν £2501-3000, 

ενώ μόνο 11% προέρχονται από την κατώτερη εισοδηματική τάξη (μέχρι  £1500). 

Πίνακας 7: Προφίλ τουριστών ειδικών ενδιαφερόντων 

 Ομάδα ειδικών ενδιαφερόντων 
Ν=203 

Συνολικό δείγμα 
Ν=850 

Λονδίνο 15% 27% 

Σάσεξ 10% 22% 

Μάντσεστερ 12% 27% 

Μπέρμιγχαμ 10% 23% 

Λιντς 12% 26% 

Μπρίστολ 10% 23% 

Έσσεξ 11% 24% 

Γλασκώβη 9% 20% 

Εδιμβούργο 10% 22% 

Άνδρες 50% 24% 

Γυναίκες 50% 24% 

25-34 13% 18% 

35-44 28% 25% 

45-54 29% 31% 

55-64 17% 20% 

65-75 14% 23% 

Δευτεροβάθμια 64% 20% 

Τριτοβάθμια 20% 47% 

Ανώτατη 5% 66% 

Συνεχίζουν την εκπαίδευση 10% 23% 

Μέχρι £1500 11% 14% 
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 Ομάδα ειδικών ενδιαφερόντων 
Ν=203 

Συνολικό δείγμα 
Ν=850 

£1501-2000 22% 21% 

£2001-2500 24% 22% 

£2501-3000 17% 31% 

£3001+ 18% 40% 

 
Σημείωση: Η πρώτη στήλη (ομάδα ειδικών ενδιαφερόντων) αφορά την οριζόντια διαστρωμάτωση των 
ποσοστών στις διάφορες δημογραφικές ομάδες, δηλαδή την αναλογία με βάση όσους επέλεξαν τα 
τελευταία τρία χρόνια διακοπές ειδικών ενδιαφερόντων. Στη δεύτερη στήλη (συνολικό δείγμα) 
παρουσιάζεται η κάθετη διαστρωμάτωση, δηλαδή η αναλογία που καταγράφεται ανά δημογραφική ομάδα 
για τους τουρίστες με ειδικά ενδιαφέροντα στο συνολικό δείγμα. 

 

3.3.3 Είδος διακοπών ειδικών ενδιαφερόντων 
Από τις διάφορες κατηγορίες τουρισμού ξεχωρίζει ο πολιτιστικός τουρισμό, τον οποίο επέλεξαν 

26% των Βρετανών τουριστών με ειδικά ενδιαφέροντα τα τελευταία τρία χρόνια. Η 

συγκεκριμένη κατηγορία τουρισμού είναι ιδιαίτερα δημοφιλής στις ηλικίες 45-54 (29%), στις 

γυναίκες (29% σε σύγκριση με 22% για τους άνδρες), στους απόφοιτους τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης (29%), στους κατοίκους του Λονδίνου (35%) και στην εισοδηματική τάξη των 

£2501-3000 (31%).  

Ο δείκτης προτίμησης για τον περιπατητικό τουρισμό κυμαίνεται στο 19%, με μεγαλύτερο 

βαθμό προτίμησης στην ηλικιακή ομάδα 55-64 (29%), στους άνδρες (24%), στους κατοίκους του 

Μπέρμιγχαμ (33%) και του Μπρίστολ (33%) και μεταξύ όσων κερδίζουν £2001-2500 (23%) και 

περισσότερο από  £3000 το μήνα. 

Οι διακοπές με κύριο κίνητρο τις αθλητικές δραστηριότητες  προσελκύουν 14% των Βρετανών 

τουριστών με ειδικά ενδιαφέροντα. Ο αθλητικός τουρισμός είναι ιδιαίτερα δημοφιλής μεταξύ 

των νέων και συγκεκριμένα στις ηλικιακές ομάδες 25-34 (23%) και 35-44 (20%). Επίσης, 

μεγαλύτερος βαθμός προτίμησης εντοπίζεται στους άνδρες (20% σε σύγκριση με 9% για τις 

γυναίκες), στους απόφοιτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (20%) και στην ανώτερη εισοδηματική 

τάξη (19%, £3001+). 
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Ο ποδηλατικός τουρισμός ισοβαθμεί στην τέταρτη θέση με τον τουρισμό ευεξίας με 13% 

αντίστοιχα, ενώ με 12% ακολουθεί η κατηγορία του γαστρονομικού τουρισμού. Για τον 

ποδηλατικό τουρισμό καταγράφεται μεγαλύτερος βαθμός προτίμησης στην ηλικιακή ομάδα 45-

54 (19%) και στους άνδρες (16%). Ο τουρισμός ευεξίας είναι πιο δημοφιλής στις ηλικίες 45-54 

(16%) και 65-75 (21%) και στις γυναίκες (17%), ενώ για το γαστρονομικό τουρισμό 

μεγαλύτερος βαθμός προτίμησης καταγράφεται στις ηλικίες 35-54 (14%) και 65-75 (17%) και 

στις γυναίκες (17%). Για τις υπόλοιπες κατηγορίες τουρισμού ειδικού ενδιαφερόντων, ο δείκτης 

επιλογής είναι μικρότερος από 10%. Συγκεκριμένα, 6% αντίστοιχα επέλεξαν διακοπές 

αγροτουρισμού, θρησκευτικού τουρισμού και θαλάσσιου τουρισμού, 4% αντίστοιχα προτίμησαν 

τον ορειβατικό και τον φωτογραφικό τουρισμό, 3% τον οικοτουρισμό και τον τουρισμό 

εκδηλώσεων, ενώ 2% επέλεξαν τον ιατρικό τουρισμό. 

Πρέπει να σημειωθεί ότι ένας σημαντικός αριθμός Βρετανών τουριστών δεν επιλέγει μόνο μια 

μορφή τουρισμού ειδικών ενδιαφερόντων αλλά αντίθετα οι επιλογές τους είναι σε αρκετές 

περιπτώσεις συνδυαστικές. Για παράδειγμα, από το σύνολο των τουριστών που επέλεξαν τον 

πολιτιστικό τουρισμό, 15% επέλεξαν επίσης τα τελευταία τρία χρόνια την κατηγορία του 

γαστρονομικού τουρισμού, ενώ 13% επέλεξαν παράλληλα τον περιπατητικό τουρισμό. Επίσης, 

από τους τουρίστες που επέλεξαν τον περιπατητικό τουρισμό, 11% επέλεξαν παράλληλα τον 

αθλητικό τουρισμό, 13% τον ποδηλατικό και 8% τον οικοτουρισμό.  
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 Σχήμα 4: Είδος διακοπών ειδικών ενδιαφερόντων - Βάση: (Ν=203, ειδικών ενδιαφερόντων) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 5: Είδος διακοπών ειδικών ενδιαφερόντων κατά ηλικιακή ομάδα - Βάση: (Ν=203, ειδικών 
ενδιαφερόντων) - Σημείωση: μικρές στατιστικές βάσεις (<60) για όλες τις ηλικιακές ομάδες 
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3.3.4 Ταξιδιωτικές συνήθειες 
3.3.4.1 Συχνότητα διακοπών στο εξωτερικό 

Οι περισσότεροι τουρίστες με ειδικά ενδιαφέροντα ταξιδεύουν στο εξωτερικό μια φορά κάθε δύο 

έτη (46%), ενώ 31% ταξιδεύουν μια φορά το χρόνο. Επίσης, 3% ταξιδεύουν δύο φορές το χρόνο, 

13% κάθε τρία χρόνια και 5% πιο σπάνια. Ο μέσος όρος ταξιδιών ειδικών ενδιαφερόντων 

κυμαίνεται στις 0,69 φορές το χρόνο. Μεγαλύτερη αναλογία τουριστών ειδικών ενδιαφερόντων 

που ταξιδεύουν μία ή περισσότερες φορές το χρόνο καταγράφεται στις ηλικίες άνω των 45 ετών 

(45-54 33%, 55-64 38%, 65-75 48%).   

Οι τάσεις μεταξύ των τουριστών που επιλέγουν άλλου τύπου διακοπών εκτός ειδικών 

ενδιαφερόντων διαφέρουν σε ότι αφορά τον αριθμό των τουριστών που ταξιδεύουν μια φορά το 

χρόνο, αφού καταγράφεται μεγαλύτερη συχνότητα σε σχέση με τους τουρίστες ειδικών 

ενδιαφερόντων. Συγκεκριμένα, 6% ταξιδεύουν δύο φορές το χρόνο, 43% μια φορά, 36% κάθε 

δύο χρόνια, 12% κάθε τρία χρόνια και 2% πιο σπάνια. Η πιο ουσιαστική διαφορά μεταξύ των 

δύο κατηγοριών τουριστών αφορά τις τάσεις μεταξύ των διαφόρων ηλικιακών ομάδων, αφού 

ενώ στην περίπτωση των τουριστών με ειδικά ενδιαφέροντα ταξιδεύουν πιο συχνά οι 

μεγαλύτεροι σε ηλικία, στην  περίπτωση των τουριστών που επιλέγουν άλλου είδους διακοπών 

πιο συχνά ταξιδεύουν οι ηλικίες 25-54 χρονών (25-34 52%, 35-44 53%, 45-54 55%). 
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Σχήμα 6: Συχνότητα Διακοπών στο εξωτερικό81 

 

3.3.4.2 Περίοδος που διευθετούν τις κρατήσεις για τις διακοπές στο εξωτερικό  

Η οριακή πλειοψηφία (52%) των τουριστών με ειδικά ενδιαφέροντα διευθετούν τις διακοπές 

τους το πρώτο τρίμηνο του έτους (Ιανουάριο- Μάρτιο), 15% ρυθμίζουν τις κρατήσεις κατά τους 

μήνες Απρίλιο και Μάιο, μονό 7% διευθετούν τις διακοπές τους την περίοδο του καλοκαιριού, 

6% την περίοδο Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου, ενώ περίπου ένας στους δέκα (11%) ρυθμίζει τις 

κρατήσεις την περίοδο Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου. Οι ηλικιακές ομάδες 35-44 και 55-64, οι 

γυναίκες, η ανώτερη εισοδηματική τάξη, οι κάτοικοι του Λονδίνου, της Γλασκώβης και του 

Εδιμβούργου διευθετούν σε μεγαλύτερο βαθμό από τους υπόλοιπους τις διακοπές τους από το 

πρώτο τρίμηνο του έτους. 

Για τους τουρίστες που δεν εμπίπτουν στη κατηγορία των ειδικών ενδιαφερόντων, 

σημαντικότερη περίοδος είναι και πάλι το πρώτο τρίμηνο του έτους με 46%, ενώ 12% 

διευθετούν τις κρατήσεις τους μήνες Απρίλιο-Μάιο. Σε αντίθεση με το χαμηλό ποσοστό που 

καταγράφηκε για τους τουρίστες με ειδικά ενδιαφέροντα για τους καλοκαιρινούς μήνες, φαίνεται 

                                                

 
81 Σημείωση: το δείγμα για διακοπές γενικού τύπου (Ν=647) αφορά τους τουρίστες που δεν συμπεριλαμβάνουν στις επιλογές 

τους διακοπές ειδικών ενδιαφερόντων και  προκύπτει από το τυχαίο δείγμα των 700 ατόμων. 



«Έρευνα αγοράς για τον τουρισμό ειδικών ενδιαφερόντων σε Ηνωμένο Βασίλειο και Γερμανία» - Έκθεση Έρευνας 

Enoros Consulting Ltd – Symmetron MRC Institute Ltd  Σελ. 69 

ότι ένα σημαντικό ποσοστό της τάξης του 18% των τουριστών γενικών ενδιαφερόντων 

διευθετούν τις κρατήσεις κατά την περίοδο Ιουνίου-Αυγούστου. Μόνο 12% προτιμούν την 

περίοδο Σεπτεμβρίου- Δεκεμβρίου. Την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου επιλέγουν σε μεγαλύτερη 

αναλογία η ηλικιακή ομάδα 45-54, οι κάτοικοι του Μάντσεστερ, του Εδιμβούργου και του 

Έσσεξ και όσοι ανήκουν στη μεσαία εισοδηματική τάξη. 

 

Σχήμα 7: Περίοδος που διευθετούν τις κρατήσεις 

 

3.3.4.3 Περίοδος που Πηγαίνουν Διακοπές στο Εξωτερικό 

Οι δημοφιλέστεροι μήνες για τις διακοπές ειδικών ενδιαφερόντων στο εξωτερικό είναι ο Μάιος 

και Σεπτέμβριος αφού τους συγκεκριμένους μήνες επιλέγουν 15% των Βρετανών τουριστών 

αντίστοιχα. Ο Αύγουστος και Οκτώβριος ισοβαθμούν στην τρίτη θέση με 13% αντίστοιχα, ενώ 

12% συγκεντρώνουν οι μήνες Ιούνιος και Ιούλιος. Ένας στους δέκα τουρίστες ταξίδευσε την 

τελευταία φορά τον Απρίλιο, 4% το Μάρτιο, 3% το Νοέμβριο και 1% αντίστοιχα τον Ιανουάριο 

και το Φεβρουάριο.  
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Οι τάσεις μεταξύ των τουριστών που δεν επιλέγουν διακοπές ειδικών ενδιαφερόντων διαφέρουν 

ουσιαστικά αφού η πλειοψηφία (63%) ταξιδεύει κυρίως τους καλοκαιρινούς μήνες. 

Συγκεκριμένα, 25% προτιμούν τον Αύγουστο, 23% τον Ιούλιο και 15% τον Ιούνιο. Επίσης, 11% 

ταξίδεψαν τελευταία φορά το Μάιο, 8% το Σεπτέμβριο, 5% τον Απρίλιο και τον Οκτώβριο, 2% 

το Μάρτιο και το Φεβρουάριο, και 1% το Δεκέμβριο και τον Ιανουάριο. 

 

 

Σχήμα 8: Περίοδος που ταξιδεύουν για τις διακοπές (βασικές διακοπές) 

 

Α. Τουρίστες με ειδικά ενδιαφέροντα 

Από τον καταμερισμό των διακοπών στις τέσσερις εποχές του χρόνου για τους τουρίστες με 

ειδικά ενδιαφέροντα φαίνεται ότι υπερέχει το καλοκαίρι, ενώ περίπου ισόποσο ποσοστό επιλέγει 

το φθινόπωρο και την άνοιξη. Συγκεκριμένα ο καταμερισμός ανά εποχή είναι 37% για το 

καλοκαίρι, 31% για το φθινόπωρο, 29% για την άνοιξη και μόλις 2% για τον χειμώνα.  

Η ηλικιακή ομάδα 25-34 ταξιδεύει κυρίως κατά τους φθινοπωρινούς μήνες (46%), ενώ ως 

δεύτερη επιλογή έχουν τους μήνες της άνοιξης με 35%. Μόνο 15% επιλέγουν τους 
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καλοκαιρινούς μήνες για διακοπές ειδικών ενδιαφερόντων και ελάχιστοι επιλέγουν τους 

χειμερινούς μήνες. Οι τουρίστες ηλικίας 35-44 προτιμούν επίσης περισσότερο τους 

φθινοπωρινούς μήνες (39%), ενώ ως δεύτερη επιλογή έχουν τους καλοκαιρινούς μήνες (32%) 

και ως τρίτη τους μήνες της άνοιξης (27%). 

Οι τάσεις στην ηλικιακή ομάδα 45-54 διαφοροποιούνται ως προς την πρώτη επιλογή αφού 43% 

προτιμούν να ταξιδεύουν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Ο βαθμός προτίμησης για τους 

φθινοπωρινούς και ανοιξιάτικους μήνες είναι περίπου ισόποσος (28% και 29% αντίστοιχα). Τους 

καλοκαιρινούς μήνες προτιμούν επίσης και οι τουρίστες ηλικίας 55-64 χρονών (50%), ενώ 26% 

επιλέγουν την άνοιξη και 21% το φθινόπωρο. Οι μεγαλύτεροι σε ηλικία τουρίστες κλίνουν 

περισσότερο προς τους καλοκαιρινούς μήνες (38%), όμως ένα σημαντικό ποσοστό προτιμά τους 

ανοιξιάτικους μήνες (31%) και λιγότεροι επιλέγουν  το φθινόπωρο (21%). 

 

   Βάση: (Ν=203, ειδικών ενδιαφερόντων) 

 
Σχήμα 9: Εποχή που ταξιδεύουν για τις διακοπές ειδικών ενδιαφερόντων ανά ηλικία 

 

Οι γυναίκες και οι άνδρες έχουν ως πρώτη επιλογή το καλοκαίρι με τις γυναίκες να το επιλέγουν 

σε μεγαλύτερη αναλογία (39% έναντι 35%). Ως προς τη δεύτερη επιλογή, οι τάσεις είναι 

διαμετρικά αντίθετες αφού οι γυναίκες προτιμούν περισσότερο το φθινόπωρο (34%) και οι 

άνδρες την άνοιξη (34%). Σημειώνεται δε, ότι η διαφορά μεταξύ των ανδρών που επιλέγουν το 

καλοκαίρι και την άνοιξη είναι ελάχιστη, μόλις μια ποσοστιαία μονάδα. 
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   Βάση: (Ν=203, ειδικών ενδιαφερόντων) 

 
Σχήμα 10: Εποχή που ταξιδεύουν για τις διακοπές ειδικών ενδιαφερόντων ανά φύλο 

 

Ως προς τις τάσεις που επικρατούν στις διάφορες πόλεις, μπορούν να διαχωριστούν σε τρείς 

κατηγορίες. Στην πρώτη κατηγορία εμπίπτουν οι κάτοικοι του Λονδίνου και του Σάσεξ που 

προτιμούν περισσότερο τους μήνες της άνοιξης, οι κάτοικοι του Μάντσεστερ και του Λιντς 

επιλέγουν κυρίως το φθινόπωρο, ενώ για τις υπόλοιπες πόλεις η σημαντικότερη εποχή για τις 

διακοπές ειδικών ενδιαφερόντων είναι η άνοιξη (Μπέρμιγχαμ, Μπρίστολ, Γλασκώβη, 

Εδιμβούργο, Έσσεξ). 

 

Πίνακας 8: Εποχή που ταξιδεύουν για τις διακοπές ειδικών ενδιαφερόντων ανά πόλη 

Βάση: (Ν=203, ειδικών ενδιαφερόντων) 

 Λονδίνο Σάσσεξ Μάντσεστερ Μπέρμιγχαμ Λιντς Μπρίστολ Γλασκώβη Εδιμβούργο Έσσεξ 
Χειμώνας 3% - 4% - - 10% 5% - - 
Άνοιξη 35% 35% 20% 38% 25% 29% 26% 25% 27% 
Καλοκαίρι 29% 35% 28% 43% 38% 38% 47% 45% 36% 
Φθινόπωρο 32% 30% 48% 19% 38% 24% 21% 30% 32% 
 

Οι τουρίστες με χαμηλό ή μεσαίο εισόδημα επιλέγουν κυρίως το καλοκαίρι για τις διακοπές 

τους, ενώ όσοι ανήκουν στις ανώτερες εισοδηματικές τάξεις επιλέγουν το φθινόπωρο ή την 

άνοιξη. Οι Βρετανοί που κερδίζουν μέχρι £1500 μηνιαίως έχουν ως πρώτη επιλογή το καλοκαίρι 

(45%) και δεύτερη την άνοιξη (32%). Ταυτόσημη τάση καταγράφεται και μεταξύ όσων 

κερδίζουν £1501-2000 αφού 40% προτιμούν το καλοκαίρι και 31% την άνοιξη. Παρόμοια  

συμπεριφορά καταγράφεται και για την  αμέσως επόμενη εισοδηματική τάξη (£2001-2500), 

τουλάχιστον ως προς την πρώτη επιλογή, με 40% να προτιμούν το καλοκαίρι, ενώ ισόποση 
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αναλογία της τάξης του 29% επιλέγει την άνοιξη και το φθινόπωρο αντίστοιχα. Η εισοδηματική 

τάξη £2501-3000 τείνει περισσότερο προς την επιλογή του φθινοπώρου (46%), όμως ένα εξίσου 

σημαντικό ποσοστό προτιμά το καλοκαίρι (43%), ενώ για την ανώτερη εισοδηματική τάξη 

(£3000+) η πλάστιγγα κλίνει περισσότερο προς την άνοιξη (43%), μετά προς το φθινόπωρο 

(30%), αφήνοντας ως τρίτη επιλογή το καλοκαίρι (30%). 

 
   Βάση: (Ν=203, ειδικών ενδιαφερόντων) 

 
Σχήμα 11: Εποχή που ταξιδεύουν για τις διακοπές ειδικών ενδιαφερόντων ανά μηνιαίο εισόδημα 

 

Οι τουρίστες που οι διακοπές τους τα τελευταία τρία χρόνια είχαν ως κύριο αντικείμενο τον 

πολιτισμό είχαν ως πρώτη επιλογή το φθινόπωρο (37%) και ως δεύτερη την άνοιξη (33%). 

Παρομοίως,  οι τουρίστες με βασικό ενδιαφέρον τον τουρισμό ευεξίας, ενώ έχουν ως πρώτη 

επιλογή το φθινόπωρο (38%), διαφοροποιούνται ως προς τη δεύτερη επιλογή ,αφού προτιμούν το 

καλοκαίρι (31%). Για τις υπόλοιπες σημαντικές κατηγορίες τουρισμού ειδικών ενδιαφερόντων, η 

βασική εποχή διακοπών είναι το καλοκαίρι. Συγκεκριμένα, για τον περιπατητικό  τουρισμό, η 

επιλογή του καλοκαιριού κυμαίνεται στο 34%, για τον αθλητικό τουρισμό στο 41%, για τον 

ποδηλατικό στο 52% και το γαστρονομικό στο 40%.  

Όσον αφορά τις υπόλοιπες ομάδες, η στατιστική βάση περιορίζει την εξαγωγή αντικειμενικών 

συμπερασμάτων, όμως ενδεικτικά αναφέρεται ότι το καλοκαίρι είναι πιο δημοφιλές μεταξύ όσων 

προτιμούν τον αγροτουρισμό, τον θρησκευτικό τουρισμό και τον φωτογραφικό, ενώ οι τουρίστες 

που προτιμούν τον θαλάσσιο τουρισμό και τον ορειβατικό προτιμούν περισσότερο την άνοιξη. 
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Βάση: (Ν=203, ειδικών ενδιαφερόντων) 

 
Σχήμα 12: Εποχή που ταξιδεύουν για τις διακοπές ειδικών ενδιαφερόντων ανά κατηγορία τουρισμού 

ειδικών ενδιαφερόντων 

 

Β. Τουρίστες που επιλέγουν άλλου τύπου διακοπών 

Οι τουρίστες που δεν συμπεριλαμβάνονται στην κατηγορία των διακοπών ειδικών 

ενδιαφερόντων εκδηλώνουν σαφή προτίμηση για τους καλοκαιρινούς μήνες. Συγκεκριμένα, η 

πλειοψηφία (63%) προτιμά το καλοκαίρι, 19% ταξιδεύουν  την άνοιξη (κυρίως το Μάιο), 14% 

επιλέγουν τους φθινοπωρινούς μήνες και 4% τους χειμερινούς.  

Η πλειοψηφία σχεδόν σε όλες τις ηλικιακές ομάδες ταξιδεύει το καλοκαίρι, ενώ για τις υπόλοιπες 

εποχές ο βαθμός προτίμησης κυμαίνεται σε χαμηλά επίπεδα. Οι προτιμήσεις των μεγαλύτερων 

σε ηλικία διαφοροποιούνται σε σημαντικό βαθμό αφού παρόλο που το καλοκαίρι παραμένει η 

πρώτη επιλογή, καταγράφονται και σημαντικά ποσοστά επιλογής για τους ανοιξιάτικους και 

φθινοπωρινούς μήνες.  
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   Βάση: (Ν=647, γενικού τύπου διακοπών) 

 

Σχήμα 13: Εποχή που ταξιδεύουν για τις διακοπές ανά ηλικία 

 

3.3.4.4 Μέθοδος άντλησης πληροφοριών και κρατήσεων για τις διακοπές 

Α. Τουρίστες με ειδικά ενδιαφέροντα 

Η πλειοψηφία (72%) των Βρετανών τουριστών με ειδικά ενδιαφέροντα χρησιμοποιεί τους 

τουριστικούς πράκτορες και γραφεία για κρατήσεις. Αντίθετη διαδρομή ακολουθεί το 25% των 

Βρετανών αφού συλλέγουν πληροφορίες είτε μέσω του διαδικτύου είτε μέσω επαγγελματιών του 

τουριστικού τομέα και, ακολούθως, διευθετούν αυτόνομα τις κρατήσεις μέσω του διαδικτύου. Η 

χρήση του διαδικτύου είτε για συλλογή πληροφοριών είτε για κρατήσεις είναι ευρύτερα 

διαδεδομένη αφού εφαρμόζεται από την πλειοψηφία των τουριστών με ειδικά ενδιαφέροντα 

(58%). 

Αναλυτικότερα, 20% των καταναλωτών αναζητούν πληροφορίες μέσω του διαδικτύου και 

ακολούθως προχωρούν με τις κρατήσεις απευθείας χωρίς να χρησιμοποιούν τουριστικά γραφεία. 

Την πλήρη αυτονόμηση από τα τουριστικά γραφεία εφαρμόζουν σε μεγαλύτερο βαθμό οι 

ηλικιακές ομάδες 25-34 (31%) και 35-44 (29%) και  οι άνδρες (25%).  

Ποσοστό της τάξης του 14% εντοπίζει τις πληροφορίες που χρειάζεται στο διαδίκτυο και στη 

συνέχεια προχωρεί με την κράτηση μέσω της ιστοσελίδας των τουριστικών γραφείων. Αυτή η 

μέθοδος αναζήτησης και κράτησης είναι πιο προσφιλής μεταξύ των ηλικιακών ομάδων 35-44 
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(18%) και 45-54 (17%), μεταξύ των αποφοίτων πανεπιστημίου (20%) και μεταξύ όσων 

κερδίζουν περισσότερο από £3000 (19%) 

Παρόμοια μέθοδο, τουλάχιστον όσον αφορά το πρώτο σκέλος, χρησιμοποιεί ισόποσο ποσοστό 

(14%) αφού συλλέγουν πληροφορίες από το διαδίκτυο και στη συνέχεια απευθύνονται στα 

γραφεία των τουριστικών πρακτόρων ή τουριστικών γραφείων για να διευθετήσουν τις 

κρατήσεις. Συγκριτικά μεγαλύτερη αναλογία χρήσης αυτής της μεθόδου εντοπίζεται στις ηλικίες 

45-54 και μεταξύ όσων κερδίζουν £1501-2000. 

Η αποκλειστική στήριξη στους τουριστικούς πράκτορες και γραφεία ανέρχεται στο 35%, αφού η 

συγκεκριμένη ομάδα τουριστών επισκέπτονται τα τουριστικά γραφεία  για τη συλλογή 

πληροφοριών και προχωρούν με τις κρατήσεις απευθείας μαζί τους. Η μέθοδος αυτή 

εφαρμόζεται περισσότερο από τους μεγαλύτερους σε ηλικία (55-64 41%, 65-75 52%).  

Μικρότερα ποσοστά χρησιμοποιούν άλλες μεθόδους, όπως την επίσκεψη σε τουριστικά γραφεία  

και τη ρύθμιση της κράτησης μέσω τηλεφώνου/φαξ (4%), την επίσκεψη σε γραφεία και 

ακολούθως τη διευθέτηση της κράτησης μέσω της ιστοσελίδας των τουριστικών 

πρακτόρων/γραφείων (5%), και τέλος 5% επισκέπτονται τα γραφεία για τη συλλογή 

πληροφοριών και ακολούθως ρυθμίζουν τις κρατήσεις  μόνοι τους μέσω του διαδικτύου. 

Από την ανάλυση των μεθόδων συλλογής πληροφοριών και κράτησης προκύπτουν οι ακόλουθες 

τάσεις: 

- 25%  ρυθμίζουν οι ίδιοι τις κρατήσεις  χωρίς να απευθύνονται σε τουριστικούς πράκτορες ή 

τουριστικά Γραφεία. 

- 58% χρησιμοποιούν το διαδίκτυο είτε για να συλλέξουν πληροφορίες είτε για να 

διευθετήσουν τις κρατήσεις. 

- 44% διευθετούν τις κρατήσεις  μέσω του διαδικτύου. 

- 39% δεν χρησιμοποιούν το διαδίκτυο και προτιμούν να απευθύνονται είτε για πληροφορίες 

είτε για την κράτηση σε τουριστικούς πράκτορες ή/και τουριστικά γραφεία. 

- 42% κάνουν τις κρατήσεις τους μέσω Τουριστικών Πρακτόρων και Γραφείων. 

- 72% χρησιμοποιούν τουριστικά γραφεία ή/και τουριστικούς πράκτορες για τις κρατήσεις. 

- 19% διευθετούν τις κρατήσεις τους μέσω της ιστοσελίδας των τουριστικών πρακτόρων ή/και 

των τουριστικών γραφείων. 
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Πίνακας 9: Μέθοδος άντλησης πληροφοριών και κρατήσεων για τις διακοπές 

  Βάση: (Ν=203, ειδικών ενδιαφερόντων) 

Μέθοδος % 

Πληροφορίες και κράτηση μέσω Τουριστικών Πρακτόρων/Γραφείων 35% 

Πληροφορίες από Πράκτορες / και κράτηση κατευθείαν μέσω τηλεφώνου/ φαξ 4% 

Πληροφορίες από ΤΠ/ΤΓ και κράτηση μέσω ιστοσελίδας Τουριστικού Πράκτορα 5% 

Πληροφορίες από ΤΠ/ΤΓ  και αυτόνομη κράτηση μέσω διαδικτύου 5% 

Πληροφορίες από διαδίκτυο και κράτηση με επίσκεψη σε Πράκτορες / Γραφεία 14% 

Πληροφορίες από διαδίκτυο και κράτηση μέσω ιστοσελίδας  Πρακτόρων /Γραφείων 14% 

Πληροφορίες και κράτηση αυτόνομα μέσω του διαδικτύου 20% 

 

Β. Τουρίστες που επιλέγουν άλλου τύπου διακοπών 

Οι συνήθειες άντλησης πληροφοριών και κρατήσεων για τις διακοπές είναι σε γενικές γραμμές 

ταυτόσημες όπως και στην περίπτωση των τουριστών με ειδικά ενδιαφέροντα. Η πλειοψηφία 

(76%) εξαρτάται από τους επαγγελματίες του τομέα για τις κρατήσεις των διακοπών, ενώ μόνο 

24% αυτονομούνται πλήρως από τους τουριστικούς πράκτορες και γραφεία. Η χρήση του 

διαδικτύου είτε για συλλογή πληροφοριών είτε για κρατήσεις, παρόλο που εφαρμόζεται από έναν 

στους δύο ερωτηθέντες, δεν φθάνει στο ίδιο επίπεδο όπως στην περίπτωση των τουριστών με 

ειδικά ενδιαφέροντα (58%). 

Η κατανομή των ποσοστών στις διάφορες κατηγορίες αγοραστικής συμπεριφοράς είναι 16% για 

αναζήτηση πληροφοριών μέσω διαδικτύου και απευθείας κρατήσεις χωρίς τη μεσολάβηση 

επαγγελματιών, 8% αντλούν πληροφορίες από το διαδίκτυο και στη συνέχεια προχωρούν με την 

κράτηση μέσω της ιστοσελίδας των τουριστικών γραφείων, ενώ 12% συλλέγουν πληροφορίες 

από το διαδίκτυο και ακολούθως απευθύνονται στα γραφεία των τουριστικών πρακτόρων ή 

τουριστικών γραφείων για να διευθετήσουν τις κρατήσεις. Η αποκλειστική εξάρτηση από τους 

επαγγελματίες του τομέα, δηλαδή η συλλογή πληροφοριών και διευθέτηση κρατήσεων  μέσω 

των τουριστικών πρακτόρων και γραφείων, ανέρχεται στο 42%, ενώ 9% επισκέπτονται τα 

γραφεία για την συλλογή πληροφοριών και ακολούθως ρυθμίζουν τις κρατήσεις   μόνοι τους 

μέσω του διαδικτύου. 
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Πίνακας 10: Μέθοδος άντλησης πληροφοριών και κρατήσεων για τις διακοπές 

  Βάση: (Ν=647, γενικού τύπου διακοπών) 

Μέθοδος % 

Πληροφορίες και κράτηση μέσω Τουριστικών Πρακτόρων/Γραφείων 42% 

Πληροφορίες από Πράκτορες / και κράτηση κατευθείαν μέσω τηλεφώνου/ φαξ 5% 

Πληροφορίες από ΤΠ/ΤΓ και κράτηση μέσω ιστοσελίδας Τουριστικού Πράκτορα 9% 

Πληροφορίες από ΤΠ/ΤΓ  και αυτόνομη κράτηση μέσω διαδικτύου 4% 

Πληροφορίες από διαδίκτυο και κράτηση με επίσκεψη σε Πράκτορες / Γραφεία 12% 

Πληροφορίες από διαδίκτυο και κράτηση μέσω ιστοσελίδας  Πρακτόρων /Γραφείων 8% 

Πληροφορίες και κράτηση αυτόνομα μέσω του διαδικτύου 16% 

 

3.3.5 Επιλογή τουριστικών προορισμών 
3.3.5.1 Έτος που ταξίδεψαν για διακοπές ειδικών ενδιαφερόντων 

Οι διακοπές ειδικών ενδιαφερόντων παρουσιάζουν τα τελευταία δύο χρόνια αυξητική τάση της 

τάξης του 5% με 6%. Το 2008, η αναλογία των Βρετανών που επέλεξε διακοπές ειδικών 

ενδιαφερόντων ήταν 36% στη συγκεκριμένη ομάδα Βρετανών (Ν=203), ενώ στο σύνολο των 

Βρετανών που ταξίδεψαν στο εξωτερικό τα τελευταία τρία χρόνια (Ν=850), η αντίστοιχη 

αναλογία ήταν 9%. Το 2009, η αναλογία αυξήθηκε στο 58% μεταξύ όσων επιλέγουν διακοπές 

ειδικών ενδιαφερόντων και στο 14% για το σύνολο του πληθυσμού των ταξιδιωτών. Το 2010, 

συνεχίστηκε η αυξητική τάση αλλά με σαφώς μικρότερο ρυθμό αφού η επιλογή διακοπών 

ειδικού ενδιαφέροντος αυξήθηκε κατά τρεις ποσοστιαίες μονάδες στο δείγμα των ταξιδιωτών με 

ειδικά ενδιαφέροντα (από 58% σε 61%) και κατά μια μονάδα στο συνολικό δείγμα ταξιδιωτών 

(από 14% σε 15%). Για το 2011, 39% των Βρετανών τουριστών με ειδικά ενδιαφέροντα έχει 

ταξιδέψει στο εξωτερικό και, δεδομένου ότι η έρευνα ολοκληρώθηκε στα μέσα του Αυγούστου, 

αναμένεται ότι το τελικό ποσοστό θα κυμανθεί τουλάχιστον στα επίπεδα του 2010 μέχρι το τέλος 

του χρόνου. 

Η αύξηση του 5%-6% τα τελευταία δύο χρόνια οφείλεται κυρίως στις ηλικιακές ομάδες 35-54, 

αφού η αύξηση στις συγκεκριμένες ομάδες μεταξύ του 2008 και 2009 κυμαίνεται στο 6% για την 
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ηλικιακή ομάδα 35-44 και στο 7% για την ομάδα 45-54. Για την ομάδα 55-64, η αύξηση 

κυμαίνεται στο 5%, για τους μεγαλύτερους σε ηλικία 55-64 στο 4% και για τους νεότερους 25-

34 χρονών στο 2%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 14: Έτος που ταξίδεψαν για διακοπές ειδικών ενδιαφερόντων 

 

3.3.5.2 Προορισμούς που επισκέφθηκαν για τις διακοπές το 2008 

Οι Βρετανοί τουρίστες με ειδικά ενδιαφέροντα το 2008 είχαν ως πρώτη επιλογή την Ισπανία, η 

οποία, αθροιστικά με τα Κανάρια νησιά και τις Βαλεαρίδες νήσους, συγκεντρώνει μερίδιο 25%. 

Αναλυτικότερα, το συνολικό μερίδιο της Ισπανίας κατανέμεται σε 14% για την Ηπειρωτική 

Ισπανία, 10% για τις Βαλεαρίδες νήσους και 1% για τα Κανάρια νησιά . Στην δεύτερη θέση 

κατατάσσεται η Ιταλία,  με μερίδιο 18% και στην τρίτη η Γαλλία με 14%. Οι υπόλοιποι 

προορισμοί συγκεντρώνουν ποσοστά μικρότερα του 10%.  Μεταξύ αυτών ξεχωρίζουν η 

Πορτογαλία, η Τουρκία και η Αυστρία με μερίδιο 5% έκαστη. Μερίδιο 4% κερδίζουν  η Ελλάδα, 

η Γερμανία και οι Σκανδιναβικές χώρες Νορβηγία, Φινλανδία και Σουηδία καθώς επίσης και η 

Ταϊλανδή. Το μερίδιο της Ελβετίας είναι 3%, ενώ οι υπόλοιποι προορισμοί, 

συμπεριλαμβανομένης και της Κύπρου, περιορίζονται στο 1%. Κάποιες από τις χώρες που 

θεωρούνται μακρινοί προορισμοί και συγκέντρωσαν ποσοστό 1% είναι η Κένυα, η Νότια 

Αφρική , το Ντουμπάι,  οι Η.Π.Α, ο Καναδάς και τα νησιά της Καραϊβικής, καθώς επίσης οι 

Φιλιππίνες και η Αυστραλία. 
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Βάση: (Ν=73, ταξίδεψαν το 2008) 

Σχήμα 15: Σημαντικότεροι προορισμοί ειδικών ενδιαφερόντων για το 2008 

 

Από τα πιο πάνω συνάγεται ότι η Ισπανία, η Ιταλία και η  Γαλλία έχουν την πρωτοκαθεδρία στη 

κατηγορία του τουρισμού ειδικών ενδιαφερόντων, αφού η πλειοψηφία (57%) των τουριστών έχει 

επισκεφθεί τις τρεις αυτές χώρες κατά τη διάρκεια του 2008. Ένα δεύτερο συμπέρασμα είναι το 

γεγονός ότι η συντριπτική πλειοψηφία (85%) των Βρετανών τουριστών επιλέγει Ευρωπαϊκούς 

προορισμούς, κυρίως χώρες της νότιας Ευρώπης (64%) αλλά και χώρες της κεντρικής και 

βόρειας Ευρώπης (21%). Ο δείκτης επιλογής μακρινών προορισμών κυμαίνεται γύρω στο 15%, 

με 5% να επιλέγουν προορισμούς στην Αμερική και Ασία (κυρίως την Ταϊλάνδη).  

Βάση: (Ν=73, ταξίδεψαν το 2008) 
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 Σχήμα 16: Γεωγραφική ομαδοποίηση προορισμών ειδικών ενδιαφερόντων για το 2008 
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3.3.5.3 Προορισμούς που επισκέφθηκαν για τις διακοπές το 2009 

Οι επιλογές των Βρετανών για το 2009 δεν διαφοροποιούνται δραστικά, αφού περίπου  οι ίδιες 

χώρες/ προορισμοί παραμένουν στις πρώτες θέσεις. Όμως, σημειώνονται κάποιες μικρές 

διαφοροποιήσεις ως προς την αυξομείωση των μεριδίων των πρώτων σε κατάταξη χωρών. Η 

Κύπρος το 2009 αυξάνει το μερίδιο της κατά δύο μονάδες. 

Η Ισπανία παραμένει στην πρώτη θέση με 18%  (Ηπειρωτική 14%, Κανάρια νησιά 4%) 

καταγράφοντας απώλεια πέντε μονάδων. Η Γαλλία ξεπερνά την Ιταλία και περνά στη δεύτερη 

θέση με 14% διατηρώντας το ίδιο μερίδιο όπως το 2008, ενώ το μερίδιο της Ιταλίας υποχωρεί 

στο 12% καταγράφοντας απώλεια έξι μονάδων. Η Ελλάδα αυξάνει δραστικά το μερίδιο της αφού 

από 4% το 2008 φθάνει στο 10% το 2009. Στην πέμπτη θέση, ισοβαθμούν η Αυστρία, η Ελβετία 

και η Ταϊλάνδη με 5% αντίστοιχα. Το μερίδιο της Κύπρου αυξάνεται στο 3% από 1% το 2008, 

ενώ ισόποσο μερίδιο συγκεντρώνουν η Πορτογαλία, η Γερμανία και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Με 

μερίδιο 2% ακολουθούν η Τουρκία, η Ιρλανδία, το Βέλγιο, η Κροατία, η Νορβηγία και τα νησιά 

της Καραϊβικής. Διάφορες άλλες χώρες, κυρίως Ευρωπαϊκές- όπως η Μάλτα, η Τσεχία, η 

Ολλανδία, η Σουηδία, η Φινλανδία και η Δανία- συγκεντρώνουν ποσοστό της τάξης του 1%. 

 
Βάση: (Ν=118, ταξίδεψαν το 2009) 

 

Σχήμα 17: Σημαντικότεροι προορισμοί ειδικών ενδιαφερόντων για το 2009 

 

Η πλειοψηφία των Βρετανών (82%) επέλεξε Ευρωπαϊκούς προορισμούς, όπως και το 2008, με 

έμφαση στις χώρες της νότιας Ευρώπης (64%). Από τους μακρινούς προορισμούς ξεχωρίζουν οι 
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χώρες της Ασίας, με μερίδιο 8%, σε σύγκριση με  5% το 2008, ενώ οριακή αύξηση καταγράφεται 

και για τις χώρες της Αφρικής (από 4% σε 5%). 

Βάση: (Ν=118, ταξίδεψαν το 2009) 

 

Σχήμα 18: Γεωγραφική ομαδοποίηση προορισμών ειδικών ενδιαφερόντων για το 2009 

 

3.3.5.4 Προορισμούς που επισκέφθηκαν για τις διακοπές το 2010 

Το 2010 διατηρείται η ίδια κατάταξη για τις τέσσερεις πρώτες χώρες, ενώ στην πέμπτη θέση, 

μαζί με την Αυστρία,  προωθούνται η Τουρκία, με αύξηση τεσσάρων μονάδων σε σύγκριση με 

το 2009, και η Πορτογαλία, με αύξηση τριών μονάδων αντίστοιχα. Η Κύπρος διατηρεί το μερίδιο 

που κέρδισε το 2009 και επισφραγίζει τη θέση της στην πρώτη δεκάδα. Από τους μακρινούς 

προορισμούς ξεχωρίζει και πάλι η Ταϊλάνδη. 

Η  Ισπανία, Γαλλία και Ιταλία εξακολουθούν να κυριαρχούν στις προτιμήσεις των τουριστών με 

ειδικά ενδιαφέροντα αφού περίπου ένας στους δύο Βρετανούς επιλέγουν τις συγκεκριμένες 

χώρες. Η Ισπανία διατηρεί την πρώτη θέση με το ίδιο μερίδιο όπως και το 2009, η Γαλλία 

καταγράφει αύξηση μιας ποσοστιαίας μονάδας και ανεβαίνει στο 15%. Η Ιταλία αυξάνει επίσης  

το μερίδιο της κατά δύο μονάδες και φθάνει το 14%, μόλις μια μονάδα πίσω από τη Γαλλία.  

Η Ελλάδα διασφαλίζει την τέταρτη θέση με μερίδιο 9%, ενώ στην πέμπτη θέση ισοβαθμούν η 

Αυστρία, Τουρκία και Πορτογαλία με 6%. Η Ταϊλάνδη εξακολουθεί να αποτελεί την πρώτη 

προτίμηση των Βρετανών για μακρινούς προορισμούς, αφού το μερίδιο της κυμαίνεται σταθερά 
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στο 5% τα τελευταία δύο χρόνια.  Η Γερμανία συγκεντρώνει 4%, μια μονάδα περισσότερο από 

το 2009, ενώ η Κύπρος καταλαμβάνει τη δέκατη θέση με μερίδιο 3%, όπως και το 2009.  

Διάφοροι άλλοι προορισμοί-  όπως η Μάλτα, η Τσεχία, η Ελβετία, η Ουγγαρία, η Ολλανδία, η 

Νορβηγία, η Σουηδία, η Φινλανδία και η Κροατία από τους Ευρωπαϊκούς προορισμούς,  η 

Κένυα και η Αίγυπτος από την Αφρικανική ήπειρο και το Ντουμπάι, οι ΗΠΑ, τα νησιά της 

Καραϊβικής και η Αυστραλία από τους πιο μακρινούς προορισμούς- συγκέντρωσαν ποσοστό 2%.  

Βάση: (Ν=124, ταξίδεψαν το 2010) 

 

Σχήμα 19: Σημαντικότεροι προορισμοί ειδικών ενδιαφερόντων για το 2010 

 

Οι προτιμήσεις των Βρετανών τουριστών το 2010 ακολουθούν την ίδια τάση όπως και τα 

προηγούμενα χρόνια. Η Ευρώπη παραμένει η πρώτη επιλογή με 81%, με τις νότιες χώρες να 

προσελκύουν την πλειοψηφία (58%), παρότι σε σύγκριση με το 2009 παρουσιάζουν μείωση έξι 

μονάδων. Αντιθέτως, οι χώρες της κεντρικής και βόρειας Ευρώπης αυξάνουν το μερίδιο τους 

από 19% το 2009 σε 24% το 2010. 
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Βάση: (Ν=124, ταξίδεψαν το 2010) 

 

Σχήμα 20: Γεωγραφική ομαδοποίηση προορισμών ειδικών ενδιαφερόντων για το 2010 

 

3.3.5.5 Προορισμούς που επισκέφθηκαν για τις διακοπές το 2011 

Τα αποτελέσματα για το 2011 δεν αντικατοπτρίζουν την πλήρη εικόνα για τις ταξιδιωτικές 

συνήθειες των Βρετανών τουριστών καθώς η έρευνα πεδίου ολοκληρώθηκε τον Αύγουστο και 

συνεπώς υπολείπονται οι φθινοπωρινοί μήνες που αντιστοιχούν με περίπου το ένα τρίτο των 

ταξιδιών των τουριστών με ειδικά ενδιαφέροντα. Με αυτά τα δεδομένα, η πιο κάτω ανάλυση 

αφορά τα μερίδα των προορισμών μέχρι τον Αύγουστο 2011. 

Η Ιταλία προωθείται στην πρώτη θέση με μερίδιο 28%, ενώ ακολουθεί στη δεύτερη θέση η 

Γαλλία με 18% και στην τρίτη η Ισπανία με 16%. Μεγάλη αύξηση παρουσιάζει η Ελβετία η 

οποία καταλαμβάνει την τέταρτη θέση με μερίδιο 8% και ακολουθούν η Αυστρία με 6% και η 

Ελλάδα με 5%. Η Τουρκία, η Μάλτα και η Γερμανία  ισοβαθμούν στην πέμπτη θέση με μερίδιο 

4% και ακολουθούν η Ολλανδία και η Νέα Ζηλανδία με 3%. Όλοι οι υπόλοιποι προορισμοί, 

μεταξύ αυτών και η Κύπρος, καταγράφουν μερίδιο 1%. 
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   Βάση: (Ν=79, ταξίδεψαν το 2011) 

 

Σχήμα 21: Σημαντικότεροι προορισμοί ειδικών ενδιαφερόντων για το 2011 

 

Σχεδόν εννέα στους δέκα Βρετανούς επέλεξαν Ευρωπαϊκούς προορισμούς για τις διακοπές του 

2011. Η πλειοψηφία (65%) προτίμησε χώρες της νότιας Ευρώπης και 23% διάλεξαν 

προορισμούς στην κεντρική και βόρεια Ευρώπη. Το μερίδιο των χωρών της Αφρικής είναι 4% 

όσο και της Ωκεανίας, ενώ 3% αντίστοιχα επέλεξαν χώρες της Αμερικής κα Ασίας. 

Βάση: (Ν=79, ταξίδεψαν το 2011) 

 

Σχήμα 22: Σημαντικότεροι Γεωγραφική ομαδοποίηση προορισμών ειδικών ενδιαφερόντων για το 2011 
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3.3.5.6 Σύνολο προορισμών που επισκέφθηκαν 2008-2011 

Η αγορά τουρισμού ειδικών ενδιαφερόντων κυριαρχείται και καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από 

τρεις Ευρωπαϊκούς προορισμούς, και συγκεκριμένα την Ισπανία, την Ιταλία και τη Γαλλία. 

Άλλοι σημαντικοί πρωταγωνιστές είναι η Αυστρία, η Τουρκία, η Ελβετία, η Πορτογαλία, η 

Γερμανία και η Ταϊλάνδη. Η Κύπρος συμπεριλαμβάνεται στους πρώτους δώδεκα προορισμούς 

ειδικών ενδιαφερόντων. 

Το συνολικό μερίδιο της Ισπανίας για τα έτη 2008-2011 ανέρχεται στο 38%. Μεγαλύτερη 

προτίμηση για την Ισπανία καταγράφεται στις μητροπολιτικές περιοχές του Λονδίνου, του 

Μπέρμιγχαμ και του Έσσεξ,  στην ηλικιακή ομάδα 35-64, και στις εισοδηματικές τάξεις £1501-

2000 και £3000+. 

Το μερίδιο της Ιταλίας κυμαίνεται στο 33%, με έμφαση στις μητροπολιτικές περιοχές της 

Γλασκώβης, του Εδιμβούργου και του Έσσεξ, στις ηλικίες 35-64 και την εισοδηματική τάξη 

£2501-3000. Όσον αφορά τη Γαλλία, το μερίδιο της φθάνει στο 29% με μεγαλύτερη αναλογία 

προτίμησης στη Γλασκώβη και το Μπέρμιγχαμ, όπως επίσης στις ηλικιακές ομάδες 35-54 και τα 

μεσαία εισοδηματικά στρώματα (£1501-2500).  

Η Ελλάδα συγκεντρώνει συνολικό μερίδιο 16% με μεγαλύτερο βαθμό προτίμησης στο Λιντς, 

στην ηλικιακή ομάδα 55-64 και τις εισοδηματικές τάξεις  £1501-2000 και £3000+. Η Αυστρία 

συμπληρώνει την πρώτη πεντάδα με ποσοστό 11% και έμφαση στην περιοχή του Σάσσεξ, στην 

ηλικιακή ομάδα35-44 και τα μεσαία εισοδηματικά στρώματα. Η Τουρκία και η Ελβετία 

ισοβαθμούν στην έκτη θέση με 8% και ακολουθούν τρείς χώρες με μερίδιο 7%, η Πορτογαλία, η 

Γερμανία και η Ταϊλάνδη. Η Τουρκία προσελκύει περισσότερο τις ηλικιακές ομάδες άνω των 

σαράντα πέντε ετών, η Ελβετία προτιμείται περισσότερο από τις ηλικιακές ομάδες 35-44 και 65-

75, η Πορτογαλία απευθύνεται κυρίως στις ηλικιακές ομάδες 25-54, η Γερμανία προσελκύει 

περισσότερο την ηλικιακή ομάδα 45-54 και η Ταϊλάνδη τις ηλικίες 25-54 και τις ψηλότερες 

εισοδηματικές τάξεις. 

Η Κύπρος και η Φινλανδία κατατάσσονται στις πρώτες δώδεκα χώρες με μερίδιο 4% αντίστοιχα. 

Η μικρή βάση των ερωτηθέντων που έχουν επισκεφθεί την Κύπρο δεν επιτρέπει την εξαγωγή 

αντικειμενικών συμπερασμάτων ως προς την δημογραφική δομή, όμως για σκοπούς σύγκρισης 

σημειώνονται τα ακόλουθα: 
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α. Ηλικία : μεγαλύτερη αναλογία στις ηλικιακές ομάδες 45-54 και 65-75. 

β. Φύλο : μεγαλύτερη προτίμηση από τους άνδρες. 

γ. Μόρφωση : κυρίως απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

δ. Εισόδημα :μεγαλύτερη αναλογία στην εισοδηματική τάξη £2001-2500. 

ε. Περιοχή: κυρίως Λονδίνο και Σάσσεξ. 

Μερίδιο 3% συγκέντρωσαν η Μάλτα, η Νορβηγία, η Σουηδία, η Ολλανδία, οι Η.Π.Α και τα 

νησιά της Καραϊβικής, ενώ ακολουθούν με 2% η Κροατία, η Αίγυπτος, η Κένυα, το Ντουμπάι 

και η Αυστραλία. Άλλες χώρες με μερίδιο 1% είναι η Τσεχία, η Ουγγαρία, η  Ιρλανδία, το 

Βέλγιο, το Μαρόκο, η Νότια Αφρική, το Ισραήλ, ο Καναδάς, η Ινδία και η Νέα Ζηλανδία. 

Βάση: (Ν=203, ειδικών ενδιαφερόντων) 

 

Σχήμα 23: Σημαντικότεροι Γεωγραφική ομαδοποίηση προορισμών ειδικών ενδιαφερόντων για το 2008 - 
2011 

 

Η συντριπτική πλειοψηφία (85%) των Βρετανών τουριστών επιλέγει Ευρωπαϊκούς προορισμούς 

για τις διακοπές ειδικών ενδιαφερόντων και κυρίως χώρες της νότιας Ευρώπης (68%), 

συμπεριλαμβανομένης και της Τουρκίας, ενώ το μερίδιο των χωρών της κεντρικής και βόρειας 

Ευρώπης κυμαίνεται στο 28%. Από τις υπόλοιπες ηπείρους, ξεχωρίζει η Ασία με μερίδιο 10% 

και ακολουθούν η Αφρική με 8%, η Αμερική με 7% και η Ωκεανία με 3%. Επίσης, 3% 

συγκέντρωσαν και οι χώρες της Μέσης Ανατολής, οι οποίες για σκοπούς ανάλυσης δεν 

συμπεριλήφθησαν στην ήπειρο της Ασίας. Επιπρόσθετα, το μερίδιο των χωρών της ανατολικής 
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Μεσογείου, που ενδεχομένως να αποτελούν τους κύριους ανταγωνιστές της Κύπρου, κυμαίνεται 

στο 24%. Από το σύνολο των τουριστών που επισκέφθηκαν χώρες της ανατολικής Μεσογείου τα 

τελευταία τρία χρόνια, 63% προτίμησαν την Ελλάδα, 33% την Τουρκία, 19% την Κύπρο, 10% 

την Αίγυπτο και 4% το Ισραήλ. 

 

Βάση: (Ν=203, ειδικών ενδιαφερόντων) 

Σχήμα 24: Γεωγραφική ομαδοποίηση προορισμών ειδικών ενδιαφερόντων για το 2008-11 

 

Η επιλογή και κατάταξη προορισμών παρουσιάζει σημαντικές διαφορές σε σχέση με το κύριο 

κίνητρο διακοπών ειδικών ενδιαφερόντων. Οι τουρίστες που είχαν ως κύριο κίνητρο τις 

πολιτιστικές διακοπές είχαν ως πρώτη επιλογή την Ιταλία με 35% ενώ στη δεύτερη θέση 

κατατάσσεται η Ισπανία με 33% και στην τρίτη η Ελλάδα με μερίδιο 27%. Η Γαλλία 

συγκέντρωσε 15% και ακολουθούν η Τουρκία με 13% και η Αίγυπτος και η Πορτογαλία με 8% 

αντίστοιχα. Η Κύπρος κατατάσσεται στην όγδοη θέση μεταξύ όσων επέλεξαν πολιτιστικές 

διακοπές τα τελευταία τρία χρόνια με μερίδιο 6% και προηγείται με μικρή διαφορά διάφορων 

άλλων χωρών όπως της Γερμανίας, της Μάλτας, της Τσεχίας, της Νορβηγίας και της Φινλανδίας 

που συγκέντρωσαν 4% αντίστοιχα. 

Οι τουρίστες που είχαν ως κύριο κίνητρο τον περιπατητικό τουρισμό επέλεξαν κυρίως την 

Ισπανία (42%), ενώ στη δεύτερη και τρίτη θέση κατατάσσονται η Γαλλία με 24% και η Ελλάδα 

με 19%. Η Αυστρία ακολουθεί με οριακή διαφορά 18%, ενώ η Ιταλία ισοβαθμεί με την Ελβετία 

στην πέμπτη θέση, συγκεντρώνοντας 13% αντίστοιχα. Ποσοστό της τάξης του 11% επέλεξαν τη 
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Νορβηγία, 8% επέλεξαν τη Γερμανία και τα νησιά της Καραϊβικής, ενώ 5% επισκέφθηκαν την 

Κύπρο για διακοπές περιπατητικού τουρισμού, κατατάσσοντας την στη δέκατη θέση μαζί με την 

Πορτογαλία, την Ιρλανδία,  τη Σουηδία και τη Φινλανδία. Μικρότερο μερίδιο της τάξης του 3% 

αναλογεί στην Τουρκία, την Ολλανδία, το Βέλγιο, την Κροατία, το Μαρόκο, τη Νότια Αφρική, 

την Ινδία και την Αυστραλία. 

Η Ισπανία προηγείται με σημαντική διαφορά και στην κατηγορία του αθλητικού τουρισμού με 

μερίδιο 37%. Η Ταϊλάνδη αναρριχάται στη δεύτερη θέση με μερίδιο 24% και προηγείται της 

Γαλλίας και της Πορτογαλίας που συγκέντρωσαν 17% αντίστοιχα. Η Αυστρία μαζί με την 

Αυστραλία συμπληρώνουν την πρώτη πεντάδα με ποσοστό 14%. Ένας στους δέκα Βρετανούς 

που είχαν ως κύριο κίνητρο τον αθλητισμό επέλεξαν τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Αίγυπτο και 

άλλες Ασιατικές χώρες. Το μερίδιο της Κύπρου στην κατηγορία του αθλητικού τουρισμού 

κυμαίνεται στο 7% και ισοβαθμεί με την Ελλάδα, την Ιταλία, την Τουρκία, τη Γερμανία, την 

Ελβετία, τη Νέα Ζηλανδία και τα νησιά της Καραϊβικής. Μερίδιο της τάξης του 3% αναλογεί 

στη Μάλτα, την  Ολλανδία, το Βέλγιο, τη Σουηδία, τη Φινλανδία, την Τυνησία, το Ντουμπάι και 

τη Βραζιλία. Είναι εμφανές από τα πιο πάνω ότι ο αθλητικός τουρισμός δεν αποτελεί προνόμιο 

των Ευρωπαϊκών προορισμών, αλλά αντίθετα αρκετοί μακρινοί προορισμοί προσελκύουν το 

ενδιαφέρον των Βρετανών τουριστών. 

Στην κατηγορία του ποδηλατικού τουρισμού η Γαλλία προωθείται στην πρώτη θέση με 44%, 

διατηρώντας σημαντική διαφορά από την Ισπανία (30%) και την Ιταλία (30%). Η ποδηλατική 

κουλτούρα που καλλιέργησε η Ολλανδία αποδίδει καρπούς αφού κατατάσσεται στην τέταρτη 

θέση με 15% και έπονται με 11% αντίστοιχα η Γερμανία, η Ιρλανδία, η Κροατία και η Ταϊλάνδη. 

Τέσσερεις χώρες, μεταξύ αυτών και η Κύπρος συγκέντρωσαν 7% των προτιμήσεων. Εκτός από 

την Κύπρο, στην κατηγορία αυτή ανήκουν η Πορτογαλία, η Αυστρία και η Φινλανδία. Μερίδιο 

4% αναλογεί σε άλλες δώδεκα χώρες και συγκεκριμένα στην Τουρκία, τη Μάλτα, το Βέλγιο, τη 

Νορβηγία, τη Σουηδία, την Αίγυπτο, τις ΗΠΑ, τη Βραζιλία, τα Νησιά της Καραϊβικής, τη  

Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία. Εν κατακλείδι, φαίνεται ότι οι Ευρωπαϊκές χώρες κυριαρχούν 

στις προτιμήσεις των Βρετανών τουριστών στην κατηγορία του ποδηλατικού τουρισμού. 

Οι προτιμήσεις για τον τουρισμό ευεξίας ακολουθούν διαφορετική πορεία και ανατρέπουν την 

κυριαρχία των τριών παραδοσιακών προορισμών αφού η Ταϊλάνδη ισοβαθμεί στην πρώτη θέση 
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με την Ισπανία με μερίδιο 23% αντίστοιχα. Η Γαλλία είναι τρίτη με 15% σε σύγκριση με 12% 

που συγκέντρωσαν η Ιταλία, η Πορτογαλία και η Ελβετία. Η Κύπρος συγκαταλέγεται στο 

αμέσως επόμενο γκρουπ καταγράφοντας μερίδιο 8%, όπως και η Τουρκία, η Μάλτα, η Αυστρία 

και το Ντουμπάι. Μερίδιο 4% αναλογεί στην Ελλάδα, τη Γερμανία, τη Βραζιλία, τα Νησιά της 

Καραϊβικής, τις Φιλιππίνες, τις Ινδίες και την Αίγυπτο. 

Η Γαλλική και η Ιταλική κουζίνα, όπως επίσης  η παράδοση τους στην οινοποιεία, εδραιώνουν 

τους δύο αυτούς προορισμούς στις πρώτες δύο θέσεις, με πολύ αξιοσημείωτα μερίδια στην 

κατηγορία του γαστρονομικού τουρισμού, ενώ στην τρίτη θέση με μικρή διαφορά ακολουθεί η 

Ισπανία. Η Γαλλία κλειδώνει την πρώτη θέση, χωρίς να απειλείται άμεσα από άλλες χώρες, με 

μερίδιο 60%, η Ιταλία καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση με 40% και η Ισπανία είναι τρίτη με μικρή 

διαφορά και ποσοστό 36%. Αρκετά ικανοποιητικό είναι και το μερίδιο της Γερμανίας αφού 

κυμαίνεται στο 20% και διατηρεί μια σημαντική διαφορά από τις αμέσως επόμενες χώρες, την 

Πορτογαλία (8%) και την Αυστρία (8%). Η Κύπρος μαζί με άλλες τέσσερεις χώρες περιορίζονται 

στο 4%. Στο γκρουπ δυναμικότητας της Κύπρου συμπεριλαμβάνονται η Ελλάδα, η Ιρλανδία, η 

Νορβηγία και η Κίνα. 

Η αριθμητική βάση για τις υπόλοιπες κατηγορίες τουρισμού ειδικών ενδιαφερόντων είναι αρκετά 

μικρή για εξαγωγή ουσιαστικών συμπερασμάτων, όμως παρατίθενται πιο κάτω οι βασικοί 

πρωταγωνιστές σε κάθε κατηγορία για σκοπούς σύγκρισης με το μερίδιο της Κύπρου. 

• Αγροτουρισμός: Γερμανία 31%, Αυστρία 23%, Ελλάδα 23%, Ισπανία 23%  Vs Κύπρος 8%. 

• Θρησκευτικός: Ιταλία 50%, Ισπανία 25%, Γαλλία 17%. Η Κύπρος δεν καταγράφει ποσοστό 

σε αυτή την κατηγορία. 

• Θαλάσσιος: Ισπανία 66%, Ιταλία 42%, Ελλάδα 42%. Η Κύπρος δεν καταγράφει ποσοστό σε 

αυτή την κατηγορία. 

• Ορειβατικός: Αυστρία 50%, Γαλλία 50%, Ελβετία 38%, Ιταλία 38%. Η Κύπρος δεν 

καταγράφει ποσοστό σε αυτή την κατηγορία. 

• Φωτογραφικός: Σουηδία 25%, Νότιος Αφρική 25%. Η Κύπρος δεν καταγράφει ποσοστό σε 

αυτή την κατηγορία. 

• Οικοτουρισμός: Φινλανδία 29%, Κένυα 29%. Η Κύπρος δεν καταγράφει ποσοστό σε αυτή 

την κατηγορία. 
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3.3.5.7 Προορισμούς που σκοπεύουν να επισκεφθούν το 2012-14 

Περίπου ένας στους τρεις Βρετανούς τουρίστες (32%) δεν έχει αποφασίσει ακόμη σε ποια χώρα 

θα ταξιδέψει για τις  διακοπές ειδικών ενδιαφερόντων τα επόμενα τρία χρόνια (2012-14) και 4%  

δεν σκοπεύουν να πάνε διακοπές. Η επιλογή προορισμών δεν διαφέρει ουσιαστικά από τις χώρες 

που επέλεξαν το 2008-11. 

Η τάση τα επόμενα δύο χρόνια φαίνεται να ευνοεί περισσότερο τους προορισμούς που 

αποτελούν σταθερές επιλογές για τους Βρετανούς όπως την Ισπανία, την Ελλάδα, την Ιταλία και 

τη Γαλλία. Επίσης, σημειώνεται αυξητική τάση προτίμησης μακρινών προορισμών, όπως τις  

Η.Π.Α και την Ταϊλάνδη, ενώ σημαντικές προοπτικές καταγράφει και η Κύπρος (χωρίς να 

υπολογίζεται ότι 32% δεν έχουν αποφασίσει ακόμα). 

Η Ελλάδα και η Ιταλία καταγράφουν το μεγαλύτερο μερίδιο πρόθεσης επίσκεψης. Συγκεκριμένα, 

11% των Βρετανών τουριστών σκοπεύουν να επισκεφθούν την Ελλάδα και την Ιταλία και 

ακολουθούν η Γαλλία με 9% και η Ισπανία με 8%. Η πρόθεση επίσκεψης στην Αυστρία 

κυμαίνεται στο 5%, ενώ περίπου στο ίδιο επίπεδο βρίσκεται και η πρόθεση επίσκεψης στην 

Κύπρο. Ακολουθούν η Πορτογαλία και η Κροατία με 4% αντίστοιχα. Μερίδιο 3% 

συγκέντρωσαν τέσσερεις κοντινοί προορισμοί (Τουρκία, Γερμανία, Σουηδία, Δανία) και 

τέσσερεις μακρινοί (Καναδάς, ΗΠΑ, Ταϊλάνδη και Αυστραλία). Η πρόθεση επίσκεψης στην 

Ελβετία, τη Νορβηγία, τη Φινλανδία και τη Ρωσία κυμαίνεται στο 2% ενώ για αρκετές άλλες 

χώρες περιορίζεται στο 1%. 

Βάση: (Ν=203, ειδικών ενδιαφερόντων) 

Σχήμα 25: Πρόθεση επίσκεψης 2012-14 
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Περίπου ένας στους δύο επιλέγουν Ευρωπαϊκούς προορισμούς, 9% σκοπεύουν να επισκεφθούν 

χώρες της Αμερικής, 7% θα επισκεφθούν το 2012-14 προορισμούς στην Ασία, 4% θα 

ταξιδέψουν στην Αφρική και την Αυστραλία και 3% σε χώρες της Μέσης Ανατολής.  

 

3.3.5.8 Κύριοι Προορισμοί για γενικού τύπου διακοπών 2009-11 

Α. 2009 

Η Ισπανία κυριαρχεί στις επιλογές των Βρετανών τουριστών που επέλεξαν άλλου είδους 

διακοπών (ήλιου & θάλασσας, ξεκούρασης, αναψυχής, επισκέψεις σε συγγενείς/φίλους, κλπ) το 

2009. Συγκεκριμένα, αθροιστικά η Ισπανία επιλέγηκε από 41% των Βρετανών για τις κύριες 

διακοπές (main holiday destination) το 2009. Το μερίδιο της ηπειρωτικής Ισπανίας ήταν 12%, 

όσο και των Κανάριων νήσων, ενώ 17% προτίμησαν τις Βαλεαρίδες νήσους. Την ηπειρωτική 

Ισπανία προτιμούν περισσότερο οι κάτοικοι του Μπέρμινχαμ (21%) και του Σάσσεξ (19%) και η 

ηλικιακή ομάδα 65-75 (14%). Τα Κανάρια νησιά προτίμησαν συγκριτικά περισσότερο οι 

κάτοικοι του Μπέρμινχαμ (17%) και του Εδιμβούργου (15%) και η ηλικιακή ομάδα 55-75 

(14%). Για τις Βαλεαρίδες νήσους είναι σαφής η προτίμηση από τους νεαρότερους σε ηλικία και 

συγκεκριμένα από τις ομάδες 18-24 (27%) και 25-44 (18%). 

 Στην δεύτερη θέση το 2009 κατατάσσεται η Τουρκία με μερίδιο 11% και στη τρίτη ισοβαθμούν 

η Ιταλία με την Ταϊλάνδη με 5% αντίστοιχα. Η Ελλάδα καταγράφει μερίδιο 4% και ακολουθούν 

με 3% η Πορτογαλία, η Μάλτα, η Γαλλία και η Γερμανία.  Ποσοστό 2% επέλεξαν την Κύπρο για 

τις κύριες διακοπές τους το 2009 και ισοβαθμεί με την Ιρλανδία, την Αίγυπτο και τη Νότια 

Αφρική. Με μερίδιο 1% ακολουθούν η Αυστρία, η Ελβετία, η  Ολλανδία, η Κροατία, η 

Βουλγαρία, το Μαρόκο, η Τυνησία και μακρινοί προορισμοί όπως το Ντουμπάι, οι ΗΠΑ, ο 

Καναδάς, η Βραζιλία και τα νησιά της Καραϊβικής.     
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Βάση: (Ν=418, ταξίδεψαν το 2009) 

 

Σχήμα 26: Κύριοι προορισμοί για γενικού τύπου διακοπών 2009 

 

Η συντριπτική πλειοψηφία (82%) των Βρετανών τουριστών προτίμησε Ευρωπαϊκούς 

προορισμούς για τις κύριες διακοπές τους, με έμφαση στις χώρες της νότιας Ευρώπης (72%), με 

την επιλογή χωρών της κεντρικής και βόρειας Ευρώπης να κυμαίνεται στο 10%. Από τους 

μακρινούς προορισμούς, ξεχωρίζουν οι Ασιατικές χώρες με 6% και οι χώρες της Αμερικανικής 

και της Αφρικανικής Ηπείρου με 5%. Οι μακρινοί προορισμοί, και ειδικότερα η Ασία και η 

Αμερική, επιλέγονται κατά βάση από τους τουρίστες άνω των σαράντα πέντε ετών και όσους 

ανήκουν στα ανώτερα εισοδηματικά στρώματα. 
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Βάση: (Ν=418, ταξίδεψαν το 2009) 

 

Σχήμα 27: Κύριοι προορισμοί για γενικού Γεωγραφική ομαδοποίηση προορισμών για γενικού τύπου 
διακοπών 2009 

 

Β. 2010 

Οι επιλογές των Βρετανών για το 2010 για τις κύριες διακοπές τους κινούνται στα πλαίσια των 

επιλογών του 2009 χωρίς ουσιαστικές διαφοροποιήσεις. Η αυξομείωση των ποσοστών που 

καταγράφεται σε κάποιες χώρες, με εξαίρεση την Ισπανία, δεν υπερβαίνουν το 1%. Το μερίδιο 

της Κύπρου παραμένει στο ίδιο επίπεδο όπως και το 2009. 

Η Ισπανία παραμένει στην πρώτη θέση με μια οριακή μείωση της τάξης του 2%. Οι Βαλεαρίδες 

νήσοι είναι η πρώτη επιλογή με 15%, η ηπειρωτική Ισπανία η δεύτερη με 13% και τα Κανάρια 

νησιά η τρίτη με 11%. Το συνολικό μερίδιο της Ισπανίας ανέρχεται στο 39%, για τις κύριες 

διακοπές του 2010. Η Τουρκία παραμένει μια σταθερή επιλογή για τους Βρετανούς τουρίστες 

διατηρώντας το ίδιο μερίδιο όπως και το 2009 (11%). Η ίδια τάση καταγράφεται και για την 

Ιταλία που κερδίζει 5% των Βρετανών τουριστών όπως και το 2009 καθώς επίσης και για την 

Ταϊλάνδη που παραμένει μια σταθερή αξία για τους Βρετανούς τουρίστες, κερδίζοντας μερίδιο 

5%. Η Ελλάδα αυξάνει το μερίδιο της από 4% σε 5% το 2010, η Γαλλία παραμένει στο 3%,  

όπως και η Γερμανία, ενώ στο ίδιο γκρουπ συμπεριλαμβάνεται και η Αίγυπτος που αυξάνει το 

μερίδιο της σε 3% σε σύγκριση με 2% το 2009. 
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Η Κύπρος διατηρεί το ίδιο μερίδιο όπως και το 2009, δηλαδή 2%, και ισοβαθμεί με την 

Πορτογαλία και τη Μάλτα, οι οποίες καταγράφουν οριακή μείωση από 3% σε 2%, καθώς και την 

Τυνησία και  το Ντουμπάι που παρουσιάζουν μικρή αύξηση από 1% σε 2% το 2010. 

Βάση: (Ν=532, ταξίδεψαν το 2010) 
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Σχήμα 28: Κύριοι προορισμοί για γενικού Κύριοι προορισμοί για γενικού τύπου διακοπών 2010 

 

Οι προτιμήσεις των Βρετανών τουριστών το 2010 ως προς την γεωγραφική επιλογή προορισμών 

ακολουθούν την ίδια τάση όπως και το 2009. Η Ευρώπη παραμένει η πρώτη επιλογή με 81% με 

τις νότιες χώρες να προσελκύουν και πάλι την πλειοψηφία (69%). Οι προορισμοί στην Ασία, την 

Αφρική και τη Μέση Ανατολή καταγράφουν οριακή αύξηση σε αντίθεση με τους προορισμούς 

στην Αμερική που παρουσιάζουν μικρή μείωση της τάξης της μιας μονάδας. 

   Βάση: (Ν=532, ταξίδεψαν το 2010) 
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Σχήμα 29: Γεωγραφική ομαδοποίηση προορισμών για γενικού τύπου διακοπών 2010 
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Γ. 2011 

Παρόλο που η καλοκαιρινή σεζόν δεν είχε λήξει κατά τη διάρκεια διεκπεραίωσης της έρευνας, η 

Ισπανία καταγράφει αύξηση τεσσάρων μονάδων και από 39% το 2010 φθάνει το 43% το 2011. 

Οι Βαλεαρίδες νήσοι προσέλκυσαν 16% των Βρετανών τουριστών για τις κύριες διακοπές τους, 

η ηπειρωτική Ισπανία προτιμήθηκε από το 14% των Βρετανών και τα Κανάρια νησιά από το 

13%. 

Η Τουρκία διατηρεί τη δεύτερη θέση χωρίς μεταβολή στο μερίδιο της τα τελευταία τρία χρόνια 

(11%) και στην τρίτη θέση είναι και πάλι η Ιταλία με οριακή αύξηση του μεριδίου της από 5% σε 

6%. Η Ταϊλάνδη είναι στην τέταρτη θέση με μια μικρή υποχώρηση του μεριδίου της από 5% σε 

4% και ισοβαθμεί με τη Μάλτα που καταγράφει αύξηση δύο μονάδων σε σύγκριση με το 2010 

και την Ελλάδα που καταγράφει μείωση μιας μονάδας. 

Η Γαλλία διατηρεί το ίδιο ποσοστό (3%) τα τελευταία τρία χρόνια και προηγείται οριακά της 

Πορτογαλίας, της Γερμανίας, της Κροατίας, της Τυνησίας και των νησιών της Καραϊβικής που 

συγκέντρωσαν 2% αντίστοιχα. Το μερίδιο της Κύπρου είναι 1%, δηλαδή μειώθηκε κατά μια 

μονάδα και ισοβαθμεί με πολλές άλλες χώρες όπως τη Σουηδία, το Μαρόκο, την Κένυα, τη 

Νότια Αφρική, το Ντουμπάι, τις ΗΠΑ, τη Βραζιλία, την  Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία.   

Βάση: (Ν=393, ταξίδεψαν το 2011) 

 

Σχήμα 30: Κύριοι προορισμοί για γενικού τύπου διακοπών 2011 
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Η επιλογή προορισμών της νότιας Ευρώπης αυξάνεται από 69% σε 75% σε αντίθεση με τις 

χώρες της κεντρικής και βόρειας Ευρώπης που καταγράφουν μείωση τριών μονάδων. Για τις 

υπόλοιπες περιοχές σημειώνονται μικρές αυξομειώσεις της τάξης της μιας μονάδας.  

 
   Βάση: (Ν=393, ταξίδεψαν το 2011) 

 

 

Σχήμα 31: Γεωγραφική ομαδοποίηση προορισμών για γενικού τύπου διακοπών 2011 

 

Δ. Πρόθεση επίσκεψης 2012-14 

Περίπου ένας στους τέσσερεις Βρετανούς δεν έχει επιλέξει  ακόμα προορισμό για τις διακοπές 

του 2012-14 και 2% δήλωσαν ότι δεν θα πάνε διακοπές τα επόμενα τρία χρόνια. Η Ισπανία 

εξακολουθεί να διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην Βρετανική αγορά αφού ένας στους δύο 

ερωτηθέντες σκοπεύουν να την επισκεφθούν τα επόμενα τρία χρόνια. Συγκεκριμένα, 19% 

προτίθενται να επισκεφθούν τις Βαλεαρίδες νήσους, 16% τα Κανάρια νησιά και 15% την 

ηπειρωτική Ισπανία. 

Η Τουρκία αποτελεί την δεύτερη επιλογή των Βρετανών για τις κύριες διακοπές τους τα επόμενα 

τρία χρόνια με ποσοστό 14% και η Ελλάδα την τρίτη με 12% πρόθεση επίσκεψης (8% για τα 

Ελληνικά νησιά και 4% για την ηπειρωτική Ελλάδα). Η Ταϊλάνδη και η Ιταλία είναι ψηλά στις 

επιλογές των Βρετανών τουριστών με 6% πρόθεση επίσκεψης αντίστοιχα, ενώ ακολουθεί η 

Πορτογαλία με 5%. Οι προοπτικές της Κύπρου τα επόμενα τρία χρόνια είναι ενθαρρυντικές 

αφού η πρόθεση  επίσκεψης για την περίοδο αυτή φθάνει το 4%, που υπερβαίνει το μερίδιο της 

Κύπρου κατά τα τρία τελευταία χρόνια.  
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Στο ίδιο επίπεδο με την Κύπρο κινείται και η πρόθεση επίσκεψης για τη Γαλλία (4%) ενώ 3% 

σκοπεύουν να επισκεφθούν τη Μάλτα και την Κροατία. Ποσοστό της τάξης του 2% σκοπεύουν 

να επισκεφθούν τη Γερμανία, την Αίγυπτο, την Τυνησία και τους μακρινούς προορισμούς ΗΠΑ, 

Βραζιλία, νησιά της Καραϊβικής, Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία. 

Βάση: (Ν=700, τυχαίο δείγμα) 

 

Σχήμα 32: Πρόθεση επίσκεψης 2012-2014 

 

Η πρόθεση επίσκεψης σε Ευρωπαϊκούς προορισμούς κυμαίνεται στο 60%, με έμφαση στις  

νότιες χώρες (55%), 8% σκοπεύουν να επισκεφθούν προορισμούς στην Αία, 6% στην Αφρική, 

5% στην Αμερική και 3% στην Ωκεανία.  

 

3.3.6 Λόγοι επιλογής τουριστικών προορισμών 
3.3.6.1 Τουρίστες ειδικών ενδιαφερόντων 

Η εξειδίκευση του προορισμού  σε δραστηριότητες που σχετίζονται με τα ειδικά ενδιαφέροντα 

των τουριστών διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στην επιλογή ενός προορισμού. Το 

συγκεκριμένο κίνητρο καθορίζει τις επιλογές της  πλειοψηφίας (57%) των Βρετανών τουριστών  

με ειδικά ενδιαφέροντα. 

Ο τοπικός χαρακτήρας του προορισμού επηρεάζει 38% των Βρετανών τουριστών και η σχέση 

ποιότητας και τιμής επιδρά θετικά στο 29% των τουριστών. Στην τέταρτη θέση, οι Βρετανοί 
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τουρίστες κατατάσσουν την ποιότητα των προσφερόμενων τουριστικών υπηρεσιών με 24% και 

στην πέμπτη την προηγούμενη θετική εμπειρία με τον προορισμό (23%). 

Αρκετά κοντά στην πρώτη πεντάδα είναι άλλα τρία κίνητρα και συγκεκριμένα οι συστάσεις από 

φίλους και συγγενείς (22%), η καλή υποδομή για δραστηριότητες ειδικών ενδιαφερόντων και, 

επίσης με 22%, η μοναδικότητα του προορισμού για τουρισμό ειδικών ενδιαφερόντων. 

Άλλα κίνητρα  με βαθμό σημαντικότητας μεγαλύτερο του 10% είναι η προσφορά εναλλακτικών 

μορφών τουρισμού (14%), η ποιότητα των εγκαταστάσεων διαμονής (14%), η πολυποικιλότητα 

δραστηριοτήτων που προσφέρει ο προορισμός (12%) και η βολική σύνδεση με τον προορισμό 

(11%).  

Οι συστάσεις των τουριστικών πρακτόρων επηρεάζουν 8% των Βρετανών τουριστών με ειδικά 

ενδιαφέροντα, 7% επιλέγουν ασφαλείς προορισμούς και 2% επηρεάζονται από τις διαφημίσεις. 

Βάση: (Ν=203, ειδικών ενδιαφερόντων) 

 

Σχήμα 33: Λόγοι επιλογής τουριστικών προορισμών 

 

Τα πέντε σημαντικότερα κίνητρα των τουριστών που επέλεξαν διακοπές πολιτιστικού 

ενδιαφέροντος είναι η εξειδίκευση σε δραστηριότητες που σχετίζονται με τα ενδιαφέροντα τους 

(52%), ο τοπικός χαρακτήρας (38%), η μοναδικότητα (31%), η ποιότητα των τουριστικών 

υπηρεσιών (29%) και οι συστάσεις από φίλους και συγγενείς (23%). Όπως φαίνεται, η 



«Έρευνα αγοράς για τον τουρισμό ειδικών ενδιαφερόντων σε Ηνωμένο Βασίλειο και Γερμανία» - Έκθεση Έρευνας 

Enoros Consulting Ltd – Symmetron MRC Institute Ltd  Σελ. 100 

συγκεκριμένη ομάδα τουριστών, σε αντίθεση με το σύνολο των τουριστών με ειδικά 

ενδιαφέροντα, δεν προτάσσει την σχέση ποιότητας/τιμής και την προηγούμενη θετική εμπειρία 

στα πρώτα πέντε κίνητρα για την επιλογή προορισμού. 

Οι Βρετανοί που προτιμούν τον περιπατητικό τουρισμό τοποθετούν στην πρώτη θέση, όπως 

σχεδόν όλοι οι τουρίστες με ειδικά ενδιαφέροντα, την εξειδίκευση σε αγαπημένες τους  

δραστηριότητες (58%), στη δεύτερη θέση κατατάσσουν την σχέση ποιότητας/τιμής με 39% και 

στην τρίτη τον τοπικό χαρακτήρα. Οι συστάσεις από φίλους συγγενείς επηρεάζουν 32% των 

τουριστών της συγκεκριμένης ομάδας, ενώ στην πέμπτη θέση ισοβαθμούν με 24% η ποιότητα 

των τουριστικών υπηρεσιών, η υποδομή και η πολυποικιλότητα των υπηρεσιών. 

Οι τουρίστες που ενδιαφέρονται για τον αθλητικό τουρισμό επηρεάζονται σχεδόν σε απόλυτο 

βαθμό  από  την εξειδίκευση του προορισμού σε δραστηριότητες που τους ενδιαφέρουν (86%). Η 

επίδραση των υπόλοιπων κινήτρων κυμαίνεται σε αρκετά χαμηλότερο επίπεδο και, 

συγκεκριμένα, 31% ανέφεραν την σχέση ποιότητας και τιμής, 28% την υποδομή και 

προηγούμενη θετική εμπειρία και 24% τη μοναδικότητα και τοπικό χαρακτήρα του προορισμού. 

Οι πέντε βασικοί λόγοι επιλογής προορισμού για τους τουρίστες που ενδιαφέρονται για τον 

ποδηλατικό τουρισμό είναι η εξειδίκευση (56%), ο τοπικός χαρακτήρας και οι υποδομές με 48% 

αντίστοιχα, η ποιότητα των τουριστικών υπηρεσιών (30%) και η σχέση ποιότητας και τιμής 

(26%). 

Οι τουρίστες που επιλέγουν τον τουρισμό ευεξίας διαφοροποιούνται σημαντικά από τους 

υπόλοιπους τουρίστες με ειδικά ενδιαφέροντα αφού ως πρώτο λόγο επιλογής προορισμού 

τοποθετούν την ποιότητα των εγκαταστάσεων διαμονής με 46% αντί την εξειδίκευση σε 

δραστηριότητες.  Στη δεύτερη θέση κατατάσσουν την ποιότητα των τουριστικών υπηρεσιών και 

την σχέση ποιότητας και τιμής με 35% αντίστοιχα και έπονται με 31% ο τοπικός χαρακτήρας, οι 

εξειδικευμένες δραστηριότητες, η υποδομή και η προηγούμενη θετική εμπειρία.   

Η ομάδα των τουριστών που ενδιαφέρεται για τον γαστρονομικό/οινικό τουρισμό αποδίδει 

ιδιαίτερη βαρύτητα στις εξειδικευμένες δραστηριότητες (60%) και στον τοπικό χαρακτήρα 

(40%). Την πρώτη πεντάδα κριτηρίων επιλογής συμπληρώνουν η ποιότητα των προσφερόμενων 
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υπηρεσιών (32%), η σχέση ποιότητας και τιμής (28%) και η προηγούμενη θετική εμπειρία 

(28%). 

Πίνακας 11: Σημαντικότερο λόγοι επιλογής τουριστικών προορισμών ανά κατηγορία ειδικών 
ενδιαφερόντων 

 

Οι λόγοι που επέλεξαν την Κύπρο για οποιαδήποτε κατηγορία τουρισμού ειδικών ενδιαφερόντων 

(μικρή στατιστική βάση) είναι, κατά σειρά κατάταξης, οι εξειδικευμένες δραστηριότητες (67%), 

ο τοπικός χαρακτήρας (56%), η ποιότητα των τουριστικών υπηρεσιών (33%), η υποδομή (33%), 

οι εναλλακτικές μορφές τουρισμού (22%), η πολυποικιλότητα δραστηριοτήτων (22%) και, με 

11%, η σχέση ποιότητας τιμής, η προηγούμενη θετική εμπειρία, η μοναδικότητα, η ποιότητα των 

εγκαταστάσεων διαμονής και η ασφάλεια. 

Για τους άλλους σημαντικούς προορισμούς τα πέντε βασικότερα κριτήρια επιλογής είναι: 

• Ισπανία: Εξειδίκευση (57%), σχέση ποιότητας και τιμής (34%), τοπικός χαρακτήρας (33%), 

προηγούμενη εμπειρία (26%), υποδομή (24%) και ποιότητα τουριστικών υπηρεσιών (22%). 

• Ιταλία: Εξειδίκευση (52%), τοπικός χαρακτήρας (52%), ποιότητα τουριστικών υπηρεσιών 

(29%), συστάσεις από φίλους/συγγενείς (29%) και σχέση ποιότητας και τιμής (27%). 

 Σύνολο Πολιτιστικός Περιπατητικός Αθλητικός Ποδηλατικός Ευεξίας Γαστρονομικός 

Εξειδικευμένες 
δραστηριότητες 57% 52% (1) 58% (1) 86% (1) 56% (1) 31% (4) 60% (1) 

Τοπικός χαρακτήρας 38% 46% (2) 37%  (3) 24% (5) 48% (2) 31% 44% (2) 

Σχέση ποιότητας και 
τιμής 29% 19% 39% (2) 31% (2) 26% (5) 35% (2) 28% (4) 

Ποιότητα 
τουριστικών 
υπηρεσιών 

24% 29% (4) 24% (5) 17% 30% (4) 35% (2) 32% (3) 

Προηγούμενη 
εμπειρία 23% 15% 16% 28% (3) 22% 31% (4) 28% (4) 

Συστάσεις από 
φίλους και συγγενείς 22% 23% (5) 32% (4) 17% 15% 15% 20% 

Υποδομή 
22% 21% 24% (5) 28% (3) 48% (2) 31% (4) 20% 

Μοναδικότητα 
21% 31% (3) 8% 24% (5) 11% 15% 12% 

Ποιότητα 
εγκαταστάσεων 
υποδομής 

14% 6% 16% 10% 4% 46% (1) 16% 

Ποικιλία 
δραστηριοτήτων 12% 19% 24% (5) 14% 11% 8% 8% 
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• Γαλλία: Εξειδίκευση (63%), τοπικός χαρακτήρας (40%), σχέση ποιότητας και τιμής (35%), 

ποιότητα τουριστικών υπηρεσιών (33%) και οι συστάσεις από φίλους/συγγενείς (27%). 

• Ελλάδα: Τοπικός χαρακτήρας (42%), εξειδίκευση (38%), συστάσεις από φίλους/συγγενείς 

(35%), σχέση ποιότητας και τιμής (31%) και η προσφορά εναλλακτικών μορφών τουρισμού 

(23%). 

Τέλος, φαίνεται ότι όσοι επηρεάστηκαν από τις συστάσεις των τουριστικών πρακτόρων επέλεξαν 

κυρίως την Ισπανία και τη Γαλλία.  

 

3.3.6.2 Τουρίστες γενικού τύπου διακοπών 

Τα κριτήρια επιλογής προορισμών για τους τουρίστες που επιλέγουν γενικού τύπου διακοπές 

διαφοροποιούνται σημαντικά από τα κριτήρια επιλογής των τουριστών με ειδικά ενδιαφέροντα. 

Η συγκεκριμένη ομάδα τουριστών αποδίδει μείζονα σημασία στην σχέση ποιότητας και τιμής, 

καθώς επίσης και σε παράγοντες που εκπηγάζουν από την προτίμηση τους για διακοπές 

θάλασσας, ήλιου, ξεκούρασης και αναψυχής, όπως το καλό κλίμα, τις καθαρές παραλίες, την 

ποιότητα των μονάδων διαμονής και την νυκτερινή ζωή/διασκέδαση. 

Η πλειοψηφία των τουριστών με γενικά ενδιαφέροντα προσδιορίζει ως πρώτο κριτήριο επιλογής 

τη σχέση ποιότητας και τιμής (60%). Μεγαλύτερη συγκριτικά σημασία στο συγκεκριμένο 

κριτήριο αποδίδουν οι κάτοικοι της Γλασκώβης (70%), του Μπρίστολ (68%) και του 

Εδιμβούργου (63%), καθώς επίσης η ηλικιακή ομάδα 25-44 (66%) και τα κατώτερα 

εισοδηματικά στρώματα (<£2000 62%). Οι καλές κλιματολογικές συνθήκες επηρεάζουν την 

οριακή πλειοψηφία των τουριστών (52%) και ιδιαίτερα τους μεγαλύτερους σε ηλικία (65-74 

56%), τις γυναίκες (55%) και τους κατοίκους του Εδιμβούργου (57%), του Μπέρμιγχαμ (56%) 

και του Μπρίστολ (56%). 

Ποσοστό της τάξης του 42% επέλεξαν τον προορισμό που κατά την αντίληψή του είναι 

καταλληλότερος για διακοπές ήλιου και θάλασσας. Το κριτήριο αυτό έχει μεγαλύτερη επίδραση 

στους άνδρες (44%) και στις ηλικιακές ομάδες 25-34 (52%) και 35-44 (48%). Ως 

συνεπακόλουθο του πιο πάνω κριτηρίου, 38% των Βρετανών τουριστών επέλεξαν προορισμό 
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λαμβάνοντας υπόψη την καθαριότητα των παραλιών, με τις ηλικίες 45-64 (43%) και τις γυναίκες 

(42%) να επηρεάζονται σε μεγαλύτερο βαθμό από αυτό το κριτήριο. 

Η ποιότητα των μονάδων διαμονής  και των τουριστικών υπηρεσιών επιδρά θετικά στις επιλογές 

του 29% και 28% αντίστοιχα των Βρετανών τουριστών. Οι δύο αυτές παράμετροι είναι 

σημαντικότερες για τους μεγαλύτερους σε ηλικία τουρίστες και τις γυναίκες. 

Η διασκέδαση και η νυκτερινή ζωή επηρεάζουν περίπου ένα στους πέντε Βρετανούς τουρίστες 

(21%) και κατά κύριο λόγο τους νεαρούς 25-34 χρονών (49%) και τους άνδρες (26%). Με 

σχεδόν ισοδύναμο ποσοστό, ακολουθεί η φιλικότητα των κατοίκων (20%) που φαίνεται να είναι 

σημαντικότερος παράγοντας επιλογής για τους μεγαλύτερους σε ηλικία 65-75 (31%) και τις 

ανώτερες εισοδηματικές τάξεις  (23%). 

Οι συστάσεις από φίλους και ο τοπικός χαρακτήρας του προορισμού επηρέασαν 17% και 16% 

των τουριστών αντίστοιχα και έπονται η αντίληψη ότι πρόκειται για  ποιοτικό προορισμό (10%), 

οι ειδικές προσφορές (8%), οι εισηγήσεις των τουριστικών πρακτόρων (8%), οι ευκαιρίες για 

ψώνια (6%), η ασφάλεια (6%), η βολική αεροπορική σύνδεση (6%), η αρχαιολογική και 

ιστορική αξία (5%), οι πολιτιστικές δραστηριότητες (4%), οι επισκέψεις σε φίλους και συγγενείς 

(4%), η ποικιλία αθλητικών δραστηριοτήτων (3%) και οι διαφημίσεις (1%). 

Βάση: (Ν=700, τυχαίο δείγμα) 
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Σχήμα 34: Λόγοι επιλογής τουριστικών προορισμών για τις κύριες διακοπές 
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Η σχέση ποιότητας και τιμής είναι το πρώτο κριτήριο επιλογής για την πλειοψηφία των 

προορισμών. Μεγαλύτερη συγκριτικά αναλογία από τον γενικό μέσο όρο (50%) καταγράφουν η 

Ελλάδα και η Τουρκία με 70% αντίστοιχα και η Ισπανία και  η Ιταλία με 64% αντίστοιχα. Η 

αναλογία για την Κύπρο είναι επίσης ψηλή και κυμαίνεται στο 61%, δύο μονάδες πιο κάτω από 

την Κροατία (63%). 

Για την Κύπρο, το δεύτερο σε βαρύτητα κριτήριο επιλογής είναι οι καθαρές παραλίες με 57%, 

ενώ στην τρίτη θέση ισοβαθμούν, με 48%, το καλό κλίμα και η ποιότητα των τουριστικών 

υπηρεσιών. Επίσης, 39% επέλεξαν την Κύπρο διότι την θεωρούν κατάλληλη για τουρισμό ήλιου 

και θάλασσας, 35% ανέφεραν ότι είναι ποιοτικός τουρισμός, ενώ ισόποσο ποσοστό υποστήριξε 

την ποιότητα των εγκαταστάσεων διαμονής. Άλλοι λόγοι, με μικρότερη εμβέλεια, είναι ο τοπικός 

χαρακτήρας, η φιλικότητα των κατοίκων, η νυκτερινή ζωή και οι ευκαιρίες για ψώνια με 13% 

αναφορές αντίστοιχα, ενώ 9% επηρεάστηκαν από την αρχαιολογική και ιστορική αξία. 

 

3.3.7 Δραστηριότητες στις διακοπές τα τελευταία τρία χρόνια 
3.3.7.1 Τουρίστες ειδικών ενδιαφερόντων 

Όπως ήταν αναμενόμενο, οι βασικές δραστηριότητες κατά τη διάρκεια των διακοπών τα 

τελευταία τρία χρόνια σχετίζονται άμεσα με τα ειδικά ενδιαφέροντα των τουριστών. Σε κάποιες 

περιπτώσεις, όπως αναλύεται πιο κάτω, καταγράφονται παράλληλες δραστηριότητες που 

εμπίπτουν σε διαφορετικές κατηγορίες ειδικών ενδιαφερόντων. Αυτό ενδεχομένως να οφείλεται 

στο γεγονός ότι αρκετοί τουρίστες δεν έχουν αποκλειστικά και μονοδιάστατα ενδιαφέροντα, 

αλλά αντίθετα καλύπτουν μεγάλο φάσμα ενδιαφερόντων και δραστηριοτήτων.   

Η σημαντικότερη δραστηριότητα των Βρετανών κατά την διάρκεια των διακοπών ειδικών 

ενδιαφερόντων είναι οι επισκέψεις σε πολιτιστικούς και αρχαιολογικούς χώρους (33%). Οι 

επισκέψεις σε χώρους φυσικής ομορφιάς είναι η δεύτερη σε σημασία δραστηριότητα με ποσοστό 

28% και  ακολουθεί η πεζοπορία στα μονοπάτια της φύσης με μερίδιο 26%.  Η γευστική δοκιμή 

τοπικών φαγητών και κρασιών είναι η τέταρτη σε κατάταξη δραστηριότητα κατά την διάρκεια 

των διακοπών ειδικών ενδιαφερόντων με μερίδιο 24% και ακολουθούν, με ποσοστό της τάξης 

του 17%, οι δραστηριότητες χαλάρωσης, αναζωογόνησης, διατήρησης ή/και βελτίωσης της 
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υγείας. Η παρακολούθηση πολιτιστικών εκδηλώσεων κυμαίνεται επίσης στο 17%, όπως και η 

ποδηλασία, ενώ αρκετά κοντά κατατάσσονται και οι επισκέψεις σε μοναστήρια/εκκλησίες (16%) 

και οι επισκέψεις σε παραδοσιακά χωριά (15%).   

Οι δραστηριότητες που σχετίζονται με τη  φωτογραφική τέχνη κυμαίνονται στο 14% και οι 

διάφορες αθλητικές δραστηριότητες στο 13%. Ποσοστό της τάξης του 11% επισκέφθηκε 

οινοποιεία ή/και ζυθοποιεία, 8% ασχολήθηκε με καταδύσεις και 7% με ασκήσεις γιόγκα ή/και 

γυμναστικής. 

Η ιστιοπλοΐα προτιμήθηκε από 6% των Βρετανών τουριστών και με μια μονάδα διαφορά 

ακολουθούν η ορειβασία, δραστηριότητες που σχετίζονται με την γεωργία ή/και κτηνοτροφία και 

το ψάρεμα. Ποσοστό της τάξης του 4% ασχολήθηκε με το γκολφ, την εκμάθηση ξένης γλώσσας 

και την ιατρική θεραπεία, 3% επισκέφθηκε πάρκα σαφάρι, 2% αντίστοιχα επισκέφθηκαν 

θεματικά πάρκα και ασχολήθηκαν με το σερφινγκ και 1% ασχολήθηκαν με την εκμάθηση 

παραδοσιακών χειροτεχνιών, την παρακολούθηση πουλιών και την ζωγραφική.  

Οι δραστηριότητες των Βρετανών που ενδιαφέρονται για τον πολιτιστικό τουρισμό 

επικεντρώνονται κυρίως σε επισκέψεις σε πολιτιστικούς και αρχαιολογικούς χώρους (86%), στην 

παρακολούθηση  πολιτιστικών εκδηλώσεων (54%) και τις επισκέψεις σε εκκλησίες και 

μοναστήρια (54%). Πρόσθετα, 36% επισκέφθηκαν παραδοσιακά χωριά, 21% επισκέφθηκαν 

τοπία φυσικής ομορφιάς, 18% γεύτηκαν τοπικά φαγητά και κρασιά και 14% παρακολούθησαν 

μαθήματα εκμάθησης της τοπικής γλώσσας. Ποσοστό 7% ασχολήθηκε με την φωτογραφική 

τέχνη και 4% αντίστοιχα με δραστηριότητες χαλάρωσης και αναζωογόνησης, επισκέψεις σε 

θεματικά πάρκα και με διάφορες αθλητικές δραστηριότητες 

Η συντριπτική πλειοψηφία (94%) των ερωτηθέντων που ανήκουν στην κατηγορία του 

περιπατητικού τουρισμού ασχολήθηκαν με την πεζοπορία σε μονοπάτια της φύσης και 61% 

επισκέφθηκαν τοπία φυσικής ομορφιάς. Άλλες παράλληλες δραστηριότητες αφορούσαν την 

δοκιμή τοπικών εδεσμάτων και κρασιών (17%), τις επισκέψεις σε πολιτιστικούς χώρους και 

παραδοσιακά χωριά και την  ενασχόληση με την φωτογραφική τέχνη  με 11% αντίστοιχα, ενώ 

6% ασχολήθηκαν με την ορειβασία, την εκμάθηση της τοπικής γλώσσας, την ποδηλασία, τις 

επισκέψεις σε εκκλησιές, την παρακολούθηση πολιτιστικών εκδηλώσεων, την παρακολούθηση 

πουλιών και με διάφορες αθλητικές δραστηριότητες. 
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Οι καταδύσεις (50%)  και γενικά ο αθλητισμός (50%) είναι οι δύο δραστηριότητες που 

ξεχωρίζουν μεταξύ των τουριστών που προτιμούν τον αθλητικό τουρισμό. Περίπου ένας στους 

πέντε ασχολήθηκε με το σέρφινγκ, 13% επισκέφθηκαν φυσικά τοπία και ισόποσο ποσοστό 

προτίμησε το γκολφ και την ιστιοπλοΐα. Επίσης, 6% επιδόθηκαν σε δραστηριότητες χαλάρωσης 

και αναζωογόνησης και με τη γιόγκα και γυμναστική. 

Όλοι οι τουρίστες που ανήκουν στην κατηγορία του ποδηλατικού τουρισμού ασχολήθηκαν με 

την ποδηλασία και, ως συνεπακόλουθο της αγαπημένης τους δραστηριότητας, 40% δήλωσαν ότι 

επισκέφθηκαν τοπία φυσική ομορφιάς. Μικρότερη αναλογία τουριστών της συγκεκριμένης 

ομάδας, αναλογία  της τάξης του 13%, ασχολήθηκε με την πεζοπορία, τη δοκιμή φαγητών και 

κρασιών και διάφορες αθλητικές δραστηριότητες και 7% αντίστοιχα επισκέφθηκαν εκκλησίες 

και μοναστήρια, παρακολούθησαν πολιτιστικές εκδηλώσεις, έπαιξαν γκολφ και ασχολήθηκαν με 

τη γιόγκα και την γυμναστική. 

Η συντριπτική πλειοψηφία (94%) των τουριστών που προτίμησαν διακοπές ευεξίας 

ασχολήθηκαν με δραστηριότητες χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ένας στους δύο ασχολήθηκε 

παράλληλα με ασκήσεις γιόγκα και γυμναστικής, ενώ 22% προτίμησαν διάφορες άλλες 

αθλητικές δραστηριότητες. Επίσης, 17% επέλεξαν κάποιες ιατρικές θεραπείες και 7% 

ασχολήθηκαν με το γκολφ. Άλλες δραστηριότητες που ανήκουν στο ευρύτερο φάσμα του 

τουρισμού ειδικών ενδιαφερόντων αφορούν την δοκιμή τοπικών φαγητών (22%), τις επισκέψεις 

σε πολιτιστικούς κα αρχαιολογικούς χώρους (17%), την πεζοπορία (11%), τις επισκέψεις σε 

τοπία φυσικής ομορφιάς (11%) και τις επισκέψεις σε οινοποιεία και ζυθοποιεία. 

Όλοι οι λάτρεις του γαστρονομικού/οινικού τουρισμού δοκίμασαν τοπικά φαγητά και κρασιά, 

ενώ 79% επισκέφθηκαν τοπικά οινοποιεία ή/και ζυθοποιεία. Οι υπόλοιπες δραστηριότητες τους 

περιορίζονται σε ποσοστά κάτω του 20%. Συγκεκριμένα, 14% επισκέφθηκαν αρχαιολογικούς 

χώρους, ισόποσο ποσοστό ασχολήθηκε με την πεζοπορία και τη φωτογράφιση και 7% αντίστοιχα 

παρακολούθησαν πολιτιστικές εκδηλώσεις, ασχολήθηκαν με δραστηριότητες χαλάρωσης και 

αναζωογόνησης, ποδηλασία, αθλητικές δραστηριότητες και την εκμάθηση της τοπικής γλώσσας. 

Οι σημαντικότερες δραστηριότητες άλλων κατηγοριών τουρισμού ειδικών ενδιαφερόντων είναι: 

• Αγροτουρισμός: γεωργικές/κτηνοτροφικές δραστηριότητες (100%), επισκέψεις σε 

παραδοσιακά χωριά (60%), επισκέψεις σε τοπία φυσικής ομορφιάς (60%). 
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• Θρησκευτικός: Επισκέψεις σε εκκλησιές και μοναστήρια (78%), επισκέψεις σε 

πολιτιστικούς και αρχαιολογικούς χώρους (33%). 

• Θαλάσσιος: Ιστιοπλοΐα (90%), επισκέψεις σε αρχαιολογικούς χώρους (70%), ψάρεμα (70%), 

επισκέψεις σε παραδοσιακά χωριά (70%), δραστηριότητες χαλάρωσης και αναζωογόνησης 

(60%), καταδύσεις (40%).  

Πίνακας 12: Δραστηριότητες στις διακοπές  τα τρία τελευταία χρόνια 

Βάση: (Ν=203, ειδικών ενδιαφερόντων) 
 Σύνολο Πολιτιστικός Περιπατητικός Αθλητικός Ποδηλατικός Ευεξίας Γαστρονομικό 

Επισκέψεις σε πολιτιστικούς και 
αρχαιολογικούς χώρους 33% 86% 11% 6% - 17% 14% 

Επισκέψεις σε φυσικές ομορφιές 28% 21% 61% 13% 40% 11% - 

Πεζοπορία στη φύση 26% - 94% - 13% 11% 14% 
Δοκιμή τοπικών φαγητών και κρασιών 24% 18% 17% - 13% 22% 100% 

Δραστηριότητες χαλάρωσης και 
αναζωογόνησης 17% 4% - 6% - 94% 7% 

Παρακολούθηση πολιτιστικών 
εκδηλώσεων  17% 54% 6% - 7% - 7% 

Ποδηλασία 17% - 6% - 100% - 7% 
Επισκέψεις σε εκκλησίες και 
μοναστήρια 16% 54% 6% - 7% - - 

Επισκέψεις σε παραδοσιακά χωριά 15% 36% 11% - - - - 

Δραστηριότητες φωτογραφικής τέχνης 14% 7% 11% - - - 14% 

Διάφορες αθλητικές δραστηριότητες 13% 4% 6% 50% 13% 22% 7% 

Επισκέψεις σε οινοποιεία, ζυθοποιεία 11% - - - - 6% 79% 

Καταδύσεις 8% - 6% 50% - - - 
Γιόγκα/γυμναστική 7% - - 6% 7% 50% - 
Ιστιοπλοΐα  6% - - 13% - - - 
Ορειβασία 5% - 6% - - - - 
Γεωργικές, κτηνοτροφικές 
δραστηριότητες 5% - - - -- - - 

Ψάρεμα 5% - - - - - - 
Γκολφ 4% - - 13% 7% 6% 7% 
Εκμάθηση τοπικής γλώσσας 4% 14% 6% - - - - 
Ιατρική θεραπεία  4% - - - - 17% - 

Επισκέψεις σε πάρκα σαφάρι 3% - - - - - - 
Επισκέψεις σε θεματικά πάρκα 2% 4% - - - - - 
Σέρφιν 2% - - 19% - - - 
Δραστηριότητες χειροτεχνίας 1% - - - - - - 
Παρακολούθηση πουλιών 1% - 6% - - - - 
Ζωγραφική 1% - - - - - - 
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Η κύρια δραστηριότητα των τουριστών που επισκέφθηκαν την Ισπανία τα τελευταία χρόνια ήταν 

η επίσκεψη σε πολιτιστικούς και αρχαιολογικούς χώρους (40%). Ποσοστό της τάξης του 31% 

ασχολήθηκαν με την πεζοπορία, 24% με τη δοκιμή φαγητών και κρασιών, 19% επισκέφθηκαν 

φυσικά τοπία, ισόποσο ποσοστό παρακολούθησε πολιτιστικές εκδηλώσεις, 17% ασχολήθηκε με 

την ποδηλασία  και 16% αντίστοιχα ασχολήθηκαν με δραστηριότητες χαλάρωσης και 

αναζωογόνησης και επισκέψεις σε παραδοσιακά χωριά. 

Για την Ιταλία η κύρια δραστηριότητα αφορά επίσης την επίσκεψη σε πολιτιστικούς και 

αρχαιολογικούς χώρους (42%). Η δεύτερη σημαντική δραστηριότητα ήταν η δοκιμή φαγητών 

και κρασιών με 37% και ακολουθούν οι επισκέψεις σε παραδοσιακά χωριά και οι επισκέψεις σε 

εκκλησίες με 29% αντίστοιχα, οι επισκέψεις σε φυσικά τοπία με 27%, η παρακολούθηση 

πολιτιστικών δραστηριοτήτων με 25% και η πεζοπορία με 23%. 

Η Γαλλία συγκεντρώνει σημαντικά ποσοστά στις δραστηριότητες δοκιμή φαγητών και κρασιών 

(42%), στη πεζοπορία (33%), στις επισκέψεις σε οινοποιεία (29%), στην ποδηλασία (25%) και 

στις επισκέψεις σε πολιτιστικούς χώρους (25%) και σε φυσικά τοπία (21%). Για την Ελλάδα, η 

κύρια δραστηριότητα άφορα τις επισκέψεις σε αρχαιολογικούς χώρους (65%) και ακολουθούν οι 

επισκέψεις σε παραδοσιακά χώρια (42%), η δοκιμή της τοπικής κουζίνας και κρασιών (42%), η 

επίσκεψη σε φυσικά τοπία (38%) και εκκλησίες (31%), η παρακολούθηση πολιτιστικών 

εκδηλώσεων (23%) και οι δραστηριότητες χαλάρωσης και αναζωογόνησης (23%). Για την 

Κύπρο, παρόλο που η στατιστική βάση δεν είναι επαρκής, φαίνεται ότι προτιμούνται 

περισσότερο οι επισκέψεις σε φυσικά τοπία, σε παραδοσιακά χωριά, οι πολιτιστικές εκδηλώσεις 

και η πεζοπορία με 33% αντίστοιχα και οι δραστηριότητες χαλάρωσης και αναζωογόνησης με 

22%. 
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Βάση: (Ν=203, ειδικών ενδιαφερόντων) 
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Σχήμα 35: Σημαντικότερες δραστηριότητες ανά προορισμό 

 

3.3.7.2 Τουρίστες γενικού τύπου διακοπών 

Οι βασικές δραστηριότητες κατά τη διάρκεια των κύριων καλοκαιρινών διακοπών για τους 

Βρετανούς  τουρίστες τα τελευταία 3 χρόνια προσιδιάζουν σε μεγάλο βαθμό με τα βασικότερα 

κίνητρα και τους λόγους επιλογής προορισμών και διαφέρουν δραστικά από τις δραστηριότητες 

των τουριστών με ειδικά ενδιαφέροντα. 

Το κολύμπι και η ηλιοθεραπεία κυριαρχεί στις προτιμήσεις των τουριστών με ποσοστό 81%, 

ειδικά μεταξύ των νεαρότερων (25-44)  σε ηλικία (88%). Η γαστρονομία είναι στη δεύτερη θέση 

με 41% και ακολουθεί με 36% η νυκτερινή ζωή/διασκέδαση. Η συγκεκριμένη δραστηριότητα 

είναι ιδιαίτερα δημοφιλής στους νέους 25-34 χρονών (68%), στους κατοίκους του Λονδίνου 

(44%), στους άνδρες (42%) και στα κατώτερα  εισοδηματικά στρώματα (42%). 



«Έρευνα αγοράς για τον τουρισμό ειδικών ενδιαφερόντων σε Ηνωμένο Βασίλειο και Γερμανία» - Έκθεση Έρευνας 

Enoros Consulting Ltd – Symmetron MRC Institute Ltd  Σελ. 110 

Η τέταρτη σημαντική δραστηριότητα των Βρετανών είναι τα ψώνια/αγορές (26%), μια 

δραστηριότητα που είναι πολύ δημοφιλής στην ηλικία 45-54 (31%) σε αντίθεση με την ομάδα 

65-75 (14%). Περίπου ένας στους πέντε (22%) συμμετείχε σε οργανωμένες εκδρομές με 

μεγαλύτερη συμμετοχή στην ηλικιακή ομάδα 65-75 (35%). Οι επισκέψεις σε αρχαιολογικούς 

χώρους κυμαίνεται στο 20%, με τους Βρετανούς άνω των σαράντα πέντε χρονών να προτιμούν 

τη συγκεκριμένη δραστηριότητα περισσότερο από τους νεαρότερους. 

Ένας στους πέντε Βρετανούς τουρίστες αφιερώνουν χρόνο στην οικογένεια κατά την διάρκεια 

των διακοπών τους, 15% γνωρίζουν νέους ανθρώπους, 12% ασχολούνται με δραστηριότητες 

χαλάρωσης και αναζωογόνησης και 10% επισκέφθηκαν φυσικά τοπία. Άλλες δραστηριότητες 

λιγότερο δημοφιλείς είναι η παρακολούθηση πολιτιστικών εκδηλώσεων (9%), η πεζοπορία στη 

φύση (8%), οι καταδύσεις (7%), τα θαλάσσια σπορ (6%), η ποδηλασία (5%), οι επισκέψεις σε 

θεματικά πάρκα (4%), το σερφινγκ (4%), οι επισκέψεις σε εκκλησίες και μοναστήρια (3%), το 

γκολφ (2%) και το ψάρεμα (2%). 

Η βασικότερη δραστηριότητα όσων επισκέφθηκαν την Κύπρο τα τελευταία τρία χρόνια ήταν το 

κολύμπι και η ηλιοθεραπεία (96%) και η δεύτερη οι επισκέψεις σε πολιτιστικούς και 

αρχαιολογικούς χώρους (52%). Στην τρίτη θέση ισοβαθμούν με 39% η γαστρονομία, τα ψώνια 

και οι οργανωμένες εκδρομές. Ποσοστό της τάξης του 30% ανέφεραν την νυκτερινή 

ζωή/διασκέδαση, 26% παρακολούθησαν πολιτιστικές εκδηλώσεις και 22% αντίστοιχα δήλωσαν 

ότι γνώρισαν νέους ανθρώπους και ασχολήθηκαν με δραστηριότητες χαλάρωσης και 

αναζωογόνησης.  
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Βάση: (Ν=700, τυχαίο δείγμα) 

 

Σχήμα 36: Δραστηριότητες στη διάρκεια των διακοπών γενικού τύπου τα τελευταία τρία χρόνια 

 

3.3.8 Αξιολόγηση επιλεγμένων προορισμών σε διάφορα κριτήρια 

Η Ισπανία υπερέχει με σημαντική διαφορά από τους ανταγωνιστικούς προορισμούς στα κριτήρια 

που σχετίζονται με την σχέση ποιότητας και τιμής και την καταλληλότητα για διακοπές ήλιου 

και θάλασσας, ενώ στα κριτήρια που αφορούν την καταλληλότητα για διαφορετικές μορφές 
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τουρισμού ειδικών ενδιαφερόντων είναι, στις πλείστες περιπτώσεις, στην τρίτη θέση. Είναι 

εμφανής λοιπόν η υπεροπλία της Ισπανίας έναντι των ανταγωνιστικών προορισμών, αφού 

καλύπτει τρία βασικά κριτήρια: τον ιδανικό προορισμό για τις διακοπές ήλιου και θάλασσας, την 

τιμή και την καταλληλότητα για διακοπές ειδικών ενδιαφερόντων. Η Ιταλία και η Γαλλία 

υστερούν στο κριτήριο σχέσης ποιότητας και τιμής, όμως κατατάσσονται εναλλάξ στη πρώτη και 

δεύτερη θέση στους παράγοντες που σχετίζονται με τις διακοπές ειδικών ενδιαφερόντων. Η 

Ελλάδα επιτυγχάνει σχετικά καλές επιδόσεις στο κριτήριο σχέσης ποιότητας και τιμής και στην 

καταλληλότητα για διακοπές ήλιου και θάλασσας και αξιολογείται πολύ θετικά στην 

καταλληλότητα για διακοπές πολιτισμού. Τα πλεονεκτήματα της Τουρκίας αφορούν την σχέση 

ποιότητας και τιμής και την καταλληλότητα για διακοπές ήλιου και θάλασσας, αφού και στα δύο 

κατατάσσεται στη δεύτερη θέση πίσω από την Ισπανία. Η Κροατία αξιολογείται σχετικά καλά 

στο κριτήριο ποιότητας και τιμής, ενώ στα υπόλοιπα κριτήρια η βαθμολογία της στις πλείστες 

περιπτώσεις είναι σαφώς καλύτερη από της Κύπρου, η οποία κατατάσσεται τελευταία σε όλα τα 

κριτήρια κερδίζοντας λιγότερο από 10%. 

 Το σημαντικότερο πλεονέκτημα της  Ισπανίας, το οποίο αποτελεί και έναν από τους 

βασικότερους λόγους  επιλογής προορισμού, είναι η καταλληλότητα για διακοπές ήλιου και 

θάλασσας. Από το σύνολο του δείγματος, 70% ψήφισαν την Ισπανία ως τον προορισμό που 

πληροί περισσότερο το συγκεκριμένο κριτήριο και ένα σημαντικό ποσοστό της τάξης του 43% 

τοποθετήθηκαν υπέρ της Τουρκίας. Η Ελλάδα προωθείται στην τρίτη θέση με σημαντικό αριθμό 

ψήφων (25%) και προηγείται της Ιταλίας κατά δύο μονάδες (23%). Μόνο 12% θεωρούν τη 

Γαλλία ως τον καταλληλότερο προορισμό για διακοπές ήλιου και θάλασσας, περίπου τον ίδιο 

αριθμό ψήφων κερδίζει και η Κροατία (10%), ενώ η Κύπρος είναι στην τελευταία θέση με μόλις 

6% θετικές ψήφους. Οι τουρίστες που έχουν επισκεφθεί την Κύπρο κατέταξαν πρώτη την 

Ισπανία με 71%, δεύτερη την Τουρκία με 30% και τρίτη την Ελλάδα με 28%. Αμέσως μετά, 

στην τέταρτη θέση, κατατάσσουν την Κύπρο με 27% θετικές ψήφους. 

Το δεύτερο βασικό προτέρημα της Ισπανίας είναι η καλή ποιότητα σε σχέση με την τιμή στο 

οποίο κερδίζει 60% των ψήφων.  Η Τουρκία, σύμφωνα με 47% των Βρετανών πληροί το 

κριτήριο ποιότητας και τιμής, ενώ 20% τοποθετήθηκαν υπέρ της Ελλάδας και της Κροατίας. Ο 

βαθμός υποστήριξης της Ιταλίας και της Γαλλίας είναι 18% και 17% αντίστοιχα, ενώ μόνο 7% 
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τοποθετήθηκαν υπέρ της Κύπρου. Οι Βρετανοί που επισκέφθηκαν την Κύπρο την κατατάσσουν 

στην τρίτη θέση με 32%, πίσω από την Ισπανία (48%) και την Τουρκία (37%). Επίσης, στο 

σύνολο του δείγματος, η Κύπρος κερδίζει περισσότερες ψήφους μεταξύ των κατοίκων του 

Λονδίνου (11%) και της Γλασκώβης (12%) και όσων ανήκουν στην ανώτερη εισοδηματική τάξη 

(11%). 

Η Ελλάδα και η Ιταλία, προφανώς λόγω της αξίας των αρχαιολογικών τους μνημείων, αποκτούν 

σημαντικό προβάδισμα στο κριτήριο «καλύτερος προορισμός για διακοπές πολιτισμού». Αρκετά 

θετική και ανταγωνιστική είναι και η βαθμολογία της Ισπανίας. Συγκεκριμένα, η Ιταλία κερδίζει 

40% των ψήφων στο συγκεκριμένο κριτήριο, η Ελλάδα ακολουθεί με οριακή διαφορά (39%) και 

είναι μόλις δύο μονάδες μπροστά από την Ισπανία (37%). Ένας στους τρεις Βρετανούς τάχθηκε 

υπέρ της Γαλλίας και ένας στους τέσσερεις υποστήριξε την Τουρκία. Η Κροατία κέρδισε 10% 

των ψήφων, ενώ μόλις 4% θεωρούν την Κύπρο ως τον καλύτερο προορισμό για διακοπές 

πολιτισμού.  

Όπως και στα προηγούμενα κριτήρια, η Κύπρος δέχεται σημαντική υποστήριξη από τους 

Βρετανούς που την έχουν επισκεφθεί κατατάσσοντας την στην τρίτη θέση με 36%, πίσω από την 

Ισπανία (40%) και την Ιταλία (38%). Επίσης, οι Βρετανοί που ανήκουν στην κατηγορία των 

τουριστών με ειδικό ενδιαφέρον τον πολιτισμό αξιολογούν θετικότερα την Κύπρο σε σύγκριση 

με τους υπόλοιπους. Συγκεκριμένα, οι τουρίστες που ασχολούνται με τον πολιτιστικό  τουρισμό 

έδωσαν 21% των ψήφων στην Κύπρο κατατάσσοντας την στην πέμπτη θέση, πιο μπροστά από 

την Τουρκία (17%) και την Κροατία (2%) και πίσω από την Ιταλία (50%), την Ελλάδα (42%), 

την Ισπανία (35%) και τη Γαλλία (25%). 

Η Ιταλία είναι σύμφωνα με 50% των Βρετανών ο καλύτερος προορισμός για θρησκευτικό 

τουρισμό. Η Ισπανία συγκέντρωσε 38% των ψήφων και ακολουθούν η Ελλάδα με 22%, η 

Τουρκία με 18%, η Γαλλία με 16% και η Κροατία και η Κύπρος με 5% αντίστοιχα. Οι Βρετανοί 

που επισκέφθηκαν την Κύπρο την αξιολογούν με 15%, όσο και τη Γαλλία, αλλά αρκετά πιο 

κάτω από την Ιταλία (51%), την Ισπανία (47%), την Τουρκία (25%) και την Ελλάδα (20%). Οι 

τουρίστες που ταξίδεψαν τα τρία τελευταία χρόνια με κύριο κριτήριο τον θρησκευτικό τουρισμό 

έδωσαν μόλις 8% στην Κύπρο, ενώ η πρώτη τους επιλογή είναι με διαφορά η Ιταλία (58%). 
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Η Γαλλία είναι η πρώτη επιλογή για διακοπές αγροτουρισμού, κερδίζοντας 44% των ψήφων και 

ακολουθούν με αρκετά ψηλά ποσοστά η Ιταλία (37% ) και η Ισπανία (33%). Η Ελλάδα με 18% 

είναι στην τέταρτη θέση, αλλά με σημαντική διαφορά από τους τρεις πρώτους, ενώ 12% 

αντίστοιχα τοποθετήθηκαν υπέρ της Τουρκίας και της Κροατίας και μόνο 6% ψήφισαν την 

Κύπρο. Από το σύνολο των τουριστών που επισκέφθηκαν την Κύπρο, 22% πιστεύουν ότι είναι ο 

καλύτερος προορισμός για διακοπές αγροτουρισμού, τοποθετώντας την έτσι στην τέταρτη θέση 

μπροστά από την Ελλάδα (15%), την Τουρκία (11%) και την Κροατία (7%), ενώ στις πρώτες 

τρεις θέσεις κατατάσσουν τη Γαλλία (46%), την Ιταλία (42%) και την Ισπανία (35%). Οι απόψεις 

των τουριστών που ενδιαφέρονται για τον αγροτουρισμό διαφέρουν σημαντικά από τους 

υπόλοιπους αφού κατατάσσουν την Ισπανία στην πρώτη θέση με 62% και ακολούθως 

τοποθετούν τη Γαλλία με 38%. Η Κύπρος ισοβαθμεί στην τέταρτη θέση με την Ελλάδα και την 

Ιταλία λαμβάνοντας 23% αντίστοιχα και έπεται η Τουρκία με 15%. 

Για τον περιπατητικό τουρισμό ισχύει η ίδια τάση, τουλάχιστον για τις πρώτες τρεις θέσεις, όπως 

και στην περίπτωση του αγροτουρισμού. Ποσοστό 39% τοποθετήθηκαν υπέρ της Γαλλίας, 37% 

υπέρ της Ιταλίας, ενώ  35% ψήφισαν την Ισπανία. Τα ποσοστά που συγκέντρωσαν οι υπόλοιποι 

προορισμοί δεν υπερβαίνουν το 20% και συγκεκριμένα 15% ψήφισαν την Ελλάδα, 14% την 

Κροατία, 11% την Τουρκία και 8% την Κύπρο. Οι τουρίστες που επισκέφθηκαν την Κύπρο την 

κατατάσσουν στην τρίτη θέση με 31% έναντι 40% για τη Γαλλία, 38% για την Ιταλία, 30% για 

την Ισπανία, 18% για την Ελλάδα, 16% για την Κροατία και 13% για την Τουρκία. Οι τουρίστες 

που ενδιαφέρονται για τον περιπατητικό τουρισμό δεν στηρίζουν σε σημαντικό βαθμό την 

Κύπρο (8%), με αποτέλεσμα να ισοβαθμεί με την Τουρκία και να υστερεί έναντι της Ισπανίας 

(50%), της Γαλλίας (45%), της Ιταλίας (42%), της Ελλάδας (18%) και της Κροατίας (16%). 

Η επικυριαρχία της Γαλλίας και Ιταλίας στην κατηγορία του γαστρονομικού τουρισμού είναι 

αδιαμφισβήτητη. Η πλειοψηφία των Βρετανών θεωρούν τη Γαλλία (62%) και την Ιταλία (59%) 

ως τους καλύτερους προορισμούς για διακοπές γαστρονομίας, ενώ από τις υπόλοιπες χώρες μόνο 

η Ισπανία κερδίζει σημαντικές ψήφους (39%). Υπέρ της Ελλάδας τοποθετήθηκαν 16% των 

Βρετανών, 7% ανέφεραν την Τουρκία, 4% την Κροατία και μόλις 2% την Κύπρο. Ακόμα και οι 

τουρίστες που επισκέφθηκαν την Κύπρο δεν στήριξαν την καταλληλότητα της για διακοπές 

γαστρονομίας (9%), αφού η πλειοψηφία προτιμά την Ιταλία (63%) και Γαλλία (55%) και ένας 
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σημαντικός αριθμός την Ισπανία (44%). Όσον αφορά τους τουρίστες που επέλεξαν διακοπές 

γαστρονομίας τα τελευταία τρία χρόνια, οι επιλογές τους συμβαδίζουν με τις επιλογές των 

υπόλοιπων τουριστών με 76% να υποστηρίζουν τη Γαλλία, 68% την Ιταλία, 40% την Ισπανία, 

12% την Τουρκία, 4% την Κροατία αφήνοντας την Κύπρο και την Ελλάδα χωρίς ψήφους. 

Η τριάδα Γαλλίας, Ισπανίας και Ιταλίας υπερισχύουν με σημαντική διαφορά και στην κατηγορία 

του ποδηλατικού τουρισμού. Πρώτη κατατάσσεται η Γαλλία (39%) και ακολουθούν, με οριακή 

διαφορά, η Ισπανία (35%) και Ιταλία (34%). Στην τέταρτη θέση περνά η Κροατία με 12%, η 

Ελλάδα και η Τουρκία συγκεντρώνουν 9% και η Κύπρος 5%. Οι τουρίστες που επισκέφθηκαν 

την Κύπρο την ανεβάζουν στην τέταρτη θέση με 22%, σε σύγκριση με 47% για τη Γαλλία, 36% 

για την Ιταλία, 32% για την Ισπανία, 8% για την Τουρκία, 7% για την Κροατία και 6% για την 

Ελλάδα. Ακριβώς την ίδια κατάταξη στην Κύπρο δίνουν και οι Βρετανοί που ενδιαφέρονται για 

τον ποδηλατικό τουρισμό, αφού 19% τοποθετήθηκαν υπέρ της Κύπρου έναντι 59% για τη 

Γαλλία, 48% για την Ιταλία, 41% για την Ισπανία, 15% για την Κροατία, 11% για την Ελλάδα 

και 7% για την Τουρκία. 
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Βάση: (Ν=850, σύνολο δείγματος) 

Σχέση ποιότητας τιμής

Προορισμός για διακοπές 
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τουρισμό

Προορισμός για 
αγροτουρισμό
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Σχήμα 37: Αξιολόγηση επιλεγμένων προορισμών σε διάφορα κριτήρια 

 

 

Σχήμα 38: Αξιολόγηση Κύπρου από επισκέπτες και τουρίστες με συγκεκριμένα ειδικά ενδιαφέροντα  
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3.3.9 Εμπειρία με την Κύπρο και αξιολόγηση  
3.3.9.1 Αναγνωρισιμότητα και εμπειρία 

Η συντριπτική πλειοψηφία των Βρετανών (70%) γνωρίζουν την Κύπρο ως τουριστικό προορισμό 

με τους τουρίστες που έχουν ειδικά ενδιαφέροντα να καταγράφουν μεγαλύτερο δείκτη 

αναγνωρισιμότητας (73%), σε σύγκριση με τους τουρίστες που ενδιαφέρονται για διακοπές 

γενικής μορφής (68%). Επίσης, μεγαλύτερος δείκτης αναγνωρισιμότητας εντοπίζεται στους 

κατοίκους του Λονδίνου (74%), στην ηλικιακή ομάδα 35-44 (74%), στις γυναίκες (74%), στους 

απόφοιτους πανεπιστημίου (79%) και στην ανώτερη εισοδηματική τάξη (77%). Αντίθετα, 

συγκριτικά χαμηλότερος δείκτης αναγνωρισιμότητας καταγράφεται στο Μπέρμιγχαμ (67%) και 

το Εδιμβούργο (67%), στην ηλικιακή ομάδα 55-75 (66%), στους άνδρες (65%), στους 

απόφοιτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (63%) και στην κατώτερη εισοδηματική τάξη (59%). 

Ποσοστό της τάξης του 12% έχουν επισκεφθεί την Κύπρο και διαχωρίζονται σε δύο ισομερείς 

ομάδες: η μεν πρώτη συμπεριλαμβάνει όσους σκοπεύουν να επισκεφθούν την Κύπρο ξανά (6%) 

και η δεύτερη όσους δεν σκοπεύουν να την επισκεφθούν ξανά (6%). Από το σύνολο των 

Βρετανών που επισκέφθηκαν την Κύπρο, 33% αποτελούνται από τουρίστες που έχουν ειδικά 

ενδιαφέροντα και 67% ανήκουν στην κατηγορία του τουρισμού γενικής μορφής. 

Οι περισσότεροι επισκέπτες της Κύπρου προέρχονται από το Σάσσεξ, το Λονδίνο, τη Γλασκώβη 

και το Εδιμβούργο, ενώ, όσον αφορά στην ηλικιακή κατανομή, μεγαλύτερη αναλογία 

καταγράφεται στην ομάδα 35-54. Πιο αναλυτικά, στους νεαρότερους σε ηλικία (25-34), η 

αναλογία επισκεπτών κυμαίνεται στο 13% και αυξάνεται σε 25% στις ηλικίες 35-44 και σε 30% 

στην ηλικιακή ομάδα 45-54, ενώ ακολούθως μειώνεται σε 18% στην ομάδα 55-64 και σε 15% 

στους μεγαλύτερους σε ηλικία 65-75 χρονών. Σε σχέση με την εισοδηματική τάξη, η κατανομή 

είναι περίπου ισομερής με μια ελαφριά υπεροχή των μεσαίων στρωμάτων.  

Η αναλογία των Βρετανών που δεν έχουν επισκεφθεί την Κύπρο κυμαίνεται στο 58%, εκ των 

οποίων 44% δεν προτίθενται να επισκεφθεί στο άμεσο μέλλον την Κύπρο, ενώ αντίθετα 14% 

είναι δυνητικοί επισκέπτες αφού εξέφρασαν πρόθεση επίσκεψης. Από το σύνολο των δυνητικών 

επισκεπτών, 28% ανήκουν στην κατηγορία των τουριστών ειδικών ενδιαφερόντων και 72% στην 

κατηγορία των τουριστών γενικής μορφής τουρισμού. Επίσης, μεγαλύτερη αναλογία εντοπίζεται 

στο Λονδίνο (16%) και τη Γλασκώβη (17%) και στην  ηλικιακή ομάδα 35-44 (29%) σε σύγκριση 
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με 18% για την ομάδα 25-34, 21% για τις ηλικίες 45-54, 24% για την ομάδα 55-64 και 8% για 

τους μεγαλύτερους σε ηλικία (65-75). Σε σχέση με το φύλο, η πρόθεση επίσκεψης (60%) στις 

γυναίκες είναι μεγαλύτερη σε σύγκριση με τους άνδρες (40%). Η κατανομή των δυνητικών 

επισκεπτών ανά εισοδηματική τάξη είναι 43% για την κατώτερη, 27% για την μεσαία και 25% 

για την ανώτερη. 

Συνοψίζοντας, από το σύνολο των Βρετανών που ταξίδεψαν τα τελευταία τρία χρόνια, 30% δεν 

γνωρίζουν την Κύπρο ως τουριστικό προορισμό, 12% την έχουν επισκεφθεί, εκ των οποίων 6% 

σκοπεύουν να την επισκεφθούν ξανά, και 58% που δεν την έχουν επισκεφθεί (με 14% εξ αυτών 

να δηλώνουν πρόθεση επίσκεψης ανεβάζοντας έτσι τον δυνητικό αριθμό επισκεπτών στο 20%). 

Βάση: (850, σύνολο δείγματος) 

 

Σχήμα 39: Αναγνωρισιμότητα και εμπειρία με την Κύπρο  

 

3.3.9.2 Αποτρεπτικοί παράγοντες για επίσκεψη στην Κύπρο 

Ο σημαντικότερος παράγοντας που επιδρά αρνητικά στην επιλογή της Κύπρου είναι το κόστος 

αφού 22% των Βρετανών που δεν σκοπεύουν να την επισκεφθούν θεωρεί την Κύπρο ως ακριβό 

προορισμό. Οι Βρετανοί που έχουν επισκεφθεί προηγουμένως την Κύπρο και δεν σκοπεύουν να 

την επισκεφθούν ξανά ανέφεραν τον λόγο αυτό σε αναλογία μόλις 8%, ενώ το αντίστοιχο 

ποσοστό μεταξύ όσων δεν έχουν επισκεφθεί το νησί ανέρχεται στο 25%. Συνεπώς, η τάση αυτή 

ενδεχομένως να οφείλεται σε ελλιπή ενημέρωση για το κόστος του τουριστικού προϊόντος της 
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Κύπρου ή σε ειδικές απαιτήσεις για το κόστος διακοπών που έχουν οι Βρετανοί και δεν τις 

πληροί η Κύπρος. Μεγαλύτερη αναλογία αναφοράς του συγκεκριμένου λόγου εντοπίζεται στις 

ηλικίες 25-34 (33%), στους απόφοιτους πανεπιστημίου (31%) και στην κατώτερη εισοδηματική 

τάξη (26%). Σημειώνεται ότι η αναλογία των τουριστών με ειδικά ενδιαφέροντα (18%) που 

πρόταξε τον συγκεκριμένο λόγο είναι αρκετά μικρότερη από την αντίστοιχη αναλογία των 

τουριστών που προτιμούν γενικής μορφής διακοπών (25%). 

Ο δεύτερος σε κατάταξη λόγος απόρριψης της Κύπρου είναι η περιορισμένη έκταση 

πληροφοριών για το τουριστικό προϊόν της χώρας (16%), με συγκριτικά μεγαλύτερο ποσοστό 

στις γυναίκες (19%) και την κατώτερη εισοδηματική τάξη (24%). Η αντίστοιχη αναλογία για την 

περιορισμένη έκταση πληροφοριών στους τουρίστες με ειδικά ενδιαφέροντα είναι 12% και στους 

τουρίστες με γενικά ενδιαφέροντα 16%.  

Ο τρίτος αποτρεπτικός παράγοντας αφορά την εντύπωση ότι η Κύπρος δεν πληροί το κριτήριο 

της μοναδικότητας και του τοπικού χαρακτήρα (13%). Η συγκεκριμένη άποψη φαίνεται ότι 

ισχύει περισσότερο μεταξύ όσων δεν έχουν επισκεφθεί την Κύπρο (14%) παρά μεταξύ όσων την 

είχαν επισκεφθεί (8%). Επίσης, με αυτήν την άποψη συμφωνούν περισσότερο οι νεαρότεροι σε 

ηλικία 25-34 χρονών (22%) ενώ στις δύο κατηγορίες τουριστών, δηλαδή ειδικών και γενικών 

ενδιαφερόντων, ο βαθμός συμφωνίας είναι περίπου ισόποσος (12% και 13% αντίστοιχα). 

Άλλοι λόγοι που λειτουργούν αρνητικά στην επιλογή της Κύπρου είναι η άποψη ότι η Κύπρος 

δεν προσφέρει κάτι το ιδιαίτερο (11%), με τους τουρίστες ειδικών ενδιαφερόντων να συμφωνούν 

περισσότερο (14%), και η προτίμηση για άλλους πιο εξωτικούς προορισμούς (10%) όπου και 

πάλι συμφωνούν περισσότερο οι τουρίστες με ειδικά ενδιαφέροντα (13%). Ποσοστό της τάξης 

του 8% δήλωσε ότι έχει ήδη επισκεφθεί την Κύπρο και επιθυμεί να επισκεφθεί άλλους 

προορισμούς και ισόποσο ποσοστό επηρεάστηκε αρνητικά από φίλους και συγγενείς που 

επισκέφθηκαν την Κύπρο και δεν έμειναν ικανοποιημένοι. Οι υπόλοιποι αποτρεπτικοί λόγοι 

συγκέντρωσαν μικρότερα ποσοστά και συγκεκριμένα 7% ανέφεραν ότι η Κύπρος δεν είναι 

ποιοτικός τουρισμός, δεν είναι ασφαλής προορισμός (7%), είναι κατάλληλη μόνο για 

οικογενειακές διακοπές (7%) ή για μεγαλύτερους σε ηλικία (6%), προτιμούν πιο κοντινούς 

προορισμούς (6%), δεν προτιμούν τα τουριστικά πακέτα (6%), είναι κατάλληλη μόνο για 

νεαρούς (5%), κατάλληλη μόνο για διακοπές ήλιου & θάλασσας, ανεπαρκής τουριστική υποδομή 
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(3%), δεν συστήνεται από τους τουριστικούς πράκτορες (3%), περιορισμένες ευκαιρίες για 

νυκτερινή ζωή (3%) και περιορισμένες δυνατότητες για δραστηριότητες ειδικών ενδιαφερόντων 

(3%). 

Βάση: (427, δεν σκοπεύουν να επισκεφθούν) 

 

Σχήμα 40: Αποτρεπτικοί παράγοντες για επίσκεψη στην Κύπρο 

 

3.3.9.3 Αναμνησιμότητα διαφημίσεων 

Η πλειοψηφία (67%) των Βρετανών που γνωρίζουν την Κύπρο ως προορισμό έχουν δει ή 

ακούσει διαφημίσεις ή προωθητικές ενέργειες για την Κύπρο. Μεγαλύτερη αναλογία ανάκλησης 

διαφημίσεων εντοπίζεται στους κατοίκους του Εδιμβούργου (77%), του Σάσσεξ (69%) και του 

Μάντσεστερ (69%), σε σύγκριση με 61% για τους κατοίκους του Μπρίστολ, του Μπέρμιγχαμ 

και του Εδιμβούργου και 67% μεταξύ των κατοίκων του Λονδίνου. Επίσης, ο δείκτης 

αναμνησιμότητας διαφημίσεων φαίνεται να μειώνεται όσο αυξάνεται η ηλικιακή ομάδα, αφού 

ξεκινά με 71% στις ηλικίες 25-34, μειώνεται οριακά σε 69% στις ηλικίες 35-54 και στη συνέχεια 

μειώνεται ακόμα περισσότερο σε 64% στην ομάδα 55-64 και 63% στην ομάδα 65-75. Η ίδια 

τάση εμφανίζεται και σε σχέση με τις εισοδηματικές τάξεις και συγκεκριμένα ο δείκτης 
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αναμνησιμότητας μειώνεται παράλληλα με την αύξηση της εισοδηματικής τάξης, ξεκινώντας με 

71% στην κατώτερη τάξη και καταλήγοντας σε 66% στην μεσαία και 64% στην ανώτερη. 

Βάση: (591,γνωρίζουν την Κύπρο ως προορισμό) 

Σχήμα 41: Αναγνωρισιμότητα Διαφημίσεων 

 

Οι περισσότεροι Βρετανοί (41%) έχουν δει διαφημίσεις στην τηλεόραση. Πρόκειται κυρίως για 

τις ηλικιακές ομάδες 25-34 (46%) και 45-54 (44%), τους απόφοιτους δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης (50%), τους άνδρες (45%) και την κατώτερη εισοδηματική τάξη (47%). Τα 

διαφημιστικά φυλλάδια/μπροσούρες είναι η δεύτερη πηγή ανάκλησης διαφημίσεων με 26% και 

με συγκριτικά μεγαλύτερη αναλογία στην ηλικιακή ομάδα 65-75 (30%) και στις γυναίκες (29%) 

και στην ανώτερη εισοδηματική τάξη (30%). 

Η ανάκληση διαφημίσεων για την Κύπρο μέσω του διαδικτύου κυμαίνεται στο 23%. Ο δείκτης 

ανάκλησης διαφημίσεων στο διαδίκτυο είναι μεγαλύτερος στους νέους και μειώνεται σταδιακά 

στις μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες. Συγκεκριμένα, ξεκινά από το 31% στην ομάδα 25-34, 

μειώνεται στο 25% στην ομάδα 35-44 και στο 23% στην ομάδα 45-54 και καταλήγει στο 19% 

για την ομάδα 55-64 και 16% για τους μεγαλύτερους σε ηλικία (64-75). 
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Ο δείκτης ανάκλησης διαφημίσεων από τα περιοδικά είναι 17%, με μεγαλύτερη αναλογία στην 

ανώτερη τάξη (23%) και στους τουρίστες με ειδικά ενδιαφέροντα (21%), ενώ ακολουθούν οι 

αφίσες στα τουριστικά γραφεία (11%), οι διαφημίσεις στις εφημερίδες (6%), στο ραδιόφωνο 

(4%), οι εξωτερικές πινακίδες (3%) και οι εκθέσεις (1%). 

 
Βάση: (591,γνωρίζουν την Κύπρο ως προορισμό) 

 

Σχήμα 42: ΜΜΕ που είδαν/άκουσαν διαφημίσεις για την Κύπρο 

 

3.3.9.4 Αξιολόγηση Κύπρου 

Η αξιολόγηση της Κύπρου στα επιμέρους κριτήρια που εξέτασε η έρευνα κινείται από μέτρια 

έως κάπως θετική, λαμβάνοντας υπόψη ότι ο μέσος όρος βαθμολογίας κυμαίνεται από 4,39 έως 

5,90 στην επταβάθμια κλίμακα όπου το «1» αντιστοιχούσε με «διαφωνώ πλήρως» και το «7» με 

«συμφωνώ πλήρως». 

Η Κύπρος επιτυγχάνει την ψηλότερη της βαθμολογία στο κριτήριο «κατάλληλος προορισμός για 

διακοπές ήλιου & θάλασσας» με μέσο όρο 5,90. Από το σύνολο των Βρετανών, 30% συμφωνούν 
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απόλυτα ότι η Κύπρος είναι κατάλληλος προορισμός για το συγκεκριμένο τύπο διακοπών, 43% 

συμφωνούν και 16% συμφωνούν κάπως (αθροιστικά 89%). Μόνο 4% δεν είναι και τόσο 

σίγουροι ότι η Κύπρος πληροί το κριτήριο, ενώ 5% εξέφρασαν αρνητική άποψη. Μεγαλύτερος 

βαθμός συμφωνίας εντοπίζεται μεταξύ των Βρετανών που έχουν επισκεφθεί την Κύπρο (6,23) 

και των κατοίκων του Λονδίνου (6,00), ενώ στον αντίποδα μικρότερο συγκριτικά βαθμό 

συμφωνίας εξέφρασαν οι Βρετανοί που δεν έχουν επισκεφθεί την Κύπρο (5,83), η ηλικιακή 

ομάδα 25-34 (5,80), οι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (5,52) και η κατώτερη 

εισοδηματική τάξη (5,66). 

Ο μέσος όρος αξιολόγησης για την καταλληλότητα της Κύπρου ως προορισμού για διακοπές 

πολιτισμού κυμαίνεται στο 5,18 με 11% να συμφωνούν απόλυτα, 29% να συμφωνούν και 33% 

να συμφωνούν κάπως (αθροιστικά 73%). Ποσοστό 13% των Βρετανών τουριστών που 

γνωρίζουν την Κύπρο δήλωσαν ότι ούτε συμφωνούν ούτε διαφωνούν με το συγκεκριμένο 

κριτήριο και 10% τοποθετήθηκαν αρνητικά. Ο βαθμός συμφωνίας μεταξύ όσων έχουν 

προηγούμενη εμπειρία με την Κύπρο φθάνει το 5,76, ενώ μεταξύ όσων δεν την έχουν επισκεφθεί 

κυμαίνεται στο 5,05. Οι τουρίστες που ενδιαφέρονται για τον πολιτιστικό τουρισμό 

βαθμολόγησαν την Κύπρο με 5,22 και, συγκεκριμένα, 14% συμφωνούν απόλυτα, 28% 

συμφωνούν, 35% συμφωνούν κάπως, 9% δεν είναι και τόσο σίγουροι και 8% διαφωνούν. 

Ως προς την καταλληλότητα της Κύπρου για περιπατητικό τουρισμό, ο μέσος όρος μειώνεται 

στο 4,89 με 8% να συμφωνούν απόλυτα, 22% να συμφωνούν και 31% να συμφωνούν μερικώς 

(αθροιστικά 61%). Ένα σημαντικό ποσοστό της τάξης του 17% δεν είναι και τόσο σίγουροι ενώ 

13% διαφωνούν ότι η Κύπρος προσφέρεται για περιπατητικό τουρισμό. Όσοι επισκέφθηκαν την 

Κύπρο έδωσαν θετικότερη αξιολόγηση (5,63) σε σύγκριση με όσους δεν την έχουν επισκεφθεί 

(4,73). Επίσης οριακά θετικότερη είναι και η αξιολόγηση των τουριστών που ενδιαφέρονται για 

τον περιπατητικό τουρισμό (5,00), με 11% να συμφωνούν πλήρως, 25% να συμφωνούν, 21% να 

συμφωνούν μερικώς, 18% ούτε να συμφωνούν ούτε να διαφωνούν και 14% να διαφωνούν. 

Η καταλληλότητα της Κύπρο για γαστρονομικό τουρισμό αξιολογήθηκε με 4,66 στην 

επταβάθμια κλίμακα. Η αναλογία των τουριστών που συμφωνούν απόλυτα περιορίζεται στο 7%, 

21% συμφωνούν και 27% συμφωνούν μερικώς (αθροιστικά 56%). Περίπου ένας στους πέντε 

(21%) τοποθετήθηκε αρνητικά και 17% δεν είναι και τόσο σίγουροι για την καταλληλότητα της 
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Κύπρου για τουρισμό γαστρονομίας. Όπως και στα προηγούμενα κριτήρια, η Κύπρος δέχεται την 

υποστήριξη των Βρετανών που επισκέφθηκαν το νησί (5,42) σε αντίθεση με όσους δεν την 

επισκέφθηκαν (4,49). Ωστόσο, στο συγκεκριμένο κριτήριο δεν υποστηρίζεται από τους 

τουρίστες με ειδικό ενδιαφέρον το γαστρονομικό/οινικό τουρισμό αλλά τουναντίον η 

βαθμολογία που δίνουν στην Κύπρο περιορίζεται στο 3,40 με μόλις 20% να συμφωνούν, 25% να 

μην είναι και τόσο σίγουροι και την πλειοψηφία (55%) να διαφωνεί.  

Ο μέσος όρος αξιολόγησης της Κύπρου στο κριτήριο καταλληλότητας για διακοπές 

αγροτουρισμού είναι 4,55. Μόνο 5% συμφωνούν απόλυτα, 18% συμφωνούν και 26% 

συμφωνούν κάπως (αθροιστικά 49%). Ποσοστό της τάξης του 19% δεν είναι και τόσο σίγουροι 

και 21% έχουν αρνητική άποψη. Η βαθμολογία των τουριστών που δεν επισκέφτηκαν την Κύπρο 

κυμαίνεται στο 4,39 έναντι 5,21 μεταξύ όσων έχουν προηγούμενη εμπειρία με την Κύπρο. 

Στην κατηγορία του ποδηλατικού τουρισμού, η μέση βαθμολογία της Κύπρου είναι μόλις 4,41. 

Ποσοστό 5% συμφωνεί απόλυτα ότι η Κύπρος είναι κατάλληλη για ποδηλατικό τουρισμό, 14% 

συμφωνούν, 22% συμφωνούν μερικώς, 23% δεν είναι και τόσο σίγουροι και 21% διαφωνούν. 

Για ακόμα μια φορά οι Βρετανοί που επισκέφθηκαν την Κύπρο τοποθετούνται πιο θετικά 

αξιολογώντας την Κύπρο με 5,07 σε σύγκριση με όσους δεν την επισκέφθηκαν (4,26). Επίσης, 

θετικότερη είναι και η αξιολόγηση των τουριστών που ενδιαφέρονται για τον ποδηλατικό 

τουρισμό, αφού ανέρχεται στο 5,48 με 29% να συμφωνούν απόλυτα, 33% να συμφωνούν, 14% 

να συμφωνούν κάπως, 14% ούτε να συμφωνούν ούτε να διαφωνούν και μόλις 10% να 

αξιολογούν αρνητικά την Κύπρο. 

Σε σχέση με την καταλληλότητα της Κύπρο για διακοπές θρησκευτικού περιεχομένου, ο μέσος 

όρος βαθμολογίας κυμαίνεται στο 4,39 με 42% των Βρετανών να συμφωνούν, 18% να μην είναι 

και τόσο σίγουροι και 21% να διαφωνούν. Η βαθμολογία όσων έχουν προηγούμενη εμπειρία με 

την Κύπρο κυμαίνεται στο 4,98 σε σύγκριση με 4,26 για τους τουρίστες που δεν έχουν 

επισκεφθεί το νησί. 

Τέλος, η σχέση ποιότητας και τιμής του τουριστικού προϊόντος της Κύπρου αξιολογείται με 4,53 

με 8% να συμφωνούν απόλυτα, 17% να συμφωνούν, 23% να συμφωνούν μερικώς, 18% να μην 

είναι και τόσο σίγουροι και 22% να διαφωνούν. Η αντίστοιχη αξιολόγηση μεταξύ όσων έχουν 
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επισκεφθεί την Κύπρο είναι 5,45 και μεταξύ όσων δεν έχουν προηγούμενη εμπειρία περιορίζεται 

στο 4,32.  

Βάση: (591,γνωρίζουν την Κύπρο ως προορισμό) 

Προορισμός για διακοπές 
ήλιου & θάλασσας

Προορισμός για διακοπές 
πολιτισμού

Προορισμός για 
περιπατητικό τουρισμό

Προορισμός για τουρισμό 
γαστρονομίας

Προορισμός για 
αγροτουρισμό

Σχέση ποιότητας τιμής

Προορισμός για ποδηλατικό 
τουρισμό

Προορισμός για 
θρησκευτικό τουρισμό
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29%
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Μ.Ο, 4.89

Μ.Ο, 4.66

Μ.Ο, 4.55

Μ.Ο, 4.53

Μ.Ο, 4.41

Μ.Ο, 4.39

Διαφωνώ απόλυτα Διαφωνώ Διαφωνώ κάπως
Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ Συμφωνώ κάπως Συμφωνώ
Συμφωνώ απόλυτα

 

Σχήμα 43: Αξιολόγηση Κύπρου 

 

3.3.9.5 Είδος Διακοπών που Ταυτίζουν με την Κύπρο 

Η Κύπρος ταυτίζεται σχεδόν αποκλειστικά με διακοπές ήλιου και θάλασσας χωρίς να 

καταγράφει αξιοσημείωτα ποσοστά στις υπόλοιπες κατηγορίες τουρισμού. Με αυτή την άποψη 

ομογνωμονούν τόσο όσοι έχουν επισκεφθεί την Κύπρο όσο και οι Βρετανοί που δεν έχουν 

προηγούμενη εμπειρία με  το νησί. Μια άλλη παράμετρος που προκύπτει μέσα από τις 

τοποθετήσεις σημαντικού αριθμού των ερωτηθέντων είναι η εντύπωση ότι η Κύπρος δεν 

προσφέρει κάτι το ξεχωριστό, ενώ, επιπροσθέτως, ένα ακόμα σημαντικό συμπέρασμα αφορά τον 

βαθμό άγνοιας για το τουριστικό προϊόν της Κύπρο που συμπεριλαμβάνει 13% των Βρετανών 

τουριστών. 
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Δύο  στους τρεις (66%) Βρετανούς ταύτισαν την Κύπρο με τις διακοπές ήλιου & Θάλασσας, ενώ 

η αντίστοιχη αναλογία μεταξύ όσων την έχουν επισκεφθεί φθάνει στο 79%. Επίσης, μεγαλύτερη 

ταύτιση με τον συγκεκριμένο τύπο διακοπών καταγράφεται στους κατοίκους του Λονδίνου 

(71%) και του Μπρίστολ (70%), στην ηλικιακή ομάδα 25-34 (74%), στους απόφοιτους 

πανεπιστημίου (80%) και στην ανώτερη εισοδηματική τάξη (76%). 

Ποσοστό της τάξης του 22% έχουν αρνητική εικόνα για το τουριστικό προϊόν της Κύπρου 

δηλώνοντας ότι δεν προσφέρει κάτι το ξεχωριστό και δεν έχει τοπικό χαρακτήρα. Η άποψη αυτή 

εμφανίζεται έντονα ακόμα και μεταξύ των Βρετανών που έχουν επισκεφθεί το νησί (18%), ενώ 

μεγαλύτερα του μέσου όρου ποσοστά εντοπίζονται στους κατοίκους του Μάντσεστερ (28%) και 

του Έσσεξ (28%), στις ηλικιακές ομάδες 35-44 (26%) και 55-64 (26%) και στην ανώτερη 

εισοδηματική ομάδα (27%). Ένας στους πέντε Βρετανούς (20%) ταυτίζει την Κύπρο με διακοπές 

αρχαιολογικού περιεχομένου. Με αυτόν τον χαρακτηρισμό συμφωνούν περισσότερο οι Βρετανοί 

που επισκέφθηκαν την Κύπρο (37%), οι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου (46%) και η ανώτερη 

εισοδηματική τάξη (30%). Στα ίδια περίπου επίπεδα κινείται και η ταύτιση της Κύπρο με 

οικογενειακές διακοπές (19%), με εντονότερο βαθμό συμφωνίας μεταξύ όσων επισκέφθηκαν το 

νησί (26%) και την ηλικιακή ομάδα 45-54 (22%). Ποσοστό της τάξης του 18% θεωρεί την 

Κύπρο ως ένα τυπικό Μεσογειακό προορισμό, με τους απόφοιτους πανεπιστημίου (23%) και την 

ηλικιακή ομάδα (23%) να συμφωνούν σε μεγαλύτερο βαθμό με την συγκεκριμένη άποψη.  

Άλλα χαρακτηριστικά του Κυπριακού τουριστικού προϊόντος, με μικρότερα ποσοστά αναφοράς, 

αφορούν την ταύτιση με διακοπές περιπατητικού τουρισμού (11%) και πολιτιστικών διακοπών 

(10%). Όσοι έχουν προηγούμενη εμπειρία με την Κύπρο ταυτίζουν σε μεγαλύτερο βαθμό την 

Κύπρο με τον περιπατητικό (25%) και τον πολιτιστικό (23%) τουρισμό. Επίσης, 9% ταυτίζουν 

την Κύπρο με διακοπές ξεκούρασης, ενώ ισόποσο ποσοστό την ταυτίζει με διακοπές 

επικεντρωμένες στην νυκτερινή ζωή και διασκέδαση.  

Μόνο 8% των Βρετανών ταυτίζουν την Κύπρο με διακοπές ευεξίας , ενώ  η αντίστοιχη αναλογία 

μεταξύ όσων έχουν προηγούμενη εμπειρία με το νησί είναι σχεδόν τριπλάσια (22%). Η ίδια 

περίπου τάση ισχύει και για τις διακοπές αγροτουρισμού, όπου ο βαθμός ταύτισης από το σύνολο 

των Βρετανών κυμαίνεται στο 7%, ενώ στους πρώην επισκέπτες ανέρχεται στο 15%. Η ταύτιση 

με τον ποδηλατικό τουρισμό κυμαίνεται στο 7%, ενώ 6% ταυτίζουν την Κύπρο με διακοπές 
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γαστρονομίας (18% μεταξύ των επισκεπτών), 5% με διακοπές για νεαρούς και 4% με διακοπές 

ειδικών ενδιαφερόντων. Επίσης, 5% έχουν αρνητική εικόνα για το προϊόν της Κύπρο αφού την 

θεωρούν ως προορισμό μαζικού τουρισμού. 

Βάση: (591,γνωρίζουν την Κύπρο ως προορισμό) 

 

Σχήμα 44: Είδος Διακοπών που ταυτίζουν την Κύπρο 
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3.4 Αποτελέσματα έρευνας αγοράς κοινού στην Γερμανία 

3.4.1 Είδος διακοπών στο εξωτερικό τα τελευταία  τρία χρόνια  
Η πρώτη επιλογή των Γερμανών τουριστών που ταξίδεψαν στο εξωτερικό τα τελευταία τρία 

χρόνια ήταν οι  διακοπές ήλιου και θάλασσας (52%) και η δεύτερη οι διακοπές 

ξεκούρασης/αναψυχής, με βαθμό προτίμησης της τάξης του 44%. Ένας στους πέντε επέλεξε 

άλλου είδους διακοπές που δεν εμπίπτουν στην κατηγορία των ειδικών ενδιαφερόντων και 13% 

συνδύασαν τις διακοπές τους με επισκέψεις σε φίλους/συγγενείς.  

Από το σύνολο των Γερμανών τουριστών, τα τελευταία τρία χρόνια, ποσοστό της τάξης του 10% 

επέλεξε διακοπές ειδικών ενδιαφερόντων. Όπως αναφέρεται και στο αντίστοιχο κεφάλαιο της 

ανάλυσης για την Βρετανική αγορά, επειδή εξ’ ορισμού ο τουρισμός αποτελεί ένα 

πολυπρισματικό κοινωνικό φαινόμενο με ποικιλόμορφα κίνητρα και δραστηριότητες, η αναλογία 

των Γερμανών τουριστών που συνδυάζουν ποικίλες δραστηριότητες κατά τη διάρκεια των 

διακοπών τους, όπως αναψυχή/ξεκούραση, μαζί με ειδικά ενδιαφέροντα, όπως για παράδειγμα 

επισκέψεις σε αρχαιολογικούς χώρους ή/και πεζοπορίες σε μονοπάτια της φύσης, μπορεί να 

εκτιμηθεί ότι κυμαίνεται γύρω στις παρυφές 25%. Αυτή η εκτίμηση κατοχυρώνεται από το 

γεγονός ότι ποσοστό της τάξης του 22% με 26% των Γερμανών τουριστών που επέλεξαν 

διακοπές ήλιου& θάλασσας ή διακοπές ξεκούραση/αναψυχής συμπεριέλαβαν στις διακοπές τους 

δραστηριότητες που εμπίπτουν στην κατηγορία του πολιτιστικού τουρισμού ή/και του 

περιπατητικού τουρισμού. Παρομοίως, 17% συνδύασαν τις διακοπές γενικού ενδιαφέροντος με 

δραστηριότητες ευεξίας, 16% με δραστηριότητες παρακολούθησης πολιτιστικών εκδηλώσεων 

και 16% με την ποδηλασία. 
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   Βάση: (Ν=700, τυχαίο δείγμα) 

Σχήμα 45: Τύπος διακοπών στο εξωτερικό τα τελευταία  τρία χρόνια 
 

3.4.1.1 Προφίλ τουριστών ειδικών ενδιαφερόντων 

Οι πόλεις του Σααρμπρύνκεν (11%), του Βερολίνου (10%) και του Ντόρτμουντ  (10%) 

καταγράφουν την μεγαλύτερη συγκριτικά αναλογία τουριστών που προτίμησαν διακοπές ειδικών 

ενδιαφερόντων τα τελευταία τρία χρόνια. Η Δρέσδη είναι στην τέταρτη θέση με 8% και έπονται 

με 7% το Αμβούργο, το Μόναχο και τη Στουτγάρδη. Μερίδιο 6% αναλογεί στη Φραγκφούρτη, 

το Ντίσελντορφ, την Κολωνία, τη Λειψία και το Μίνστερ, ενώ 5% των κατοίκων του Ανόβερου 

και της Νυρεμβέργης επέλεξαν διακοπές ειδικών ενδιαφερόντων τα τελευταία τρία χρόνια.   

Όσον αφορά τις ηλικιακές ομάδες, καταγράφεται μεγαλύτερη αναλογία στις μέσες ηλικίες και 

μικρότερη στα δύο άκρα. Συγκεκριμένα στην ηλικιακή ομάδα 25-34 αναλογούν 15% των 

τουριστών ειδικών ενδιαφερόντων, στις ομάδες 35-44 και 45-54 22% αντίστοιχα, στην ομάδα 

55-64 21% και στην ομάδα 65-75 19%.  

Όσον αφορά το μορφωτικό επίπεδο, 49% είναι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 26% 

απόφοιτοι τριτοβάθμιας, 15% είναι κάτοχοι διδακτορικού και 11% συνεχίζουν την εκπαίδευση 

τους (κυρίως σε τριτοβάθμιο επίπεδο. 

Αναφορικά με το μηνιαίο εισόδημα, καταγράφεται μεγαλύτερη αναλογία μεταξύ των μεσαίων 

εισοδημάτων, δηλαδή όσων κερδίζουν €1700-3500 (56%). Στην ανώτερη εισοδηματική τάξη 

αναλογούν 30% των τουριστών ειδικών ενδιαφερόντων και στην κατώτερη (10%).  

Σε σχέση με το φύλο, φαίνεται ότι υπερέχουν οι άνδρες με αναλογία 53%, έναντι 47% για τις 

γυναίκες. 



«Έρευνα αγοράς για τον τουρισμό ειδικών ενδιαφερόντων σε Ηνωμένο Βασίλειο και Γερμανία» - Έκθεση Έρευνας 

Enoros Consulting Ltd – Symmetron MRC Institute Ltd  Σελ. 130 

Πίνακας 13: Προφίλ τουριστών ειδικών ενδιαφερόντων82 

Πόλη Ομάδα ειδικών ενδιαφερόντων Ν=218 Συνολικό δείγμα 
Ν=850 

Αμβούργο 7% 25% 

Φραγκφούρτη 6% 20% 

Μόναχο 7% 26% 

Βερολίνο 10% 36% 

Ντίσελντορφ 6% 22% 

Κολονία 6% 22% 

Ανόβερο 5% 18% 

Ντόρτμουντ 10% 34% 

Στουτγάρδη 7% 25% 

Νυρεμβέργη 5% 18% 

Λειψία 6% 22% 

Δρέσδη 8% 30% 

Σααρμπρύνκεν 11% 40% 

Μίνστερ 6% 23% 

Άνδρες 53% 28% 

Γυναίκες 47% 24% 

25-34 15% 22% 

35-44 22% 23% 

45-54 22% 28% 

55-64 21% 30% 

65-75 19% 26% 
Δευτεροβάθμια 49% 23% 
Τριτοβάθμια 26% 32% 
Ανώτατη (μεταπτυχιακό) 15% 29% 

                                                

 
82 Η πρώτη στήλη (ομάδα ειδικών ενδιαφερόντων) αφορά την οριζόντια διαστρωμάτωση των ποσοστών στις διάφορες 
δημογραφικές ομάδες, δηλαδή την αναλογία με βάση όσους επέλεξαν τα τελευταία τρία χρόνια διακοπές ειδικών ενδιαφερόντων. 
Στη δεύτερη στήλη (συνολικό δείγμα) παρουσιάζεται η κάθετη διαστρωμάτωση, δηλαδή η αναλογία που καταγράφεται ανά 
δημογραφική ομάδα για τους τουρίστες με ειδικά ενδιαφέροντα στο συνολικό δείγμα. 
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Πόλη Ομάδα ειδικών ενδιαφερόντων Ν=218 Συνολικό δείγμα 
Ν=850 

Συνεχίζουν την εκπαίδευση 11% 22% 
Μέχρι €1700 10% 20% 
€1701-3500 56% 25% 

€3501+ 30% 31% 

 

3.4.1.2 Είδος διακοπών ειδικών ενδιαφερόντων 

Από τις διάφορες κατηγορίες τουρισμού ξεχωρίζει οριακά ο πολιτιστικός τουρισμός, τον οποίο 

επέλεξαν 20% των Γερμανών τουριστών με ειδικά ενδιαφέροντα τα τελευταία τρία χρόνια. Η 

συγκεκριμένη κατηγορία τουρισμού είναι περισσότερο δημοφιλής στις ηλικίες 35-44 (27%), στις 

γυναίκες (25% σε σύγκριση με 16% για τους άνδρες), στους απόφοιτους ανώτατης εκπαίδευσης 

(31%), στους κατοίκους του Ανόβερου (45%), του Ντόρτμουντ (29%), της Νυρεμβέργης (36%), 

της Λειψίας (31%), της Δρέσδης (33%) και στην ανώτερη εισοδηματική τάξη (24%).  

Ο  δείκτης προτίμησης για τον περιπατητικό τουρισμό κυμαίνεται στο 18%, με μεγαλύτερο 

βαθμό προτίμησης στις ηλικιακές ομάδες 55-64 (22%) και 65-75 (29%), στους κατοίκους της 

Δρέσδης (33%) και της Λειψίας (31%), στους απόφοιτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης(25%) 

και στην κατώτερη εισοδηματική τάξη (29%). Μεταξύ ανδρών και γυναικών καταγράφεται 

ισόποση αναλογία προτίμησης (18%) για τον περιπατητικό τουρισμό.   

Οι διακοπές με κύριο κίνητρο τις αθλητικές δραστηριότητες  προσελκύουν 13% των Γερμανών 

τουριστών με ειδικά ενδιαφέροντα. Ο αθλητικός τουρισμός απευθύνεται κυρίως στις νεαρότερες 

ηλικίες αφού, από το σύνολο των Γερμανών τουριστών που επέλεξαν τη συγκεκριμένη 

κατηγορία τουρισμού ειδικών ενδιαφερόντων, 66% είναι κάτω των σαράντα τεσσάρων χρονών. 

Η αναλογία ανά ηλικιακή ομάδα είναι 33% για την ομάδα 25-34, 16% για την ομάδα 35-44, 15% 

για τις ηλικίες 45-54, 2% για την ομάδα 55-64 και 5% για τους μεγαλύτερους σε ηλικία 65-75 

χρονών. Επίσης, μεγαλύτερος βαθμός προτίμησης εντοπίζεται στους άνδρες (20% σε σύγκριση 

με 6% για τις γυναίκες) και  στους απόφοιτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (20%). 

Το μερίδιο του θαλάσσιου τουρισμού είναι επίσης 13%, με έμφαση στις ηλικίες 25-34 (18%) και 

45-54 (15%), στους απόφοιτους πανεπιστημίου (21%) και στην ανώτερη τάξη (15%). Ο 

ποδηλατικός τουρισμός ακολουθεί στην πέμπτη θέση με οριακή διαφορά (12%) και προσελκύει 

περισσότερο τις ηλικίες 25-34 (24%) και 35-44 (18%). Ο τουρισμός ευεξίας κατατάσσεται στην 
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έκτη θέση με 9% και μεγαλύτερο βαθμό προτίμησης στην ομάδα 55-64 (15%) και στις γυναίκες 

(14%) ενώ 8% συγκεντρώνουν ο γαστρονομικός/ οινικός τουρισμός και ο τουρισμός 

εκδηλώσεων, με τον μεν πρώτο να είναι περισσότερο δημοφιλής στην ηλικιακή ομάδα 55-64 

(13%) και το δεύτερο στην ομάδα 45-54 (13%). 

Το μερίδιο των υπόλοιπων κατηγοριών τουρισμού ειδικού ενδιαφερόντων κυμαίνεται σε 

μικρότερο επίπεδο. Πιο αναλυτικά, 6% προτίμησαν διακοπές ορειβασίας τα τελευταία τρία 

χρόνια, 5% αντίστοιχα επέλεξαν διακοπές αγροτουρισμού και φωτογραφικού τουρισμού, 4% 

διακοπές οικοτουρισμού, 3% προτίμησαν τον ιατρικό τουρισμό (σχεδόν αποκλειστικά οι 

τουρίστες 65-75 χρονών), ισόποσο ποσοστό επέλεξε διακοπές θρησκευτικού περιεχομένου και 

2% διακοπές με έμφαση στο ψάρεμα.  

Ένας σημαντικός αριθμός Γερμανών τουριστών δεν επιλέγει αποκλειστικά μια μορφή τουρισμού 

ειδικών ενδιαφερόντων αλλά αντίθετα έχουν πολλαπλές επιλογές. Για παράδειγμα, από το 

σύνολο των τουριστών που επέλεξαν τον πολιτιστικό τουρισμό, 12% επέλεξαν επίσης τα 

τελευταία τρία χρόνια την κατηγορία του περιπατητικού τουρισμού και 7% αντίστοιχα επέλεξαν 

παράλληλα διακοπές ποδηλατικού τουρισμού, θαλάσσιου τουρισμού και γαστρονομικού/οινικού 

τουρισμού. Η παράλληλη επιλογή διαφορετικών μορφών τουρισμού ειδικών ενδιαφερόντων 

είναι επίσης έντονη και μεταξύ όσων προτίμησαν διακοπές περιπατητικού τουρισμού αφού 13% 

επέλεξαν και διακοπές ποδηλατικού τουρισμού και 5% αντίστοιχα επέλεξαν διακοπές αθλητικού 

και ορειβατικού τουρισμού. 
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Βάση: (Ν=218, ειδικών ενδιαφερόντων) 

 

Σχήμα 46: Είδος διακοπών ειδικών ενδιαφερόντων 

 
Βάση: (Ν=218, ειδικών ενδιαφερόντων) - μικρές στατιστικές βάσεις (<60) για όλες τις ηλικιακές 
ομάδες 

 

Σχήμα 47: Είδος διακοπών ειδικών ενδιαφερόντων κατά ηλικιακή ομάδα 
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3.4.2 Ταξιδιωτικές συνήθειες 
3.4.2.1 Συχνότητα διακοπών στο εξωτερικό 

Οι περισσότεροι τουρίστες με ειδικά ενδιαφέροντα ταξιδεύουν στο εξωτερικό μια φορά κάθε δύο 

χρόνια (47%) και ένας σημαντικός αριθμός (39%) ταξιδεύει μια φορά το χρόνο. Επίσης, 5% 

ταξιδεύουν δύο φορές το χρόνο, 1% περισσότερο από δύο φορές το χρόνο,  6% κάθε τρία χρόνια 

και 1% πιο σπάνια. Ο μέσος όρος ταξιδιών ειδικών ενδιαφερόντων είναι 0,79 φορές το χρόνο. 

Μεγαλύτερη αναλογία τουριστών ειδικών ενδιαφερόντων που ταξιδεύουν μια η περισσότερες 

φορές το χρόνο καταγράφεται στις ηλικίες κάτω των 45 ετών (25-34 49%, 35-44 53%), στους 

απόφοιτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (56%) και στην ανώτερη εισοδηματική τάξη (68%)  

Οι τουρίστες που επιλέγουν άλλου τύπου διακοπών ταξιδεύουν πιο συχνά από τους τουρίστες 

που προτιμούν τις διακοπές ειδικών ενδιαφερόντων. Συγκεκριμένα, 2% ταξιδεύουν πιο συχνά 

από δύο φορές το χρόνο, 13% ταξιδεύουν δύο φορές το χρόνο, 46% μια φορά, 30% κάθε δύο 

χρόνια, 9% κάθε τρία χρόνια και 1% πιο σπάνια. Ο μέσος όρος ταξιδιών ειδικών ενδιαφερόντων 

κυμαίνεται στις 0,97 φορές το χρόνο. Μεγαλύτερη αναλογία τουριστών που ταξιδεύον μια ή 

περισσότερες φορές το χρόνο εντοπίζεται στην ηλικιακή ομάδα 45-54 (67%), στους απόφοιτους 

πανεπιστημίου (66%)  και στην ανώτερη εισοδηματική τάξη (71%).  

 

Σχήμα 48: Συχνότητα διακοπών στο εξωτερικό 
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3.4.2.2 Περίοδος που διευθετούν τις κρατήσεις για τις διακοπές στο εξωτερικό  

Η πλειοψηφία (57%) των τουριστών με ειδικά ενδιαφέροντα διευθετούν τις διακοπές τους το 

πρώτο τρίμηνο του έτους (Ιανουάριο- Μάρτιο), 17% ρυθμίζουν τις κρατήσεις τους κατά τους 

μήνες Απρίλιο και Μάιο, ποσοστό 11% διευθετούν τις διακοπές τους την περίοδο του 

καλοκαιριού, 6% την περίοδο Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου, ενώ 7% ρυθμίζουν τις κρατήσεις τους 

την περίοδο Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου. Η ηλικιακή ομάδα 55-64, η ανώτερη εισοδηματική τάξη 

και οι απόφοιτοι πανεπιστημίου διευθετούν σε μεγαλύτερο βαθμό από τους υπόλοιπους τις 

διακοπές τους το πρώτο τρίμηνο του έτους. 

Για τους τουρίστες που δεν εμπίπτουν στη κατηγορία των ειδικών ενδιαφερόντων, 

σημαντικότερη περίοδος είναι και πάλι το πρώτο τρίμηνο του έτους με 45%, ποσοστό 17% 

διευθετούν τις κρατήσεις τους μήνες Απρίλιο-Μάιο, ισόποσο ποσοστό διευθετούν τις κρατήσεις 

τους κατά την περίοδο Ιουνίου-Αυγούστου. Μόνο 4% διευθετούν τις κρατήσεις κατά την 

περίοδο Σεπτεμβρίου- Οκτωβρίου και 10% ταχτοποιούν τις κρατήσεις την περίοδο Νοεμβρίου-

Δεκεμβρίου. Την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου επιλέγει σε μεγαλύτερη αναλογία η ηλικιακή 

ομάδα 55-75. 

 

Σχήμα 49: Περίοδος που διευθετούν τις κρατήσεις τους 
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3.4.2.3 Περίοδος που Πηγαίνουν Διακοπές στο Εξωτερικό 

Οι δημοφιλέστεροι  μήνες για τις διακοπές ειδικών ενδιαφερόντων στο εξωτερικό είναι ο 

Σεπτέμβριος και Μάιος με 20% και 18% αντίστοιχα. Ο Ιούνιος και ο Οκτώβριος ισοβαθμούν στη 

τρίτη θέση με 13% αντίστοιχα, ενώ 11% ταξίδεψαν την τελευταία φορά τον Ιούλιο και 10% τον 

Αύγουστο. Μικρότερος αριθμός τουριστών ειδικών ενδιαφερόντων προτίμησε τον Απρίλιο (5%), 

το Μάρτιο (4%), τον Ιανουάριο (2%) και 1% ταξίδεψε τους μήνες Φεβρουάριο, Νοέμβριο και 

Δεκέμβριο. Οι τουρίστες που δεν επιλέγουν διακοπές ειδικών ενδιαφερόντων  διαφοροποιούνται 

σημαντικά αφού η πλειοψηφία (64%) ταξιδεύει κυρίως τους καλοκαιρινούς μήνες. 

Συγκεκριμένα, 16% προτιμούν τον Ιούνιο, 28% τον Ιούλιο και 20% τον Αύγουστο. Επίσης, 12% 

ταξίδεψαν την τελευταία φορά το Μάιο, 9% το Σεπτέμβριο, 4% τον Απρίλιο και τον Οκτώβριο, 

2% το Μάρτιο και το Δεκέμβριο και 1% τον Ιανουάριο και το Νοέμβριο. 
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Σχήμα 50: Περίοδος που ταξιδεύουν για τις διακοπές (βασικές διακοπές)  

Α. Τουρίστες με ειδικά ενδιαφέροντα 

Από την κατανομή των διακοπών στις τέσσερις εποχές του χρόνου, οι τουρίστες με ειδικά 

ενδιαφέροντα φαίνεται ότι ισοβαθμούν το καλοκαίρι και το φθινόπωρο με 34% αντίστοιχα και 

ακολουθεί η άνοιξη με 28%, ενώ μόλις 4% ταξιδεύουν το χειμώνα.   
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Ο τάσεις στις διάφορες ηλικιακές ομάδες διαφέρον σημαντικά και ειδικότερα μεταξύ των 

νεαρότερων και μεγαλύτερων σε ηλικία. Οι νεαρότεροι σε ηλικία φαίνεται να προτιμούν 

περισσότερο το καλοκαίρι και οι μεγαλύτεροι το φθινόπωρο. Αυτή η διαφορά οφείλεται κυρίως 

στις επιλογές ειδικών ενδιαφερόντων των νέων, οι οποίες αφορούν τον αθλητικό τουρισμό και 

τον θαλάσσιο τουρισμό, με έμφαση στις δραστηριότητες καταδύσεων, θαλάσσιων σπορ και 

ιστιοπλοΐας. Η ηλικιακή ομάδα 25-34 ταξιδεύει στον ίδιο βαθμό κατά τους καλοκαιρινούς (39%) 

και ανοιξιάτικους μήνες (39%), ενώ η επιλογή των φθινοπωρινών μηνών κυμαίνεται στο 18% 

και των χειμερινών στο 3%. Οι τουρίστες ηλικίας 35-44 προτιμούν περισσότερο τους 

καλοκαιρινούς μήνες (37%), ενώ ως δεύτερη επιλογή έχουν τους φθινοπωρινούς μήνες (33%) 

και ως τρίτη τους μήνες της άνοιξης (31%). 

Η ηλικιακή ομάδα 45-54 διαφοροποιείται ως προς την πρώτη επιλογή με 42% να προτιμούν το 

φθινόπωρο, 38% το καλοκαίρι και 17% την άνοιξη. Τους φθινοπωρινούς μήνες προτιμούν 

περισσότερο και οι τουρίστες ηλικίας 55-64 χρονών (35%), ενώ 33% επιλέγουν το καλοκαίρι και 

26% την άνοιξη. Οι μεγαλύτεροι σε ηλικία τουρίστες (65-75) κλίνουν περισσότερο προς τους 

φθινοπωρινούς μήνες (40%), μετά προτιμούν τους ανοιξιάτικους μήνες (29%) και 24% 

επιλέγουν  το καλοκαίρι. 

 

Σχήμα 51: Εποχή που ταξιδεύουν για τις διακοπές ειδικών ενδιαφερόντων ανά ηλικία 

Βάση: (Ν=218, ειδικών ενδιαφερόντων) 

 

Οι γυναίκες έχουν ως πρώτη επιλογή το φθινόπωρο και οι άνδρες το καλοκαίρι. Πιο αναλυτικά, 

36% των ανδρών με ειδικά ενδιαφέροντα προτιμούν τους καλοκαιρινούς μήνες, ως δεύτερη 
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επιλογή τοποθετούν την άνοιξη με 31% και ακολούθως το φθινόπωρο με 28%. Η διαδρομή των 

γυναικών είναι διαμετρικά αντίθετη αφού πρώτη επιλογή τους είναι το φθινόπωρο με 41%, 

ακολουθεί το καλοκαίρι με 31%, ενώ 24% προτιμούν την άνοιξη. 

   Βάση: (Ν=218, ειδικών ενδιαφερόντων) 

 
 

Σχήμα 52: Εποχή που ταξιδεύουν για διακοπές ειδικών ενδιαφερόντων ανά φύλο 

 

Οι τάσεις που επικρατούν στις διάφορες πόλεις μπορούν να διαχωριστούν σε τρείς κύριες 

κατηγορίες. Στην πρώτη κατηγορία εμπίπτουν οι κάτοικοι της Κολόνιας και του Σααρμπρύνκεν 

που προτιμούν περισσότερο τους μήνες της άνοιξης, στη δεύτερη συμπεριλαμβάνονται οι 

κάτοικοι του Μονάχου, του Βερολίνου, του Ανόβερου, της Στουτγάρδης, της Λειψίας και του 

Μίνστερ που επιλέγουν κυρίως το καλοκαίρι και η τρίτη κατηγορία αφορά τους τουρίστες που 

προτιμούν περισσότερο το φθινόπωρο και συμπεριλαμβάνει τις πόλεις του Αμβούργου, της 

Φραγκφούρτης, του Ντίσελντορφ και της Νυρεμβέργης. Για το Ντόρτμουντ, η κατανομή των 

προτιμήσεων είναι ισόποση στις τρεις εποχές και για τη Δρέσδη ισοβαθμούν το καλοκαίρι και το 

φθινόπωρο.  
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Πίνακας 14: Εποχή που ταξιδεύουν για τις διακοπές ειδικών ενδιαφερόντων ανά πόλη 

   Βάση: (Ν=218, ειδικών ενδιαφερόντων) 
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Χειμώνας - 17% 6% 5% 8% 7% - - 7% - - - 9% - 

Άνοιξη 33% 25% 25% 23% 23% 43% 9% 33% 33% 18% 31% 22% 35% 21% 

Καλοκαίρι 27% 25% 38% 41% 23% 14% 55% 33% 33% 18% 46% 39% 26% 57% 

Φθινόπωρο 40% 33% 31% 32% 46% 36% 36% 33% 27% 64% 23% 39% 30% 21% 

 

Οι τάσεις στις διάφορες εισοδηματικές τάξεις, ως προς τις εποχές που προτιμούν να ταξιδεύουν, 

δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερες διαφορές. Η κατώτερη και η μεσαία εισοδηματική τάξη έχουν ως 

πρώτη επιλογή το φθινόπωρο, ενώ για την  ανώτερη εισοδηματική τάξη η επιλογή του 

φθινοπώρου και καλοκαιριού κυμαίνεται στο ίδιο επίπεδο. Συγκεκριμένα, 38% της κατώτερης 

εισοδηματικής τάξης προτιμά να ταξιδεύει το φθινόπωρο, 33% το καλοκαίρι και 29% την 

άνοιξη. Η επιλογή του φθινοπώρου στην μεσαία εισοδηματική τάξη είναι 34% και ακλουθεί με 

μικρή διαφορά το καλοκαίρι (32%) και η άνοιξη (30%). Η ανώτερη εισοδηματική τάξη προτιμά 

στον ίδιο βαθμό το φθινόπωρο και το καλοκαίρι με 36% αντίστοιχα, 21% προτιμά την άνοιξη και 

6% το χειμώνα.   
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Βάση: (Ν=218, ειδικών ενδιαφερόντων) 

 

Σχήμα 53: Εποχή που ταξιδεύουν για τις διακοπές ειδικών ενδιαφερόντων ανά καθαρό μηνιαίο εισόδημα 

 

Οι τουρίστες που οι διακοπές τους τα τελευταία τρία χρόνια είχαν ως κύριο αντικείμενο τον 

πολιτισμό είχαν ως πρώτη επιλογή το φθινόπωρο (47%), ως δεύτερη το καλοκαίρι με 30% και ως 

τρίτη την άνοιξη με 21%. Παρόμοια τάση, δηλαδή μεγαλύτερη προτίμηση για τους 

φθινοπωρινούς μήνες, καταγράφεται στους τουρίστες που επέλεξαν τον τουρισμό ευεξίας και τον 

γαστρονομικό/οινικό τουρισμό. Η αναλογία των τουριστών, με βασικό ενδιαφέρον την ευεξία, 

που επέλεξαν φθινοπωρινούς μήνες για τις διακοπές τους κυμαίνεται στο 47%, ενώ έπονται το 

καλοκαίρι (32%) και η άνοιξη 16%. Η κατάταξη των εποχών μεταξύ των τουριστών που 

επιλέγουν διακοπές γαστρονομίας είναι 61% για το φθινόπωρο, 33% για το καλοκαίρι και 6% για 

την άνοιξη. 

Για αρκετές από τις υπόλοιπες σημαντικές κατηγορίες τουρισμού ειδικού ενδιαφέροντος, η 

βασική εποχή διακοπών είναι το καλοκαίρι. Συγκεκριμένα, για τον περιπατητικό τουρισμό, η 

επιλογή του καλοκαιριού κυμαίνεται στο 41%, για τον θαλάσσιο τουρισμό στο 54%, για τον 

τουρισμό εκδηλώσεων 53%, για τον ορειβατικό 58%, για τον αγροτουρισμό 55% και για τον 

φωτογραφικό 36%. 

Την άνοιξη προτιμούν σε μεγαλύτερη αναλογία οι τουρίστες με βασικό κίνητρο διακοπών τον 

αθλητισμό και όσοι προτιμούν τον ποδηλατικό τουρισμό. 
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Βάση: (Ν=218, ειδικών ενδιαφερόντων) 

 

Σχήμα 54: Εποχή που ταξιδεύουν για τις διακοπές ειδικών ενδιαφερόντων ανά κατηγορία ειδικών 
ενδιαφερόντων 

 

Β. Τουρίστες που επιλέγουν άλλου τύπου διακοπών 

Οι τουρίστες με γενικά ενδιαφέροντα επιλέγουν κυρίως το καλοκαίρι (63%) για τις διακοπές 

τους, με την άνοιξη να είναι η δεύτερη επιλογή (18%) και το φθινόπωρο η τρίτη με 15%. Η 

πλειοψηφία σε όλες τις ηλικιακές ομάδες ταξιδεύει το καλοκαίρι, ενώ για τις υπόλοιπες εποχές ο 

βαθμός προτίμησης κυμαίνεται σε χαμηλά επίπεδα. Οι προτιμήσεις των μεγαλύτερων σε ηλικία 

διαφοροποιούνται κάπως αφού, παρόλο που το καλοκαίρι παραμένει η πρώτη επιλογή, 

καταγράφονται και σημαντικά ποσοστά επιλογής για την άνοιξη.  
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Βάση: (Ν=632, γενικού τύπου διακοπών) 

 

Σχήμα 55: Εποχή που ταξιδεύουν για τις διακοπές ειδικών ενδιαφερόντων ανά ηλικία 

 

3.4.2.4 Μέθοδος άντλησης πληροφοριών και κρατήσεων για τις διακοπές 

Α. Τουρίστες με ειδικά ενδιαφέροντα 

Η πλειοψηφία (68%) των Γερμανών τουριστών με ειδικά ενδιαφέροντα χρησιμοποιεί 

τουριστικούς πράκτορες και τουριστικά γραφεία για κρατήσεις. Διαμετρικά αντίθετη τάση 

ακολουθούν το 27% των Γερμανών, αφού συλλέγουν πληροφορίες είτε μέσω του διαδικτύου είτε 

μέσω επαγγελματιών του τουριστικού κλάδου και, ακολούθως, διευθετούν αυτόνομα τις 

κρατήσεις μέσω του διαδικτύου. Η χρήση του διαδικτύου είτε για συλλογή πληροφοριών είτε για 

κρατήσεις είναι μία προσφιλής διαδικασία αφού εφαρμόζεται από την πλειοψηφία των 

τουριστών με ειδικά ενδιαφέροντα (53%). 

 Αναλυτικότερα, 22% των καταναλωτών αναζητούν πληροφορίες μέσω του διαδικτύου και 

ακολούθως προχωρούν με τις κρατήσεις απευθείας χωρίς να χρησιμοποιούν τουριστικά γραφεία. 

Την πλήρη απεξάρτηση από τα τουριστικά γραφεία εφαρμόζουν σε μεγαλύτερο βαθμό οι 

ηλικιακές ομάδες 25-34 (39%) και 35-44 (24%) και  οι απόφοιτοι πανεπιστημίου (27%).  

Ένας στους δέκα Γερμανούς εντοπίζει τις πληροφορίες που χρειάζεται στο διαδίκτυο και στη 

συνέχεια προχωρεί με την κράτηση μέσω της ιστοσελίδας των τουριστικών γραφείων. Αυτή η 
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μέθοδος αναζήτησης και κράτησης είναι πιο δημοφιλής στην ηλικιακή ομάδα 25-34 (15%) και 

στους απόφοιτους πανεπιστημίου (13%).  

Ισόποσο ποσοστό (10%) συλλέγουν πληροφορίες από το διαδίκτυο και στη συνέχεια 

επισκέπτονται τα γραφεία των τουριστικών πρακτόρων για να διευθετήσουν τις κρατήσεις. 

Συγκριτικά μεγαλύτερη αναλογία χρήσης αυτής της μεθόδου εντοπίζεται στις ηλικίες 35-44, στις 

γυναίκες και στην ανώτερη εισοδηματική τάξη. 

Η αποκλειστική εξάρτηση από τους  τουριστικούς πράκτορες και γραφεία φθάνει το 40%. Η 

συγκεκριμένη ομάδα Γερμανών τουριστών επισκέπτονται τα τουριστικά γραφεία για τη συλλογή 

πληροφοριών και προχωρούν με τις κρατήσεις απευθείας μαζί τους. Η μέθοδος αυτή 

εφαρμόζεται περισσότερο από τους μεγαλύτερους σε ηλικία (55-64 59%, 65-75 57%).  

Μικρότερα ποσοστά χρησιμοποιούν άλλες μεθόδους, όπως την επίσκεψη σε τουριστικά γραφεία  

και τη ρύθμιση της κράτησης μέσω τηλεφώνου/φαξ (2%), την επίσκεψη σε γραφεία και 

ακολούθως τη διευθέτηση της κράτησης μέσω της ιστοσελίδας των τουριστικών 

πρακτόρων/γραφείων (6%) και τέλος 5% επισκέπτονται τα γραφεία για τη συλλογή 

πληροφοριών και ακολούθως ρυθμίζουν τις κρατήσεις   απευθείας μέσω του διαδικτύου. 

Από την ανάλυση των μεθόδων συλλογής πληροφοριών και κράτησης προκύπτουν οι ακόλουθες 

τάσεις: 

- 27%  ρυθμίζουν οι ίδιοι τις κρατήσεις  χωρίς να απευθύνονται σε τουριστικούς πράκτορες 

ή τουριστικά Γραφεία. 

- 53% χρησιμοποιούν το διαδίκτυο είτε για να συλλέξουν πληροφορίες είτε για να 

διευθετήσουν τις κρατήσεις. 

- 33% διευθετούν τις κρατήσεις  μέσω του διαδικτύου. 

- 42% δεν χρησιμοποιούν το διαδίκτυο και προτιμούν να απευθύνονται είτε για 

πληροφορίες είτε για την κράτηση σε τουριστικούς πράκτορες ή/και τουριστικά γραφεία. 

- 52% κάνουν τις κρατήσεις τους μέσω Τουριστικών Πρακτόρων και Γραφείων χωρίς να 

χρησιμοποιούν το διαδίκτυο.  

- 68% χρησιμοποιούν τουριστικά γραφεία ή/και τουριστικούς πράκτορες για τις κρατήσεις 

είτε μέσω διαδικτύου είτε τηλεφωνικά είτε μέσω επίσκεψης στα γραφεία. 
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- 16% διευθετούν τις κρατήσεις μέσω της ιστοσελίδας των τουριστικών πρακτόρων ή/και 

των τουριστικών γραφείων. 

Πίνακας 15: Μέθοδος άντλησης πληροφοριών και κρατήσεων για τις διακοπές 

Βάση: (Ν=218, ειδικών ενδιαφερόντων) 

  

Πληροφορίες και κράτηση μέσω Τουριστικών Πρακτόρων/Γραφείων 40% 

Πληροφορίες από Πράκτορες / και κράτηση κατευθείαν μέσω τηλεφώνου/ φαξ 2% 

Πληροφορίες από ΤΠ/ΤΓ και κράτηση μέσω ιστοσελίδας Τουριστικού Πράκτορα 6% 

Πληροφορίες από ΤΠ/ΤΓ  και αυτόνομη κράτηση μέσω διαδικτύου 5% 

Πληροφορίες από διαδίκτυο και κράτηση με επίσκεψη σε Πράκτορες / Γραφεία 10% 

Πληροφορίες από διαδίκτυο και κράτηση μέσω ιστοσελίδας  Πρακτόρων /Γραφείων 10% 

Πληροφορίες και κράτηση αυτόνομα μέσω του διαδικτύου 22% 

 

Β. Τουρίστες που επιλέγουν άλλου τύπου διακοπών 

Οι συνήθειες άντλησης πληροφοριών και κρατήσεων για τις διακοπές είναι σε γενικές γραμμές 

πανομοιότυπες όπως και στην περίπτωση των τουριστών με ειδικά ενδιαφέροντα. Η πλειοψηφία 

(66%) χρησιμοποιούν τους επαγγελματίες του κλάδου για τις κρατήσεις των διακοπών και 26% 

αυτονομούνται πλήρως από τους τουριστικούς πράκτορες και γραφεία. Η χρήση του διαδικτύου, 

είτε για συλλογή πληροφοριών είτε για κρατήσεις, παρόλο που εφαρμόζεται από 41% των 

Γερμανών τουριστών, δε φθάνει στο ίδιο επίπεδο όπως στην περίπτωση των τουριστών με ειδικά 

ενδιαφέροντα (53%). 

Η κατανομή των ποσοστών στις διάφορες κατηγορίες αγοραστικής συμπεριφοράς είναι 22% για 

αναζήτηση πληροφοριών μέσω διαδικτύου και απευθείας κρατήσεις χωρίς την μεσολάβηση 

επαγγελματιών, 6% αντλούν πληροφορίες από το διαδίκτυο και στη συνέχεια προχωρούν με την 

κράτηση μέσω της ιστοσελίδας των τουριστικών γραφείων, 8% συλλέγουν πληροφορίες από το 

διαδίκτυο και ακολούθως απευθύνονται στα γραφεία των τουριστικών πρακτόρων ή τουριστικών 

γραφείων για να διευθετήσουν τις κρατήσεις,  η  αποκλειστική εξάρτηση από τους επαγγελματίες 

του τομέα- δηλαδή η συλλογή πληροφοριών και διευθέτηση κρατήσεων μέσω των τουριστικών 
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πρακτόρων και γραφείων- κυμαίνεται στο 38%, ενώ 5% επισκέπτονται τα γραφεία για την 

συλλογή πληροφοριών και ακολούθως ρυθμίζουν τις κρατήσεις μόνοι τους μέσω του διαδικτύου. 

Πίνακας 16: Μέθοδος άντλησης πληροφοριών και κρατήσεων για τις διακοπές 

Βάση: (Ν=632, γενικού τύπου διακοπών) 
  

Πληροφορίες και κράτηση μέσω Τουριστικών Πρακτόρων/Γραφείων 38% 

Πληροφορίες από Πράκτορες / και κράτηση κατευθείαν μέσω τηλεφώνου/ φαξ 6% 

Πληροφορίες από ΤΠ/ΤΓ και κράτηση μέσω ιστοσελίδας Τουριστικού Πράκτορα 6% 

Πληροφορίες από ΤΠ/ΤΓ  και αυτόνομη κράτηση μέσω διαδικτύου 5% 

Πληροφορίες από διαδίκτυο και κράτηση με επίσκεψη σε Πράκτορες / Γραφεία 8% 

Πληροφορίες από διαδίκτυο και κράτηση μέσω ιστοσελίδας  Πρακτόρων /Γραφείων 8% 

Πληροφορίες και κράτηση αυτόνομα μέσω του διαδικτύου 22% 

 

3.4.3 Επιλογή τουριστικών προορισμών 
3.4.3.1 Έτος που ταξίδεψαν για διακοπές ειδικών ενδιαφερόντων 

Το μερίδιο των διακοπών ειδικών ενδιαφερόντων καταγράφει αυξητική πορεία τα τελευταία δύο 

χρόνια της τάξης του 3% με 6%. Το 2008, η αναλογία των Γερμανών που επέλεξε διακοπές 

ειδικών ενδιαφερόντων ήταν 44% στη συγκεκριμένη ομάδα (Ν=218), ενώ, στο σύνολο των 

Γερμανών που ταξίδεψαν στο εξωτερικό τα τελευταία τρία χρόνια (Ν=850), η αντίστοιχη 

αναλογία ήταν 11%. Το 2009, η αναλογία αυξήθηκε σε 54% μεταξύ όσων επιλέγουν διακοπές 

ειδικών ενδιαφερόντων και στο 14% για το σύνολο του πληθυσμού των ταξιδιωτών. Το 2010, η 

επιλογή διακοπών ειδικών ενδιαφερόντων αυξήθηκε με μεγαλύτερο ρυθμό,  φθάνοντας το 78%, 

στο δείγμα των ταξιδιωτών με ειδικά ενδιαφέροντα και το 20% στο συνολικό δείγμα ταξιδιωτών. 

Για το 2011, 38% των Γερμανών τουριστών με ειδικά ενδιαφέροντα έχει ταξιδέψει στο 

εξωτερικό και, δεδομένου ότι η έρευνα ολοκληρώθηκε στα μέσα του Αυγούστου, αναμένεται ότι 

το τελικό ποσοστό θα κυμανθεί σε ψηλότερο επίπεδο.  

Η αύξηση του 6% μεταξύ του 2009 και 2010 οφείλεται κυρίως στις ηλικιακές ομάδες 25-34 και 

55-75 αφού η αύξηση στις συγκεκριμένες ομάδες κυμαίνεται στο 8% για την ηλικιακή ομάδα 25-
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34 και στο 9% για την ομάδα 55-74. Για την ομάδα 45-54 η αύξηση κυμαίνεται στο 6% και για 

την ομάδα 35-44 στο 1%. 

Σχήμα 56: Έτος που ταξίδεψαν για διακοπές ειδικών ενδιαφερόντων 

 

3.4.3.2 Προορισμούς που επισκέφθηκαν για τις διακοπές το 2008 

Οι Γερμανοί τουρίστες με ειδικά ενδιαφέροντα το 2008 είχαν ως πρώτη επιλογή την Ισπανία, η 

οποία, αθροιστικά με τα Κανάρια νησιά και τις Βαλεαρίδες νήσους, συγκεντρώνει μερίδιο 19%. 

Αναλυτικότερα, το συνολικό μερίδιο της Ισπανίας κατανέμεται σε 14% για την Ηπειρωτική 

Ισπανία, 3% για τις Βαλεαρίδες νήσους και 1% για τα Κανάρια νησιά. Στην δεύτερη θέση 

κατατάσσεται η Ιταλία  με μερίδιο 14% και στην τρίτη η Αυστρία με 11%. Οι υπόλοιποι 

προορισμοί συγκεντρώνουν ποσοστά μικρότερα του 10%.  Μεταξύ αυτών ξεχωρίζουν η Ελλάδα 

και η Αίγυπτος με μερίδιο 6% και η Πορτογαλία, η Τουρκία και η Νορβηγία με 5% έκαστη. 

Μερίδιο 4% συγκεντρώνουν η Γαλλία, η Τσεχία και η Ελβετία και ακολουθούν με 3% το 

Ηνωμένο Βασίλειο, η Ολλανδία και δύο μακρινοί προορισμοί, η Ταϊλάνδη και τα νησιά της 

Καραϊβικής. Τέσσερεις χώρες- η Μάλτα, η Δανία, η Τυνησία και η Κένυα-  συγκέντρωσαν 2%, 

ενώ σε δέκα άλλες χώρες, μεταξύ αυτών και η Κύπρος, αναλογεί μερίδιο 1%. Εκτός της Κύπρου, 

η κατηγορία αυτή συμπεριλαμβάνει την Ιρλανδία, τη Φινλανδία, την Κροατία, την Πολωνία, το 

Ισραήλ, τις Η.Π.Α, τον Καναδά, τις Φιλιππίνες και την Ινδία.   
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Βάση: (Ν=96, ταξίδεψαν το 2008) 
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Σχήμα 57: Σημαντικότεροι προορισμοί ειδικών ενδιαφερόντων για το 2008 

Είναι εμφανές ότι τρεις προορισμοί (Ισπανία, Ιταλία, Αυστρία) κυριαρχούν στις προτιμήσεις των 

Γερμανών τουριστών με ειδικά ενδιαφέροντα αντλώντας συνολικά 44% της αγοράς. Οι 

Ευρωπαϊκοί προορισμοί σχεδόν μονοπωλούν τις επιλογές των Γερμανών (82%). Ένας στους δύο 

προτίμησε χώρες της νότιας Ευρώπης και 36% επέλεξαν προορισμούς στην κεντρική και βόρεια 

Ευρώπη. Το μερίδιο προορισμών στην Αφρική ήταν 10% το 2008, 5% αντίστοιχα προτίμησαν  

την Αμερική και την Ασία και 1% χώρες της Μέσης Ανατολής. 

   Βάση: (Ν=96, ταξίδεψαν το 2008) 

  

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 58: Γεωγραφική ομαδοποίηση προορισμών ειδικών ενδιαφερόντων για το 2008 
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3.4.3.3 Προορισμούς που επισκέφθηκαν για τις διακοπές το 2009 

Οι επιλογές των Γερμανών για το 2009 διαφοροποιούνται σημαντικά σε σύγκριση με το 2008 

αφού η Ιταλία ανεβαίνει στην πρώτη θέση ξεπερνώντας την Ισπανία, η Γαλλία περνά στην  τρίτη 

θέση αφήνοντας την Αυστρία στην τέταρτη, ενώ η Κύπρος αυξάνει δραστικά το μερίδιο της και 

κατατάσσεται στις πρώτες δέκα επιλογές των Γερμανών τουριστών. 

Η Ιταλία αυξάνει το μερίδιο της κατά πέντε μονάδες και κατακτά την πρώτη θέση με 19%. Το 

μερίδιο της  Ισπανίας υποχωρεί κατά δύο μονάδες και με 17% πέφτει στην δεύτερη θέση. Το 

μερίδιο της Ισπανίας κατά γεωγραφική περιοχή είναι 6% αντίστοιχα για τις Βαλεαρίδες νήσους 

και τα Κανάρια νησιά και 5% για την Ηπειρωτική Ισπανία. Η Γαλλία τριπλασιάζει το μερίδιο της 

και με 12% ξεπερνά την Αυστρία, η οποία καταγράφει πτώση δύο μονάδων και, με 9%, είναι 

στην τέταρτη θέση. Η Ελλάδα, με μια μονάδα αύξηση, κατατάσσεται στην πέμπτη θέση με 7%, 

και ακολουθούν με 5% η Πορτογαλία και η Τουρκία. Η Κύπρος με αύξηση τριών μονάδων 

φτάνει στο 4% και στην όγδοη θέση. Μερίδιο 3% συγκέντρωσαν η Ολλανδία, η Ελβετία, το 

Ηνωμένο Βασίλειο, η Αίγυπτος και οι Η.Π.Α, που επίσης σημείωσε σημαντική αύξηση σε 

σύγκριση με το 2008.  

Αρκετές άλλες χώρες κερδίζουν μερίδια από 1% έως 2% και συγκεκριμένα: 

• Μερίδιο 2%: Ιρλανδία, Νορβηγία, Δανία, Ρωσία, Κροατία, Φιλιππίνες, Ταϊλάνδη, Ινδία, 

Αυστραλία. 

• Μερίδιο 1%: Μάλτα, Τσεχία, Ουγγαρία, Σουηδία, Πολωνία, Μαρόκο, Τυνησία, Κένυα, 

Νότιος Αφρική, Ισραήλ, Κίνα, Νέα Ζηλανδία. 
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Βάση: (Ν=118, ταξίδεψαν το 2009) 
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Σχήμα 59: Σημαντικότεροι προορισμοί ειδικών ενδιαφερόντων για το 2009 

 

Η πλειοψηφία των Γερμανών (84%) επέλεξε Ευρωπαϊκούς προορισμούς, όπως και το 2008, με 

έμφαση στις χώρες της νότιας Ευρώπης (58%) αλλά και σημαντικό μερίδιο για την κεντρική και 

βόρεια Ευρώπη (27%). Από τους μακρινούς προορισμούς, ξεχωρίζουν οι χώρες της Αφρικής με 

μερίδιο 8%, μείωση δύο μονάδων σε σύγκριση με το 2008, ενώ οριακή μείωση καταγράφουν η 

Αμερική και η Ασία. Οι χώρες της Ωκεανίας εμφανίζονται για πρώτη φορά με μερίδιο 3%. 

   Βάση: (Ν=118, ταξίδεψαν το 2009) 

 

 

 

 

  

 

 

 

Σχήμα 60: Γεωγραφική ομαδοποίηση προορισμών ειδικών ενδιαφερόντων για το 2009 
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3.4.3.4 Προορισμούς που επισκέφθηκαν για τις διακοπές το 2010 

Το 2010 διατηρούνται οι ίδιες χώρες στις πρώτες τέσσερεις θέσεις, όμως με διαφορετική 

κατάταξη. Η Ισπανία προωθείται στην πρώτη θέση αφήνοντας την Ιταλία στη δεύτερη θέση, ενώ 

η Γαλλία και η Αυστρία ισοβαθμούν στην τρίτη θέση. Η Δανία και η Ελβετία προωθούνται στην 

πρώτη εξάδα με τη Δανία να αυξάνει το μερίδιο της κατά πέντε ποσοστιαίες μονάδες. Τα νησιά 

της Καραϊβικής  ανεβαίνουν στην έβδομη θέση και ισοβαθμούν με την Πορτογαλία, τη 

Νορβηγία και την Ταϊλάνδη. Τα μερίδια της Ελλάδας και της Κύπρου υποχωρούν σημαντικά και 

δεν συμπεριλαμβάνονται στις πρώτες δέκα επιλογές των Γερμανών τουριστών με ειδικά 

ενδιαφέροντα. 

Η  Ισπανία, η Ιταλία, η Αυστρία και η Γαλλία εξακολουθούν να κυριαρχούν στις προτιμήσεις 

των τουριστών με ειδικά ενδιαφέροντα αφού περίπου δύο στους πέντε Γερμανούς επιλέγουν τις 

συγκεκριμένες χώρες. Η πλάστιγγα κλίνει υπέρ της Ισπανίας που ανεβαίνει, όπως και το 2008, 

στην πρώτη θέση με 14%, αφού 8% προτίμησαν την Ηπειρωτική Ισπανία, 4% τις Βαλεαρίδες 

νήσους και 2% τα Κανάρια νησιά.  Η Ιταλία είναι στη δεύτερη θέση με σημαντική όμως μείωση 

του μεριδίου της από 19% σε 11%, ενώ η Γαλλία και η Αυστρία, παρόλο που μειώθηκε το 

μερίδιο τους, κατατάσσονται στην τρίτη θέση με 8% αντίστοιχα. 

Η Δανία, με μια αλματώδη αύξηση της τάξης των πέντε μονάδων, κατακτά την πέμπτη θέση με 

μερίδιο 7% και ακολουθεί η Ελβετία (5%), η οποία διατηρεί το μερίδιο της περίπου στα ίδια 

επίπεδα τα τελευταία τρία χρόνια. Την πρώτη δεκάδα συμπληρώνουν με μερίδιο 4% η 

Πορτογαλία, η Νορβηγία και η Ταϊλάνδη. Η Κένυα είναι η πρώτη σε δημοτικότητα χώρα της 

Αφρικής με 3% και ισοβαθμεί με την Ελλάδα, η οποία υπέστηκε σοβαρή μείωση των ποσοστών 

της από 7% το 2009 σε 3% το 2010. Σημαντική υποχώρηση τόσο σε μερίδιο όσο και στη 

συνολική κατάταξη καταγράφει και η Κύπρος που από 4% το 2009 καταλήγει στο 2% το 2010 

και ισοβαθμεί με την Τσεχία, την Αίγυπτο, τις Η.Π.Α, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ολλανδία και 

τη Νότια Αφρική.   

Διάφοροι άλλοι προορισμοί  συγκέντρωσαν ποσοστό 1%, όπως η Τουρκία που υπέστηκε 

σημαντική μείωση του ποσοστού της, η Ιρλανδία, η Πολωνία, το Ισραήλ, η Αυστραλία, η 

Μάλτα, η Ουγγαρία, η Σουηδία, η Φινλανδία, η Κροατία, η Βραζιλία, οι Φιλιππίνες, η Ιαπωνία, η 

Κίνα και η Νέα Ζηλανδία.  
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   Βάση: (Ν=169, ταξίδεψαν το 2010) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 61: Σημαντικότεροι προορισμοί ειδικών ενδιαφερόντων για το 2010 

Το 2010, οι Ευρωπαϊκοί προορισμοί παραμένουν η πρώτη επιλογή, παρότι σημειώνουν 

σημαντική μείωση από 84% σε 76%. Μεγαλύτερη μείωση καταγράφουν οι νότιες Ευρωπαϊκές 

χώρες που συγκέντρωσαν 44% το 2010 σε σύγκριση με 58% το 2009, ενώ μικρή μείωση 

παρουσιάζουν και οι χώρες της κεντρικής και νότιας Ευρώπης από 36% σε 33%. Οι προορισμοί 

στην Αφρική κατέγραψαν οριακή μείωση από 8% σε 7%, οι χώρες της Αμερικής διπλασίασαν το 

μερίδιο τους, ενώ αύξηση δύο μονάδων σημείωσαν οι χώρες της Ασίας.  

   Βάση: (Ν=169, ταξίδεψαν το 2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 62: Γεωγραφική ομαδοποίηση προορισμών ειδικών ενδιαφερόντων για το 2010 
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3.4.3.5 Προορισμούς που επισκέφθηκαν για τις διακοπές το 2011 

Τα αποτελέσματα για το 2011 δεν αντικατοπτρίζουν την πλήρη εικόνα για τις ταξιδιωτικές 

συνήθειες των Γερμανών τουριστών, καθώς η έρευνα πεδίου ολοκληρώθηκε τον Αύγουστο και 

συνεπώς υπολείπονται οι φθινοπωρινοί μήνες που αντιστοιχούν με περίπου το ένα τρίτο των 

ταξιδιών των τουριστών με ειδικά ενδιαφέροντα. Με αυτά τα δεδομένα, η πιο κάτω ανάλυση 

αφορά τα μερίδα των προορισμών μέχρι τον Αύγουστο 2011. 

Η Ισπανία διατηρεί την πρώτη θέση με 15% και στη δεύτερη θέση ισοβαθμούν η Ιταλία και η 

Γαλλία με 11%. Η Ελβετία και το Ηνωμένο Βασίλειο ισοβαθμούν στην τέταρτη θέση με 6% κα 

ακολουθούν τα νησιά της Καραϊβικής με 5%. Μερίδιο 4% αναλογεί στις Πορτογαλία, Αυστρία, 

Ολλανδία, Νορβηγία και Δανία, ενώ 2% συγκέντρωσαν η Κροατία, η Πολωνία, η Νότιος 

Αφρική, το Ισραήλ και η Αυστραλία. Διάφοροι άλλοι προορισμοί καταγράφουν μερίδιο 1%. 

Μεταξύ αυτών συμπεριλαμβάνεται η Τουρκία, η Τσεχία, η  Αίγυπτος, οι Η.Π.Α, η Ταϊλάνδη και 

οι Φιλιππίνες. Η Κύπρος και η Ελλάδα δεν συμπεριλαμβάνονται στις επιλογές των Γερμανών για 

το 2011, τουλάχιστον μέχρι τον Αύγουστο.  

   Βάση: (Ν=83, ταξίδεψαν το 2011) 

Σχήμα 63: Σημαντικότεροι προορισμοί ειδικών ενδιαφερόντων για το 2011 
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Το μερίδιο των Ευρωπαϊκών προορισμών παραμένει σταθερά στο 76% και το 2011 με τις νότιες 

χώρες να κερδίζουν 45% και τις χώρες της κεντρικής και βόρειας Ευρώπης 33%. Το μερίδιο των 

Αφρικανικών χωρών είναι 6%, των Ασιατικών 5% και της Ωκεανίας 4%. Επίσης, ένας στους 

δέκα Γερμανούς με ειδικά ενδιαφέροντα προτίμησε προορισμούς στην Αμερικανική ήπειρο 

(κυρίως τα νησιά της Καραϊβικής και άλλες χώρες της Νότιας Αμερικής).  

   Βάση: (Ν=83, ταξίδεψαν το 2011) 

 Σχήμα 64: Γεωγραφική ομαδοποίηση προορισμών ειδικών ενδιαφερόντων για το 2011 

 

3.4.3.6 Σύνολο προορισμών που επισκέφθηκαν 2008-2011 

Οι επιλογές των τουριστών ειδικών ενδιαφερόντων στη Γερμανία τα τελευταία τρία χρόνια 

επικεντρώνονται κυρίως σε τέσσερεις χώρες, την Ισπανία και την Ιταλία, οι οποίες 

εναλλάσσονται στην κορυφή, καθώς και τη Γαλλία και την Αυστρία που ισοβαθμούν στην τρίτη 

θέση. Οι τέσσερεις αυτές χώρες, ανάλογα με την χρονική περίοδο, κερδίζουν περίπου το 40% με 

45% της αγοράς ειδικών ενδιαφερόντων. Άλλοι σημαντικοί πρωταγωνιστές είναι η Ελβετία, η 

Πορτογαλία, η Δανία και η Νορβηγία, οι οποίες διατηρούν σχεδόν και στα τρία χρόνια σταθερά 

τα ποσοστά τους, η Τουρκία, η οποία όμως το 2010 υπέστηκε σοβαρή μείωση, και η Ελλάδα που 

και αυτή παρουσιάζει μείωση το 2010-11. Η Κύπρος συμπεριλαμβάνεται στους είκοσι πρώτους 

προορισμούς με σημαντικό μερίδιο τα έτη 2009-10, ενώ από τους μακρινούς προορισμούς 

ξεχωρίζουν τα νησιά της Καραϊβικής που συμπεριλαμβάνονται στις δέκα πρώτες επιλογές των 

Γερμανών, η Ταϊλάνδη, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Κένυα, η Νότια Αφρική και η Αυστραλία. 
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Τα έτη 2008-2011, 34% των Γερμανών τουριστών με ειδικά ενδιαφέροντα επισκέφθηκαν την 

Ισπανία. Σημειώνεται ότι το μερίδιο αυτό συμπεριλαμβάνει και τους επαναληπτικούς επισκέπτες 

και συνεπώς πρέπει να υπολογίζεται ως αριθμός επισκέψεων. Μεγαλύτερη προτίμηση για την 

Ισπανία καταγράφεται στο Αμβούργο, τη Φραγκφούρτη, το Μόναχο και το Βερολίνο, στις 

ηλικιακές ομάδες 35-54, στους άνδρες, στους απόφοιτους πανεπιστημίου και στην ανώτερη 

εισοδηματική τάξη.  

Το μερίδιο επισκέψεων στην Ιταλία κυμαίνεται στο 28%, με έμφαση στις μητροπολιτικές 

περιοχές της Κολονίας, της Δρέσδης, του Ντίσελντορφ και του Βερολίνου, στις ηλικιακές ομάδες 

25-44, στους από-φοιτους πανεπιστημίου και την ανώτερη εισοδηματική τάξη.  

Το συνολικό μερίδιο της Γαλλίας για τα τρία τελευταία χρόνια κυμαίνεται στο 19% με 

μεγαλύτερη αναλογία προτίμησης στο Ντίσελντορφ και τη Λειψία, στην ηλικιακή ομάδα 35-44, 

στους άνδρες, στους κατόχους μεταπτυχιακού και στην ανώτερη τάξη. Η Αυστρία ακολουθεί με 

οριακή διαφορά κερδίζοντας 18% των επισκέψεων τα έτη 2008-11, όμως το προφίλ των 

τουριστών που την επέλεξε διαφέρει ουσιαστικά από το αντίστοιχο για τη Γαλλία. Η Αυστρία 

κερδίζει αναλογικά μεγαλύτερο ποσοστό στο Αμβούργο και το Σααρμπρύνκεν, στην ηλικιακή 

ομάδα 65-75, στις γυναίκες, στους απόφοιτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και στην μεσαία 

εισοδηματική τάξη.   

Η Ελλάδα συγκεντρώνει συνολικό μερίδιο 10%, όμως παρουσιάζει πτωτική πορεία το 2010-11. 

Μεγαλύτερος βαθμός προτίμησης για την Ελλάδα εντοπίζεται στο Ανόβερο, τη Νυρεμβέργη και 

τη Δρέσδη, στην ηλικιακή ομάδα 55-64 και στην ανώτερη εισοδηματική τάξη. Η Πορτογαλία και 

η Ελβετία συγκέντρωσαν 9% αντίστοιχα και ακολουθούν δύο βόρειες χώρες, η Δανία με 8% και 

η Νορβηγία με 7%. Η Πορτογαλία απευθύνεται περισσότερο στις ηλικίες 45-64 και στη μεσαία 

εισοδηματική τάξη, η Ελβετία στις ηλικίες 55-64 και εξίσου στη μεσαία και ανώτερη τάξη, η 

Δανία στις ηλικίες 35-54 και στην ανώτερη τάξη, ενώ η Νορβηγία προσελκύει περισσότερο τις 

ηλικίες 35-44 και 55-64 και την μεσαία τάξη.  

Έξι προορισμοί κερδίζουν μερίδιο 6%, πρόκειται για τα νησιά της Καραϊβικής, την Αίγυπτο, το 

Ηνωμένο Βασίλειο, την Τουρκία, την Ολλανδία και την Ταϊλάνδη. Η Κύπρος ακολουθεί στη 

δέκατη έκτη θέση με μερίδιο 5% ισοβαθμώντας με την Τσεχία και ξεπερνώντας κατά μια μονάδα 

τις Η.Π.Α και την Κένυα.  
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Η μικρή βάση των ερωτηθέντων που έχουν επισκεφθεί την Κύπρο δεν επιτρέπει την εξαγωγή 

αντικειμενικών συμπερασμάτων ως προς τα δημογραφικά χαρακτηριστικά όμως για σκοπούς 

σύγκρισης σημειώνονται τα ακόλουθα: 

α. Ηλικία :  μεγαλύτερη αναλογία στις ηλικιακές ομάδες 55-75 

β. Φύλο :   Ισόποση προτίμηση 

γ. Μόρφωση :  κυρίως απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

δ. Εισόδημα :  μεγαλύτερη αναλογία στην μεσαία εισοδηματική τάξη  

ε. Περιοχή:  κυρίως Λειψία, Νυρεμβέργη, Δρέσδη, Σααρμπρύνκεν,   

   Κολονία, Ντίσελντορφ και Ντόρτμουντ    

Μερίδιο 3% συγκέντρωσαν η Αυστραλία, Κροατία, Ιρλανδία, Ισραήλ, Πολωνία και Νότια 

Αφρική και 2% οι Φιλιππίνες, η Ινδία και η Μάλτα. 

   Βάση: (Ν=218, ειδικών ενδιαφερόντων) 

Σχήμα 65: Σημαντικότεροι προορισμοί ειδικών ενδιαφερόντων για το 2008 - 2011 

 

Η συντριπτική πλειοψηφία (83%) των Γερμανών επέλεξε Ευρωπαϊκούς προορισμούς για τις 

διακοπές ειδικών ενδιαφερόντων και κυρίως χώρες της νότιας Ευρώπης (60%), ενώ το μερίδιο 

των χωρών της κεντρικής και βόρειας Ευρώπης δεν είναι ευκαταφρόνητο αφού φθάνει το 43%. 
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Από τις υπόλοιπες ηπείρους, ξεχωρίζει η Αφρική με μερίδιο 12% και ακολουθεί η Αμερική με 

11%, με ιδιαίτερη προτίμηση στις χώρες της νότιας και κεντρικής Αμερικής (8%) σε σύγκριση 

με 3% για τις χώρες της βόρειας Αμερικής. Το μερίδιο των Ασιατικών προορισμών κυμαίνεται 

στο 9%, των χωρών της Ωκεανίας στο 4% και των χωρών της Μέσης Ανατολής στο 3%. 

Σημειώνεται ότι το μερίδιο των χωρών της Ανατολικής Μεσογείου φθάνει το 30% και 

κατανέμεται σε 32% για την Ελλάδα, 22% αντίστοιχα για την Τουρκία και την Αίγυπτο, 15% 

στην Κύπρο και 9% στο Ισραήλ. 

Βάση: (Ν=218, ειδικών ενδιαφερόντων) 

 Σχήμα 66: Γεωγραφική ομαδοποίηση προορισμών ειδικών ενδιαφερόντων για το 2008-2011 

 

Οι τουρίστες που είχαν ως κύριο κίνητρο τις διακοπές πολιτισμού είχαν ως πρώτη επιλογή την 

Ιταλία με 35%, ενώ στη δεύτερη θέση κατατάσσεται η Ισπανία με 26% και στην τρίτη η Ελλάδα 

με μερίδιο 21%. Η Γαλλία και η Πορτογαλία ισοβαθμούν στην τέταρτη θέση με 16% και 

ακολουθούν με 12% η Κύπρος και η Τουρκία. Η Αίγυπτος επιλέγηκε από 9% των Γερμανών που 

ενδιαφέρονται για διακοπές πολιτισμού, ενώ 7% επέλεξαν την Κίνα και 5% διάφορους άλλους 

προορισμούς όπως την Αυστρία, τη Νορβηγία, τη Δανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και το Ισραήλ.  

 Η Ιταλία με μερίδιο (41%) προηγείται με σημαντική διαφορά στις επιλογές των τουριστών που 

είχαν ως κύριο κίνητρο τον περιπατητικό τουρισμό, ενώ στη δεύτερη θέση κατατάσσεται η 

Αυστρία με 36%. Η Ισπανία είναι τρίτη με 30% και ακολουθούν η Γαλλία με 18%, η Ελβετία με 

15% και η Νορβηγία με 10%. Ποσοστό 8% επισκέφθηκαν την Κύπρο για διακοπές 
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περιπατητικού τουρισμού, κατατάσσοντας την στην έβδομη θέση μαζί με την Ελλάδα και 

Ιρλανδία.  

Η Ισπανία πρωταγωνιστεί και στην κατηγορία του αθλητικού τουρισμού προσελκύοντας την 

πλειοψηφία (55%) των Γερμανών τουριστών. Η Ιταλία είναι στην δεύτερη θέση με 31% και 

έπονται η Αυστρία (21%), η Ελβετία (17%), η Αίγυπτος (17%), Η Γαλλία (145), η Πορτογαλία 

(14%), η Δανία (10%), το Ηνωμένο Βασίλειο (10%), η Αυστραλία (10%), τα νησιά της 

Καραϊβικής (7%), η Ταϊλάνδη (7%), οι Η.Π.Α (7%) και η Κροατία (7%). Η Κύπρος δεν 

συμπεριλαμβάνεται στις επιλογές των Γερμανών για αθλητικό τουρισμό. 

Η Ισπανία κατακτά την πρώτη θέση και στην κατηγορία του θαλάσσιου τουρισμού με 39% όμως 

δέχεται έντονο ανταγωνισμό από τα νησιά της Καραϊβικής (32%) αλλά και την Ιταλία (29%). 

Σημαντικό μερίδιο κερδίζει και η Ελλάδα (25%) και ακολουθούν οι Φιλιππίνες (14%), η 

Πορτογαλία (11%), η Τουρκία (11%), η Μάλτα (7%), η Ινδία (7%) και η Κύπρος (7%).   

Στην κατηγορία του ποδηλατικού τουρισμού, η Ισπανία επιλέγηκε από 46% των Γερμανών ενώ η 

Γαλλία προωθείται στη δεύτερη θέση με 38% και η Ιταλία στην τρίτη θέση μαζί με τη Νορβηγία 

με 19% αντίστοιχα. Σημαντικό μερίδιο της τάξης του 15% κερδίζουν και άλλες χώρες της 

βόρειας και κεντρικής Ευρώπης όπως η Αυστρία, η Δανία και η Ολλανδία και ακολουθούν με 

8% η Πορτογαλία, η Ελλάδα και το Ηνωμένο Βασίλειο. Το μερίδιο της Κύπρου είναι 4% όπως 

και της Τσεχίας, της Ελβετίας, της Ιρλανδίας, της Σουηδίας και της Ουγγαρίας.  

Η Ισπανία προηγείται και στην κατηγορία του τουρισμού ευεξίας με 26% ενώ στη δεύτερη θέση 

με μερίδιο 16% ισοβαθμούν η Αυστρία, η Ελβετία, η Τουρκία, η Τσεχία και η Ταϊλάνδη. 

Ποσοστό 11% επέλεξαν την Κύπρο για διακοπές ευεξίας και ισοβαθμεί με την Ιταλία, τα νησιά 

της Καραϊβικής και την Αίγυπτο, ενώ προηγείται της Γαλλίας, της Ελλάδας και της Φινλανδίας, 

οι οποίες συγκέντρωσαν 5% αντίστοιχα.  

Οι διακοπές γαστρονομικού και οινικού τουρισμού αποτελούν προπύργιο της Ιταλίας και της 

Γαλλίας με την Ισπανία να τις ακολουθεί από κοντά. Η Ιταλία εξασφαλίζει την πρώτη θέση με 

έναν στους δύο Γερμανούς να την επιλέγει για τις διακοπές γαστρονομίας, η Γαλλία 

καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση με 44% και η Ισπανία είναι τρίτη με ποσοστό 39%. Σημαντικό 

μερίδιο κερδίζει και η Ελλάδα (22%), ενώ τα μερίδια των υπόλοιπων προορισμών είναι αρκετά 
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πιο κάτω. Για παράδειγμα, 11% προτίμησαν την Πορτογαλία και 6% αντίστοιχα την Αυστρία, τη 

Νορβηγία, τη Δανία και την Αίγυπτο. Η Κύπρος δεν συμπεριλαμβάνεται στις επιλογές των 

Γερμανών.   

Η αριθμητική βάση για τις υπόλοιπες κατηγορίες τουρισμού ειδικών ενδιαφερόντων είναι αρκετά 

μικρή για εξαγωγή ουσιαστικών συμπερασμάτων, όμως παρατίθενται πιο κάτω οι βασικοί 

πρωταγωνιστές σε κάθε κατηγορία. Σημειώνεται ότι η Κύπρος δεν καταγράφει ποσοστά στις πιο 

κάτω κατηγορίες. 

• Τουρισμός εκδηλώσεων: Ισπανία 24%, Ιταλία 18%, Τσεχία 18%.  

• Ορειβατικός: Ιταλία 42%, Γαλλία 33%, Αυστρία 25%, Πορτογαλία 25%, Ισπανία 24%.  

• Αγροτουρισμός:  Ιταλία 36%, Αυστρία 27%, Γαλλία 18%, Δανία 18%, Ιρλανδία 18%, 

Ηνωμένο Βασίλειο 18%.  

• Φωτογραφικός: Κένυα 55%, Ισπανία 36%, Νορβηγία 18%, Ελλάδα 18%, Νότια Αφρική 

18%.  

• Οικοτουρισμός:  Γαλλία 50%, Ισπανία 39%, Ιταλία 38%, Αυστρία 38%. 

• Ιατρικός: Αυστρία 29%, Τσεχία 29%, Ισραήλ 14%.  

• Θρησκευτικός: Ισπανία 50%, Τουρκία 33%, Ισραήλ 33%, Ιταλία 17%. 

• Διακοπές ψαρέματος: Νορβηγία 50%, Ιταλία 25%, Γαλλία 25%, Πορτογαλία 25%, Δανία 

25%, Ηνωμένο Βασίλειο 25%, Καναδάς 25%. 

 

3.3.1.6 Προορισμούς που σκοπεύουν να επισκεφθούν το 2012-14 

Η πλειοψηφία (79%) των Γερμανών τουριστών έχει καταλήξει στις επιλογές για τις διακοπές 

ειδικών ενδιαφερόντων για τα επόμενα τρία χρόνια. Ποσοστό της τάξης του 17% δεν έχει 

αποφασίσει ακόμη σε ποια χώρα θα ταξιδέψει και 4%  δεν σκοπεύουν να πάνε διακοπές. Η 

επιλογή προορισμών δεν διαφέρει ριζικά από τις χώρες που επέλεξαν το 2008-11. 

Η τάση τα επόμενα δύο χρόνια φαίνεται να ευνοεί περισσότερο τους προορισμούς που 

αποτελούν σταθερές επιλογές για τους Γερμανούς όπως την Ισπανία, την Ιταλία, τη Γαλλία, την 

Αυστρία, την Ελβετία, την Ελλάδα και τη Νορβηγία. Επίσης, σημειώνεται αυξητική τάση 

προτίμησης για την Ταϊλάνδη, ενώ σημαντικές προοπτικές καταγράφει και η Κύπρος. 
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Η Ισπανία, η Ιταλία και η Αυστρία καταγράφουν το μεγαλύτερο μερίδιο πρόθεσης επίσκεψης. 

Συγκεκριμένα, 15% αντίστοιχα σκοπεύουν να επισκεφθούν την Ιταλία και την Ισπανία και 14% 

την Αυστρία. Ένας στου δέκα προτίθενται να επισκεφθούν τη Γαλλία και ακολουθούν με 8% η 

Ταϊλάνδη, η Ελβετία και η Νορβηγία. Η πρόθεση επίσκεψης στην Ελλάδα και την Τσεχία 

αντιστοιχεί με 7%, ενώ 6% σκοπεύουν να επισκεφθούν τη Σουηδία και τη Δανία. Η Κύπρος 

συμπεριλαμβάνεται στις πρώτες δεκαπέντε επιλογές των Γερμανών με δεδηλωμένη πρόθεση 

επίσκεψης της τάξης του 5%. Στο ίδιο γκρουπ με την Κύπρο περιλαμβάνονται το Ηνωμένο 

Βασίλειο και η Φινλανδία, ενώ με 4% ακολουθούν η Τουρκία, η Ιρλανδία, η Πορτογαλία και η 

Κροατία. Η πρόθεση επίσκεψης σε τρεις μακρινούς προορισμούς- όπως οι Η.Π.Α, οι Φιλιππίνες 

και η Νέα Ζηλανδία- κυμαίνεται στο 3%, ενώ 2% σκοπεύουν να επισκεφθούν την Ουγγαρία, τη 

Νότια Αφρική, την Ολλανδία, το Ισραήλ και τα νησιά της Καραϊβικής.  

   Βάση: (Ν=218, ειδικών ενδιαφερόντων) 

 Σχήμα 67: Πρόθεση επίσκεψης 2012-2014 

Η πρόθεση επίσκεψης σε ευρωπαϊκούς προορισμούς για το 2012-14 κυμαίνεται στο 64% με μια 

ισοβαθμία των νότιων (41%) και βόρειων/κεντρικών (40%) χωρών. Οι Ασιατικοί προορισμοί 

καταγράφουν σημαντικό μερίδιο πρόθεσης επίσκεψης (13%), ενώ ακολουθούν η Αμερική (7%), 

η Αφρική (6%), η Μέση Ανατολή (5%) και η Ωκεανία (3%).  
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3.4.3.7 Κύριοι Προορισμοί για γενικού τύπου διακοπών 2009-11 

Α. 2009 

Η Ισπανία επικρατεί στις επιλογές των Γερμανών που επέλεξαν άλλου είδους διακοπών το 2009. 

Συγκεκριμένα, αθροιστικά η Ισπανία επιλέγηκε από 35% των Γερμανών για τις κύριες διακοπές. 

Το μερίδιο της ηπειρωτικής Ισπανίας ήταν 9%, των Κανάριων νήσων 8% και των Βαλεαρίδων 

νησιών 18%. Την ηπειρωτική Ισπανία προτιμούν περισσότερο οι κάτοικοι του Ντίσελντορφ 

(22%), η ηλικιακή ομάδα 25-34 (14%), οι γυναίκες (13%) και οι κάτοχοι μεταπτυχιακού (13%). 

Τα Κανάρια νησιά προτίμησαν συγκριτικά περισσότερο οι κάτοικοι της Φραγκφούρτης (14%) 

και του Μονάχου (13%), η ηλικιακή ομάδα 55-64 (11%) και η ανώτερη εισοδηματική τάξη 

(10%). Οι  Βαλεαρίδες νήσοι ήταν πιο δημοφιλείς  στη Φραγκφούρτη (22%), το Ντίσελντορφ 

(25%) και το Μίνστερ και στους νεαρούς 25-34 χρόνων (23%).  

Στην δεύτερη θέση το 2009 κατατάσσεται η Τουρκία με μερίδιο 10% και στη τρίτη η Ιταλία με 

7%. Η Ελλάδα καταγράφει μερίδιο 5% και ακολουθούν με 4% η Αυστρία και με 3% η 

Πορτογαλία, η Γαλλία  και η Ταϊλάνδη. Ποσοστό 2% προτίμησαν την Ελβετία, την Ουγγαρία, τη 

Δανία, την Ολλανδία, την Κροατία, τη Βουλγαρία, την Τυνησία και τις Η.Π.Α. Το μερίδιο της 

Κύπρου το 2009 ήταν 1% όσο και της Μάλτας, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ιρλανδίας, της 

Νορβηγίας, της Σουηδίας, της Πολωνίας, της Αιγύπτου, της Κένυας και της Νότιας Αφρικής.      

   Βάση: (Ν=454, ταξίδεψαν το 2009) 
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 Σχήμα 68: Κύριοι προορισμοί για γενικού τύπου διακοπές 2009 
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Η πλειοψηφία (86%) των Γερμανών τουριστών επέλεξε Ευρωπαϊκούς προορισμούς για τις 

κύριες διακοπές, με έμφαση στις χώρες της νότιας Ευρώπης (66%) με την επιλογή χωρών της 

κεντρικής και βόρειας Ευρώπης να κυμαίνεται στο 20%. Από τους μακρινούς προορισμούς 

ξεχωρίζει οριακά η Αφρικανική ήπειρος με 5% και ακολουθούν η Αμερική (4%), η Ασία (3%) 

και η Ωκεανία (1%). 

   Βάση: (Ν=454, ταξίδεψαν το 2009)    

 Σχήμα 69: Γεωγραφική ομαδοποίηση προορισμών για γενικού τύπου διακοπών 2009 

 

Β. 2010 

Οι επιλογές των γερμανών για τις κύριες διακοπές του 2010 προσομοιάζουν με τις επιλογές του 

2009 με ελάχιστες διαφοροποιήσεις. Η αυξομείωση των ποσοστών που καταγράφεται σε κάποιες 

χώρες, με εξαίρεση την Ισπανία, κυμαίνεται στο 1%-2%. Το μερίδιο της Κύπρου αυξάνεται κατά 

μία μονάδα σε σύγκριση με το 2009. Η Ισπανία παραμένει στην πρώτη θέση με 31% και μείωση 

τεσσάρων μονάδων. Οι Βαλεαρίδες νήσοι ήταν η πρώτη επιλογή με 15%, τα Κανάρια νησιά η 

δεύτερη με 11% και η ηπειρωτική Ισπανία τρίτη με 5%. Η Τουρκία διατηρεί το ίδιο μερίδιο όπως 

και το 2009 (10%), ενώ στην τρίτη θέση περνά η Ελλάδα με 6% ισοβαθμώντας με την Ιταλία. Η 

Πορτογαλία αυξάνει το μερίδιο της από 3% σε 5% και προωθείται μπροστά από τη Γαλλία (4%) 

και τις Αυστρία, Κροατία και Ηνωμένες Πολιτείες που συγκέντρωσαν 3% έκαστη. 

 Η Κύπρος αυξάνει το μερίδιο της σε 2% και ισοβαθμεί με την Ταϊλάνδη, τη Βουλγαρία, την 

Ολλανδία, τη Αίγυπτο και την Ελβετία. Μερίδιο 1% αναλογεί σε άλλες δεκαοκτώ, στις οποίες, 
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μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται και η Ουγγαρία, η Σουηδία, η Δανία, η Νότια Αφρική, η 

Μάλτα, η Πολωνία, η Νορβηγία, η Τυνησία και η Κένυα.   

   Βάση: (Ν=531, ταξίδεψαν το 2010) 
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 Σχήμα 70: Κύριοι προορισμοί για γενικού τύπου διακοπών 2010 

Οι επιλογές των Γερμανών τουριστών το 2010 ως προς την γεωγραφική κατανομή των 

προορισμών ακολουθούν την ίδια τάση όπως και το 2009 με ελάχιστες αυξομειώσεις στα 

ποσοστά. Η Ευρώπη παραμένει η πρώτη επιλογή με 85% με τις νότιες χώρες να προσελκύουν 

και πάλι την πλειοψηφία (67%). Οι προορισμοί στην Ασία και Ωκεανία σημειώνουν οριακή 

αύξηση, ενώ η Αφρική και Αμερική διατηρούν τα ίδια μερίδια όπως και το 2009.   

Βάση: (Ν=531, ταξίδεψαν το 2010) 

 Σχήμα 71: Γεωγραφική ομαδοποίηση προορισμών για γενικού τύπου διακοπών 2010 
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Γ. 2011 

Μέχρι την περίοδο διεξαγωγής της έρευνας, το μερίδιο της Ισπανίας ήταν 29%, με τις 

Βαλεαρίδες νήσους να είναι η πρώτη επιλογή των Γερμανών (15%) και τα Κανάρια νησιά και 

την ηπειρωτική Ισπανία να συγκεντρώνουν 8% και 6% αντίστοιχα. 

Το μερίδιο της Τουρκίας αυξάνεται κατά δύο μονάδες και φθάνει το 12%, δύο μονάδες αύξηση  

παρουσιάζει και η Ιταλία, με το ποσοστό της να διαμορφώνεται σε 8% το 2011, ενώ στην τρίτη 

θέση περνά η Γαλλία με 5%. Το μερίδιο της Ελλάδας υποχωρεί σημαντικά στο 4%, ενώ 3% 

επισκέφτηκαν την Ολλανδία, την Πορτογαλία, τη Δανία και την Αυστρία. 

Μερίδιο 2% αναλογεί στις Κροατία, Ταϊλάνδη, Αίγυπτο, Ελβετία, Ουγγαρία, Πολωνία, ΗΠΑ και 

στα νησιά της Καραϊβικής. Το μερίδιο της Κύπρου μέχρι τον Ιούλιο του 2011 ήταν 1%, και 

ισοβαθμεί με πολλές άλλες χώρες όπως τη Μάλτα, το Ντουμπάι, το Ηνωμένο Βασίλειο, το 

Βέλγιο, την Τυνησία, τη Νορβηγία και την Αυστραλία.  

 

   Βάση: (Ν=446, ταξίδεψαν το 2011) 

 Σχήμα 72: Κύριοι προορισμοί για γενικού τύπου διακοπών 2011 

Η επιλογή προορισμών της νότιας Ευρώπης μειώθηκε οριακά κατά δύο μονάδες από 67% σε 

65%, σε αντίθεση με τις χώρες της κεντρικής και βόρειας Ευρώπης που καταγράφουν αύξηση 

δύο  μονάδων. Για τις υπόλοιπες περιοχές τα μερίδια είναι σταθερά.   
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   Βάση: (Ν=393, ταξίδεψαν το 2011)    

 Σχήμα 73: Γεωγραφική ομαδοποίηση προορισμών για γενικού τύπου διακοπών 2011 

 

Δ. Πρόθεση επίσκεψης 2012-14 

Ένας στους πέντε Γερμανούς τουρίστες δεν έχει ακόμη επιλέξει  προορισμό για τις διακοπές του 

2012-14 και 3% δήλωσαν ότι δεν θα πάνε διακοπές τα επόμενα τρία χρόνια. Η Ισπανία 

εξακολουθεί να κερδίζει ηγεμονική θέση στην Γερμανική αγορά αφού 44% των Γερμανών 

τουριστών σκοπεύουν να την επισκεφθούν τα επόμενα τρία χρόνια. Συγκεκριμένα, 19% 

προτίθενται να επισκεφθούν τις Βαλεαρίδες νήσους, 14% τα Κανάρια νησιά και 11% την 

ηπειρωτική Ισπανία. 

Η Τουρκία αποτελεί τη δεύτερη επιλογή των Γερμανών για τις κύριες διακοπές τα επόμενα τρία 

χρόνια με ποσοστό 11% και η Ιταλία μαζί με την Ελλάδα την τρίτη με 9% πρόθεση επίσκεψης 

(6% για τα Ελληνικά νησιά και 3% για την ηπειρωτική Ελλάδα). Αρκετά σημαντικές είναι και οι 

προοπτικές της Κροατίας και της Πορτογαλίας, με 6% πρόθεση επίσκεψης αντίστοιχα, ενώ 

ακολουθούν με 5% η Γαλλία και η Αυστρία. Ποσοστό 4% συμπεριλαμβάνει στις μελλοντικές 

του επισκέψεις την Ταϊλάνδη και τη Μάλτα, ενώ αρκετά ικανοποιητικές είναι και οι προοπτικές 

της Κύπρου για τα επόμενα τρία χρόνια αφού η πρόθεση  επίσκεψης κυμαίνεται στο 3%, που 

είναι μεγαλύτερο από το μερίδιο που κερδίζει κατά τα τρία τελευταία χρόνια.  

Στο ίδια πλαίσια με την Κύπρο κινούνται και οι προοπτικές για τη Σουηδία, την Αίγυπτο, τις 

Ηνωμένες Πολιτείες και τα νησιά της Καραϊβικής, ενώ 2% σκοπεύον να επισκεφθούν τη 

Νορβηγία, τη Βουλγαρία, την Ελβετία, το Ντουμπάι, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Αυστραλία, τη 

Βραζιλία, την Τυνησία και τη Νότιο Αφρική. 
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Βάση: (Ν=700, τυχαίο δείγμα) 

Σχήμα 74: Πρόθεση επίσκεψης 2012-2014 

 

Δύο στους τρεις Γερμανούς προτίθενται να επισκεφθούν Ευρωπαϊκούς προορισμούς και 

ειδικότερα χώρες της νότιας Ευρώπης (56%), 8% σκοπεύουν να επισκεφθούν προορισμούς στην 

Αφρική και Αμερική, 7% στην Ασία, 3% χώρες της Μέσης Ανατολής και 3%  στην Ωκεανία.  

 

3.4.4 Λόγοι επιλογής τουριστικών προορισμών 
3.4.4.1 Τουρίστες ειδικών ενδιαφερόντων 

Η πλειοψηφία των Γερμανών τουριστών (56%) επιλέγει τους προορισμούς που εξειδικεύονται 

στις δραστηριότητες που σχετίζονται με τα ειδικά ενδιαφέροντα τους. Ο τοπικός χαρακτήρας του 

προορισμού επηρεάζει 37% των Γερμανών τουριστών και η σχέση ποιότητας και τιμής επιδρά 

θετικά στο 25% των τουριστών. Στην τέταρτη θέση, οι Γερμανοί τουρίστες κατατάσσουν την 

ποιότητα των προσφερόμενων τουριστικών υπηρεσιών με 22% και στην πέμπτη την 

προηγούμενη θετική εμπειρία με τον προορισμό (21%).  

Πέντε κίνητρα έχουν τον ίδιο βαθμό επιρροής στους Γερμανούς τουρίστες και συγκεκριμένα 

19% αντίστοιχα επηρεάζονται από τις καλές υποδομές του προορισμού για δραστηριότητες 

ειδικών ενδιαφερόντων, τις συστάσεις από φίλους και συγγενείς, τη μοναδικότητα του 



«Έρευνα αγοράς για τον τουρισμό ειδικών ενδιαφερόντων σε Ηνωμένο Βασίλειο και Γερμανία» - Έκθεση Έρευνας 

Enoros Consulting Ltd – Symmetron MRC Institute Ltd  Σελ. 166 

προορισμού για τουρισμό ειδικών ενδιαφερόντων, την προσφορά εναλλακτικών μορφών 

τουρισμού, και τη βολική ταξιδιωτική σύνδεση με τον προορισμό. 

Άλλα σημαντικά κίνητρα είναι η πολυποικιλότητα δραστηριοτήτων (16%) και η ποιότητα των 

μονάδων διαμονής (12%) ενώ με ποσοστά μικρότερα του 10% έπονται η ασφάλεια που 

προσφέρει ο προορισμός (9%), οι συστάσεις των τουριστικών γραφείων (8%), το φυσικό 

περιβάλλον (6%) και οι διαφημίσεις (1%). 

Η εξειδίκευση σε δραστηριότητες που σχετίζονται με τα ειδικά ενδιαφέροντα των τουριστών δεν 

παρουσιάζουν ιδιαίτερες διακυμάνσεις στις διάφορες δημογραφικές ομάδες, όμως για τα 

υπόλοιπα κίνητρα εντοπίζονται, σε ορισμένες περιπτώσεις, σημαντικές διαφοροποιήσεις. Για 

παράδειγμα, ο τοπικός χαρακτήρας του προορισμού είναι πιο σημαντικός για τις μεγαλύτερες 

ηλικιακές ομάδες, τους άνδρες, τους απόφοιτους πανεπιστημίου και την ανώτερη εισοδηματική 

τάξη.  

Η καλή σχέση ποιότητας και τιμής επηρεάζει περισσότερο τους νέους 25-34 και τους 

ηλικιωμένους 65-75 χρονών καθώς επίσης και τις γυναίκες και τη μεσαία εισοδηματική τάξη. Η 

ποιότητα των τουριστικών υπηρεσιών είναι πιο σημαντική για την ανώτερη εισοδηματική τάξη 

και τους κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου, οι συστάσεις από φίλους επηρεάζουν περισσότερο 

τους νέους 25-34 χρονών, η βολική ταξιδιωτική σύνδεση τους απόφοιτους δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης, η ποικιλία δραστηριοτήτων επιδρά θετικά στους νέους 25-34 χρονών, η ασφάλεια 

του προορισμού επηρεάζει περισσότερο τις γυναίκες, ενώ οι συστάσεις των τουριστικών 

πρακτόρων είναι σημαντικότερες για τους τουρίστες άνω των πενήντα πέντε χρονών και τις 

γυναίκες.  
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   Βάση: (Ν=218, ειδικών ενδιαφερόντων) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 75: Λόγοι επιλογής τουριστικών προορισμών 

Ο τοπικός χαρακτήρας (60%) είναι το καθοριστικότερο κριτήριο επιλογής προορισμού για τους 

τουρίστες που προτιμούν τις πολιτιστικές διακοπές. Η οριακή πλειοψηφία (51%) επηρεάζεται 

από την εξειδίκευση σε δραστηριότητες που σχετίζονται με τα ενδιαφέροντα τους, ενώ 

ακολουθούν η σχέση ποιότητας και τιμής (30%), η προσφορά εναλλακτικών μορφών τουρισμού 

(28%), η ποιότητα των τουριστικών υπηρεσιών (26%) και η μοναδικότητα του προορισμού με 

21%.  

Περίπου οι ίδιοι λόγοι αλλά με διαφορετική κατάταξη επηρεάζουν και τους τουρίστες που 

προτιμούν τον περιπατητικό τουρισμό. Τα σημαντικότερα κριτήρια επιλογή προορισμών είναι η 

εξειδίκευση (59%), ο τοπικός χαρακτήρας (46%), η ποιότητα των τουριστικών υπηρεσιών 

(26%), η καλή υποδομή για δραστηριότητες ειδικών ενδιαφερόντων (26%) και η καλή σχέση 

ποιότητας και τιμής (23%). Επίσης, περίπου ένας στους πέντε θεωρεί σημαντική τη βολική 

ταξιδιωτική σύνδεση και την προσφορά ποικίλων δραστηριοτήτων, ενώ ισόποσο ποσοστό 

επιλέγει προορισμούς που έχει επισκεφθεί προηγουμένως. 
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Τα βασικά κίνητρα των τουριστών που ενδιαφέρονται για τον αθλητικό τουρισμό είναι η 

ενασχόληση με εξειδικευμένες δραστηριότητες που να καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα επιλογών. Η 

συγκεκριμένη ομάδα (κυρίως νεαροί) αποδίδουν μεγαλύτερη σημασία από τους υπόλοιπους στην 

εξειδίκευση του προορισμού σε δραστηριότητες που τους ενδιαφέρουν (69%) και 

διαφοροποιούνται και ως προς το δεύτερο κριτήριο επιλογής αφού 41%  αναζητεί προορισμούς 

που προσφέρουν μεγάλη γκάμα δραστηριοτήτων. Το τρίτο κριτήριο επιλογής αφορά την σχέση 

ποιότητας και τιμής (34%) και στην τέταρτη ισοβαθμούν με 28% ο τοπικός χαρακτήρας, οι 

συστάσεις από φίλους και η προηγούμενη θετική εμπειρία.   

Οι τουρίστες που ενδιαφέρονται για το θαλάσσιο τουρισμό παρωθούνται από τα ίδια κίνητρα, 

τουλάχιστον για τα δύο πιο σημαντικά, όπως και οι τουρίστες που προτιμούν τις διακοπές 

αθλητισμού. Πρώτος παράγοντας επιλογής είναι η εξειδίκευση του προορισμού στο θαλάσσιο 

τουρισμό με 57% και δεύτερος η προσφορά πληθώρας επιλογών με 32%. Τον ίδιο βαθμό 

σημασίας αποδίδουν και στη μοναδικότητα του τουρισμού (32%), ενώ με 25% αντίστοιχα 

λαμβάνουν υπόψη το επίπεδο των τουριστικών υπηρεσιών και την προσφορά εναλλακτικών 

μορφών τουρισμού. Επίσης, φαίνεται ότι δεν τους επηρεάζει ουσιαστικά η σχέση ποιότητας και 

τιμής (14%), ενώ αντίθετα επηρεάζονται περισσότερο από τις συστάσεις των τουριστικών 

γραφείων (18%). 

Οι τουρίστες που ενδιαφέρονται για τον ποδηλατικό τουρισμό τοποθετούν πιο ψηλά τον τοπικό 

χαρακτήρα (38%), ενώ, στη συνέχεια, ακολουθούν πέντε κριτήρια επιλογής με τον ίδιο βαθμό 

σημασίας. Συγκεκριμένα, 31% επηρεάζονται από την εξειδίκευση, τη σχέση ποιότητας και τιμής, 

την ποιότητα των τουριστικών υπηρεσιών, την υποδομή και τη βολική ταξιδιωτική σύνδεση 

Οι τουρίστες που επιλέγουν τον τουρισμό ευεξίας αποδίδουν ιδιαίτερη σημασία στην ποιότητα 

των μονάδων διαμονής κατατάσσοντας το συγκεκριμένο κριτήριο στην πρώτη θέση με 42%, 

μαζί με την εξειδίκευση των υπηρεσιών. Η σχέση ποιότητας και τιμής είναι στην τρίτη θέση, 

αλλά με σημαντική διαφορά (26%), ενώ ένας στους πέντε επηρεάζεται από τις συστάσεις των 

τουριστικών γραφείων. Με τον ίδιο βαθμό σημαντικότητας ακολουθούν τρία άλλα κριτήρια, η 

ποιότητα τουριστικών υπηρεσιών, η ταξιδιωτική σύνδεση και η μοναδικότητα του προορισμού. 

Η ομάδα των τουριστών που ενδιαφέρεται για το γαστρονομικό/οινικό τουρισμό αποδίδει 

βαρύνουσα σημασία στον τοπικό χαρακτήρα (67%) και στη δεύτερη θέση τοποθετούν την 
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ποιότητα των τουριστικών υπηρεσιών με 39%. Την πρώτη πεντάδα κριτηρίων επιλογής 

συμπληρώνουν η εξειδίκευση (33%,), η σχέση ποιότητας και τιμής (33%) και η προηγούμενη 

θετική εμπειρία (28%).  

Τα σημαντικότερα κριτήρια επιλογής για άλλες κατηγορίες τουρισμού ειδικών ενδιαφερόντων 

είναι: 

• Τουρισμός εκδηλώσεων: Εξειδίκευση, ποικιλία δραστηριοτήτων, τοπικός χαρακτήρας, 

εναλλακτικές μορφές τουρισμού.  

• Ορειβατικός: Εξειδίκευση, τοπικός χαρακτήρας, συστάσεις από φίλους, εναλλακτικές 

μορφές τουρισμού. 

• Αγροτουρισμός: Προηγούμενη θετική εμπειρία, εξειδίκευση. 

• Φωτογραφικός τουρισμός: Εξειδίκευση, τοπικός χαρακτήρας 

 

Πίνακας 17: Σημαντικότερο λόγοι επιλογής τουριστικών προορισμών ανά κατηγορία ειδικών 
ενδιαφερόντων 
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Οι σημαντικότεροι λόγοι επιλογής της Κύπρου για οποιαδήποτε κατηγορία τουρισμού ειδικών 

ενδιαφερόντων είναι οι εξειδικευμένες δραστηριότητες (67%), η ποιότητα τουριστικών 

υπηρεσιών (44%), οι εναλλακτικές μορφές τουρισμού (44%), ο τοπικός χαρακτήρας (33%), η 

πολυποικιλότητα δραστηριοτήτων (22%) και η ποιότητα των μονάδων διαμονής (22%). Επίσης 

11% ανέφεραν την προηγούμενη θετική εμπειρία, τις συστάσεις από φίλους, τη μοναδικότητα, το 

φυσικό περιβάλλον και τις συστάσεις από τους επαγγελματίες του τουριστικού κλάδου.   

Για τους άλλους σημαντικούς προορισμούς τα πέντε βασικότερα κριτήρια επιλογής είναι: 

• Ισπανία: Εξειδίκευση (51%), τοπικός χαρακτήρας (42%), σχέση ποιότητας και τιμής (28%), 

ποιότητα τουριστικών υπηρεσιών (23%) και συστάσεις από φίλους (23%). 

• Ιταλία: Εξειδίκευση (52%), τοπικός χαρακτήρας (55%), ποιότητα τουριστικών υπηρεσιών 

(29%), προηγούμενη θετική εμπειρία (23%), υποδομή (21%) και εναλλακτικές μορφές 

τουρισμού (21%). 

• Γαλλία: Τοπικός χαρακτήρας (69%), εξειδίκευση (50%), ποιότητα τουριστικών υπηρεσιών 

(41%), ταξιδιωτική σύνδεση (34%) και υποδομή (25%).  
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Εξειδικευμένες δραστηριότητες 56% 51% 59% 69% 57% 31% 42% 33% 
Τοπικός χαρακτήρας 37% 60% 46% 28% 14% 38% 16% 67% 
Σχέση ποιότητας και τιμής 25% 30% 23% 34% 14% 31% 26% 33% 

Ποιότητα τουριστικών υπηρεσιών 22% 26% 26% 17% 25% 31% 21% 39% 
Προηγούμενη εμπειρία 21% 9% 21% 28% 11% 15% 16% 28% 

Υποδομή 19% 12% 26% 10% 18% 31% 16% 17% 
Συστάσεις από φίλους και συγγενείς 19% 16% 13% 28% 14% 27% 11% 11% 
Βολική σύνδεση 19% 16% 21% 3% 25% 31% 21% 17% 
Εναλλακτικές μορφές τουρισμού 19% 13% 10% 25% 4% 16% 11% 29% 
Μοναδικότητα 19% 21% 15% 10% 32% 19% 21% 17% 
Ποικιλία δραστηριοτήτων 16% 14% 21% 41% 32% 19% 5% 6% 

Ποιότητα εγκαταστάσεων διαμονής 12% 12% 5% 3% 7% 8% 42% 17% 
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• Αυστρία: Εξειδίκευση (67%), προηγούμενη θετική εμπειρία (27%), υποδομή (27%), βολική 

σύνδεση (24%), τοπικός χαρακτήρας (24%), σχέση ποιότητας και τιμής (24%) 

• Ελλάδα: Εξειδίκευση (63%), τοπικός χαρακτήρας (47%), μοναδικότητα (37%), σχέση 

ποιότητας και τιμής (32%) και ποιότητα τουριστικών υπηρεσιών (26%).  

 

3.4.4.2 Τουρίστες γενικού τύπου διακοπών 

Τα κριτήρια επιλογής προορισμών για τους τουρίστες που επιλέγουν γενικού τύπου διακοπών 

διαφέρουν σε σημαντικό βαθμό από τα κριτήρια επιλογής των τουριστών με ειδικά 

ενδιαφέροντα, αφού επικεντρώνονται πρώτα και κύρια στην σχέση ποιότητας και τιμής καθώς 

επίσης και σε παράγοντες που εκπορεύονται από τις επιλογές τους για διακοπές θάλασσας, 

ήλιου, ξεκούρασης και αναψυχής όπως το καλό κλίμα, τις καθαρές παραλίες, την ποιότητα των 

μονάδων διαμονής. Επίσης, επηρεάζονται σε σημαντικό βαθμό από την ποιότητα των 

τουριστικών υπηρεσιών και τη φιλικότητα των ντόπιων. 

Η πλειοψηφία των τουριστών με γενικά ενδιαφέροντα κατά τη διαδικασία επιλογής προορισμού 

ιεραρχούν στην κορυφή τη σχέση ποιότητας και τιμής (56%). Μεγαλύτερη συγκριτικά σημασία 

στη σχέση ποιότητας και τιμής αποδίδουν οι κάτοικοι του Ντόρτμουντ (67%), του Ανόβερου 

(61%) και της Κολονίας καθώς επίσης και η ηλικιακή ομάδα 35-44 (66%).  

Το ίδιο σημαντικός είναι και ο ρόλος που διαδραματίζουν οι καλές κλιματολογικές συνθήκες 

αφού επηρεάζουν 54% των τουριστών και ιδιαίτερα τους μεγαλύτερους σε ηλικία (55-74 62%), 

τους απόφοιτους πανεπιστημίου (59%) και τους κατοίκους του Αμβούργου (63%), του 

Ντόρτμουντ (63%) και του Ντίσελντορφ (60%). 

Η ποιότητα των μονάδων διαμονής είναι το τρίτο σημαντικότερο κριτήριο με 34%. Μεγαλύτερη 

έμφαση στη ποιότητα των μονάδων διαμονής αποδίδουν οι κάτοικοι της Λειψίας (41%), της 

Δρέσδης (39%) και της Φραγκφούρτης (38%), οι ηλικιακές ομάδες 55-64 (39%) και 65-75 (37%) 

και η μεσαία εισοδηματική τάξη (37%). 

 Οι Γερμανοί τουρίστες ιεραρχούν τις καθαρές παραλίες στην τέταρτη θέση με 33% και την 

καταλληλότητα του προορισμού για διακοπές ήλιου και θάλασσας στην πέμπτη με 32%. Τα δύο 

αυτά κριτήρια είναι σημαντικότερα για τις ηλικίες 25-34 και 45-54. Οι καθαρές παραλίες 
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επηρεάζουν περισσότερο τους απόφοιτους πανεπιστημίου και την ανώτερη εισοδηματική τάξη 

και η καταλληλότητα για διακοπές ήλιου και θάλασσας τους απόφοιτους δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης. Η ποιότητα των τουριστικών υπηρεσιών και η φιλικότητα των ντόπιων 

συγκέντρωσαν 27% αντίστοιχα. Η ποιότητα των τουριστικών υπηρεσιών επηρεάζει σε 

μεγαλύτερο βαθμό τους μεγαλύτερους σε ηλικία, τους κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου και την 

ανώτερη εισοδηματική τάξη. Η φιλικότητα των ντόπιων αποτελεί σημαντικότερο παράγοντα 

επιλογής για την ηλικιακή ομάδα 35-44 και τους απόφοιτους πανεπιστημίου.   

Ο τοπικός χαρακτήρας του προορισμού επηρεάζει 24% των Γερμανών τουριστών και 23% 

λαμβάνουν υπόψη τις συστάσεις από φίλους και συγγενείς. Ο τοπικός χαρακτήρας επηρεάζει 

περισσότερο τους μεγαλύτερους σε ηλικία και τους απόφοιτους πανεπιστημίου και οι συστάσεις 

από φίλους τους νεαρότερους σε ηλικία και τους απόφοιτους πανεπιστημίου. 

Η ποιότητα του προορισμού, η ασφάλεια και η διασκέδαση/νυκτερινή ζωή επιδρούν θετικά σε 

14% των Γερμανών τουριστών, 10% επηρεάζονται από τις προσφορές και 9% λαμβάνουν υπόψη 

τις εισηγήσεις των τουριστικών γραφείων. Στα ίδια επίπεδα κινούνται και η βολική ταξιδιωτική 

σύνδεση και οι πολιτιστικές δραστηριότητες. Με μικρότερα ποσοστά ακολουθούν η 

αρχαιολογική αξία του προορισμού (5%), οι ποικιλία των αθλητικών δραστηριοτήτων, οι 

ευκαιρίες για ψώνια, οι επισκέψεις σε φίλους/συγγενείς, ο συνδυασμός με εκδρομές σε 

γειτονικές χώρες (2%), οι διαφημίσεις (2%) και ο συνδυασμός με κρουαζιέρες σε γειτονικές 

χώρες (1%) 
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   Βάση: (Ν=700, τυχαίο δείγμα) 

  

Σχήμα 76: Λόγοι επιλογής τουριστικών προορισμών για τις κύριες διακοπές 

 
Για την Κύπρο, τα σημαντικότερα κριτήρια επιλογής είναι η καλή σχέση ποιότητας και τιμής 

(63%) και οι καθαρές παραλίες επίσης με 63%. Το καλό κλίμα επηρεάζει 58% των Γερμανών 

τουριστών, 42% θεωρούν την Κύπρο κατάλληλο προορισμό για διακοπές ήλιου και θάλασσας 

και ισόποσο ποσοστό επηρεάστηκε από τον τοπικό χαρακτήρα. Ένας στους τρεις τουρίστες 

επέλεξαν την Κύπρο λόγω των καλών τουριστικών υπηρεσιών και της φιλικότητας των 

κατοίκων, 29% επηρεάστηκαν από την καλή ποιότητα των μονάδων διαμονής και 25% θεωρούν 

την Κύπρο ως ποιοτικό προορισμό. Μικρότερα ποσοστά ανέφεραν τις πολιτιστικές 

δραστηριότητες (17%), την αρχαιολογική αξία (17%), τη νυκτερινή ζωή (8%), την ποικιλία 

αθλητικών δραστηριοτήτων (4%), την ασφάλεια (4%) και το συνδυασμό με κρουαζιέρες σε 

γειτονικές χώρες (4%). 
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3.4.5 Δραστηριότητες στις διακοπές τα τελευταία τρία χρόνια 
3.4.5.1 Τουρίστες ειδικών ενδιαφερόντων 

Οι βασικές δραστηριότητες κατά τη διάρκεια των διακοπών τα τελευταία τρία χρόνια 

επικεντρώνονται στα  ειδικά ενδιαφέροντα των τουριστών. Σε κάποιες περιπτώσεις, 

καταγράφονται παράλληλες δραστηριότητες που εμπίπτουν σε διαφορετικές κατηγορίες ειδικών 

ενδιαφερόντων. Αυτό ενδεχομένως να οφείλεται στο γεγονός ότι αρκετοί τουρίστες δεν έχουν 

αποκλειστικά και μονοδιάστατα ενδιαφέροντα, αλλά αντίθετα καλύπτουν μεγάλο φάσμα 

ενδιαφερόντων και δραστηριοτήτων.   

Η σημαντικότερη δραστηριότητα των Γερμανών κατά την διάρκεια των διακοπών ειδικών 

ενδιαφερόντων είναι οι επισκέψεις σε πολιτιστικούς και αρχαιολογικούς χώρους (32%). Η 

πεζοπορία στα μονοπάτια της φύσης είναι η δεύτερη σε σημασία δραστηριότητα με ποσοστό 

29% και  ακολουθούν με μερίδιο 27% οι  επισκέψεις σε χώρους φυσικής ομορφιάς.  Ένας στους 

πέντε Γερμανούς προτίμησε την ποδηλασία και τις επισκέψεις σε παραδοσιακά χωριά, ενώ με 

ελάχιστη διαφορά ακολουθούν η παρακολούθηση πολιτιστικών εκδηλώσεων (19%), οι 

δραστηριότητες φωτογραφικής τέχνης (18%), οι επισκέψεις σε εκκλησίες και μοναστήρια (17%), 

οι δραστηριότητες  χαλάρωσης/ αναζωογόνησης (17%) και η γευστική δοκιμή τοπικών φαγητών 

και κρασιών (17%). 

Οι διάφορες αθλητικές δραστηριότητες προτιμήθηκαν από 15% των Γερμανών τουριστών, ενώ 

12% προτίμησαν την ιστιοπλοΐα και 11% την ορειβασία και τις καταδύσεις. Ποσοστό 8% 

επέλεξαν τις επισκέψεις σε οινοποιεία/ζυθοποιεία, 6% προτίμησαν τις ασκήσεις 

γιόγκα/γυμναστικής και το ψάρεμα, 5% τις δραστηριότητες που σχετίζονται με τη γεωργία/ 

κτηνοτροφία, και την ιατρική θεραπεία, 4% το γκολφ και τις επισκέψεις σε  πάρκα σαφάρι, 3% 

τις επισκέψεις σε θεματικά πάρκα, 2% έμαθαν την τοπική γλώσσα και τοπικές παραδοσιακές 

τέχνες και 1% ασχολήθηκε με την ζωγραφική, την παρακολούθηση πουλιών και το σερφινγκ.  

Οι δραστηριότητες των Γερμανών που ενδιαφέρονται για τον τουρισμό πολιτισμού εστιάζονται 

κυρίως σε επισκέψεις σε πολιτιστικούς και αρχαιολογικούς χώρους (81%), στις επισκέψεις σε 

εκκλησίες και μοναστήρια (47%) και στην παρακολούθηση πολιτιστικών εκδηλώσεων (40%). 

Επιπλέον, 30% επισκέφθηκαν παραδοσιακά χωριά, 26% επισκέφθηκαν τοπία φυσικής ομορφιάς 
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και ασχολήθηκαν με την πεζοπορία (26%), ενώ 23% ασχολήθηκαν με την φωτογραφική τέχνη 

και 21% γεύτηκαν τοπικά φαγητά και κρασιά.  

Η συντριπτική πλειοψηφία (97%) των ερωτηθέντων που ανήκουν στην κατηγορία του 

περιπατητικού τουρισμού ασχολήθηκαν με την πεζοπορία σε μονοπάτια της φύσης και 56% 

επισκέφθηκαν τοπία φυσικής ομορφιάς. Άλλες δραστηριότητες της συγκεκριμένης ομάδας 

αφορούν τις επισκέψεις σε πολιτιστικούς και αρχαιολογικούς χώρους (28%), την ποδηλασία 

(26%), τις επισκέψεις σε παραδοσιακά χωριά (26%), τη φωτογράφιση (26%) και την ορειβασία 

(21%). 

Οι διάφορες αθλητικές δραστηριότητες (52%), οι καταδύσεις (45%) και η ποδηλασία (41%) είναι 

βασικές δραστηριότητες των τουριστών που προτιμούν τον αθλητικό τουρισμό. Άλλες 

δραστηριότητες που αφορούν γενικά τον αθλητισμό είναι η ορειβασία (17%,), το γκολφ (17%), η 

ιστιοπλοΐα (14%), η πεζοπορία (14%) και το σερφινγκ (10%).    

Η κύρια δραστηριότητα των τουριστών που προτίμησαν τις διακοπές θαλάσσιου τουρισμού ήταν 

η  ιστιοπλοΐα (68%), ενώ στη δεύτερη θέση με 57% κατατάσσονται οι επισκέψεις σε 

αρχαιολογικούς και πολιτιστικούς χώρους. Επίσης, 39% επισκέφθηκαν φυσικά τοπία, 29% 

ασχολήθηκαν με τη φωτογράφιση, 25% με τις καταδύσεις και το ψάρεμα, ισόποσο ποσοστό 

παρακολούθησε πολιτιστικές εκδηλώσεις, 21% αντίστοιχα ασχολήθηκε με δραστηριότητες 

αναζωογόνησης/ χαλάρωσης και επισκέψεις σε εκκλησίες/μοναστήρια και 18% με επισκέψεις σε 

παραδοσιακά χωριά και θεματικά πάρκα. 

Όλοι οι τουρίστες που ανήκουν στην κατηγορία του ποδηλατικού τουρισμού ασχολήθηκαν με 

την ποδηλασία. Παράλληλα με την ποδηλασία ή μέσα στα πλαίσια ενασχόλησης με την 

αγαπημένη τους δραστηριότητα, 38% επισκέφθηκαν τοπία φυσικής ομορφιάς και 35% 

ασχολήθηκαν με την πεζοπορία. Επίσης, 27% ασχολήθηκαν με άλλες αθλητικές δραστηριότητες, 

23% με την ορειβασία, 19% δοκίμασαν την τοπική κουζίνα και 15% αντίστοιχα επισκέφθηκαν 

αρχαιολογικούς χώρους και ασχολήθηκαν με τη φωτογράφιση.   

Η συντριπτική πλειοψηφία (95%) των τουριστών που προτίμησαν διακοπές ευεξίας 

ασχολήθηκαν με δραστηριότητες χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ποσοστό 42% ασχολήθηκαν 

παράλληλα με ασκήσεις γιόγκα και γυμναστικής, ενώ 16% προτίμησαν διάφορες άλλες 
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αθλητικές δραστηριότητες και 11% έτυχαν ιατρικής θεραπείας. Επίσης, 26% δοκίμασαν τοπικά 

φαγητά και κρασιά, 21% επισκέφθηκαν αρχαιολογικούς χώρους και φυσικά τοπία και 16% 

αντίστοιχα προτίμησαν την πεζοπορία και την παρακολούθηση πολιτιστικών εκδηλώσεων.  

Όλοι οι τουρίστες που προτιμούν τον γαστρονομικό/οινικό τουρισμό δοκίμασαν τοπικά φαγητά 

και κρασιά ενώ 67% επισκέφθηκαν τοπικά οινοποιεία ή/και ζυθοποιεία. Από τις υπόλοιπες 

δραστηριότητες τους ξεχωρίζουν οι επισκέψεις σε παραδοσιακά χωριά (28%), οι επισκέψεις σε 

αρχαιολογικούς/πολιτιστικούς χώρους (22%), η πεζοπορία (17%), οι επισκέψεις σε φυσικά τοπία 

(17%) και η εκμάθηση παραδοσιακών τεχνών.    

Οι σημαντικότερες δραστηριότητες άλλων κατηγοριών τουρισμού ειδικών ενδιαφερόντων είναι: 

• Εκδηλώσεις: Παρακολούθηση πολιτιστικών εκδηλώσεων (53%), επισκέψεις σε 

αρχαιολογικούς χώρους (29%), επισκέψεις σε παραδοσιακά χωριά (29%), επισκέψεις σε 

φυσικά τοπία (29%), γαστρονομία (24%) 

• Ορειβατικός: Ορειβασία (75%), πεζοπορία (50%), άλλες αθλητικές δραστηριότητες (42%). 

• Αγροτουρισμός: γεωργικές/κτηνοτροφικές δραστηριότητες (82%), πεζοπορία (55%), 

επισκέψεις σε παραδοσιακά χωριά (36%), επισκέψεις σε τοπία φυσικής ομορφιάς (27%), 

γαστρονομία (27%). 

 

Πίνακας 18: Δραστηριότητες στις διακοπές  τα τρία τελευταία χρόνια 

Βάση: (Ν=218, ειδικών ενδιαφερόντων) 
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Επισκέψεις σε πολιτιστικούς και αρχαιολογικούς 
χώρους 32% 81% 28% 10% 57% 15% 21% 22% 

Πεζοπορία στη φύση 29% 26% 97% 14% 14% 35% 16% 17% 

Επισκέψεις σε φυσικές ομορφιές 27% 26% 56% 10% 39% 38% 21% 17% 

Ποδηλασία 20% 7% 26% 41% 4% 100% 5% 22% 
Επισκέψεις σε παραδοσιακά χωριά 20% 30% 26% 7% 18% 12% 5% 28% 

Παρακολούθηση πολιτιστικών εκδηλώσεων 19% 40% 5% 3% 25% 4% 16% 17% 

Δραστηριότητες φωτογραφικής τέχνης 18% 23% 26% 14% 29% 15% - 6% 
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Δραστηριότητες χαλάρωσης και αναζωογόνησης 17% 5% 13% 7% 21% - 95% 11% 

Δοκιμή τοπικών φαγητών και κρασιών 17% 21% 15% - 11% 19% 26% 100% 
Επισκέψεις σε εκκλησίες και μοναστήρια 17% 47% 15% - 21% 12% 11% 6% 

Διάφορες αθλητικές δραστηριότητες 15% 7% 13% 52% 4% 27% 16% 11% 

Ιστιοπλοΐα  12% 9% 8% 14% 68% 4% 5% - 

Ορειβασία 11% 5% 21% 17% 4% 23% 5% 6% 

Καταδύσεις 11% 5% 5% 45% 25% 8% - - 

Επισκέψεις σε οινοποιεία, ζυθοποιεία 8% 2% 5% - 4% 8% - 67% 
Γιόγκα/γυμναστική 6% 2% - 3% - - 42% - 
Ψάρεμα 6% - 5% 3% 25% 4% - 6% 
Γεωργικές, κτηνοτροφικές δραστηριότητες 6% 2% 5% - 4% 4% - 6% 
Ιατρική θεραπεία  5% - - - - - 11% - 

Γκολφ 4% 5% 17% 7% 4% - - - 
Επισκέψεις σε πάρκα σαφάρι 4% - - - 4% - - - 
Επισκέψεις σε θεματικά πάρκα 3% 5% - - 18% - - - 

Δραστηριότητες χειροτεχνίας 2% 2% - - - - - 11% 
Εκμάθηση τοπικής γλώσσας 2% 2% - 3% - - - - 
Ζωγραφική 1% - 3% - - - - - 
Παρακολούθηση πουλιών 1% - 3% - 4% - - - 
Σέρφιν 1% - - 10% - - - - 
 

Η κύρια δραστηριότητα των τουριστών που επισκέφθηκαν την Ισπανία τα τελευταία χρόνια ήταν 

η πεζοπορία σε μονοπάτια της φύσης (30%), ενώ αρκετά κοντά κυμαίνονται οι επισκέψεις σε 

αρχαιολογικούς χώρους (28%) και η ποδηλασία (28%). Ποσοστό της τάξης του 19% 

ασχολήθηκαν με διάφορες αθλητικές δραστηριότητες, επισκέφθηκαν εκκλησίες/μονστήρια και 

γεύτηκαν την τοπική κουζίνα, ενώ με μια μονάδα διαφορά ακολουθούν οι επισκέψεις σε 

παραδοσιακά χωριά, η φωτογράφηση, οι καταδύσεις και οι δραστηριότητες 

αναζωογόνησης/χαλάρωσης. Ποσοστό 14% συγκέντρωσαν η παρακολούθηση πολιτιστικών 

εκδηλώσεων, η ορειβασία και η ιστιοπλοΐα και 12% οι επισκέψεις σε οινοποιεία.  
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Για την Ιταλία, η κύρια δραστηριότητα αφορά την επίσκεψη σε πολιτιστικούς και 

αρχαιολογικούς χώρους (38%). Ακολουθεί με μικρή διαφορά είναι η πεζοπορία (36%) και 

ακολουθούν οι επισκέψεις σε φυσικά τοπία (34%) και παραδοσιακά χωριά (27%) και με 23% 

αντίστοιχα η ποδηλασία, διάφορες αθλητικές δραστηριότητες, η γαστρονομία και οι επισκέψεις 

σε εκκλησίες/μοναστήρια. Ποσοστό 21% παρακολούθησαν πολιτιστικές εκδηλώσεις, 14% 

ασχολήθηκαν με την φωτογραφική τέχνη και την ορειβασία, 13% με την ιστιοπλοΐα, την 

αναζωογόνηση/χαλάρωση, τις καταδύσεις και με επισκέψεις σε οινοποιεία. 

Η κύρια δραστηριότητα  των τουριστών που επισκέφθηκαν τη Γαλλία είναι η ποδηλασία με 38%, 

ενώ  ακολουθούν η πεζοπορία 34%, η γαστρονομία 31%, οι επισκέψεις σε φυσικά τοπία 31% και 

αρχαιολογικούς χώρους 25%, διάφορες αθλητικές δραστηριότητες 25% και με 22% η ορειβασία 

και οι επισκέψεις σε οινοποιεία. Για την Αυστρία, η βασική δραστηριότητα είναι η πεζοπορία με 

67%, ενώ ακολουθούν οι επισκέψεις σε φυσικά τοπία 27%, η ποδηλασία 24%, διάφορες 

αθλητικές δραστηριότητες 24%, οι δραστηριότητες αναζωογόνησης/χαλάρωσης 21% και η 

ορειβασία 18%.  

Το κύριο πλεονέκτημα της Ελλάδας είναι οι αρχαιολογικοί χώροι (63%), ενώ 37% επισκέφθηκαν 

εκκλησίες και μοναστήρια. Ποσοστό 32% αντίστοιχα επισκέφθηκαν παραδοσιακά χωριά και  

δοκίμασε την τοπική κουζίνα, 26% επισκέφθηκαν φυσικά τοπία και παρακολούθησαν 

πολιτιστικές εκδηλώσεις, 21% προτίμησαν την πεζοπορία και την ιστιοπλοΐα και 16% το ψάρεμα 

και δραστηριότητες αναζωογόνησης/χαλάρωσης.  

Για την Κύπρο, οι πιο δημοφιλείς δραστηριότητες είναι οι επισκέψεις σε αρχαιολογικούς χώρους 

56%, η πεζοπορία 44%, οι επισκέψεις σε εκκλησίες/ μοναστήρια 44%, οι δραστηριότητες 

αναζωογόνησης/ χαλάρωσης 44%, η γαστρονομία 33%, η ποδηλασία 22%, οι επισκέψεις σε 

παραδοσιακά χώρια 22%, η ιστιοπλοΐα  22%, το γκολφ 22%, οι επισκέψεις σε φυσικά τοπία 

11%, η παρακολούθηση πολιτιστικών εκδηλώσεων 11% και η ζωγραφική 11%.   

Οι σημαντικότερες δραστηριότητες για άλλους βασικούς προορισμούς είναι: 

• Ελβετία: Πεζοπορία 47%, αθλητικές δραστηριότητες 41%, αναζωογόνηση/χαλάρωση 29%, 

γιόγκα/γυμναστική 24%, ορειβασία 24%. 

• Νορβηγία: Πεζοπορία 56%, ποδηλασία 38%, επίσκεψη σε φυσικά τοπία 38%, ορειβασία 

19%. 
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• Πορτογαλία: γαστρονομία 38%, επισκέψεις σε αρχαιολογικούς χώρους 31%, ποδηλασία 

25%, πεζοπορία 25%. 

• Τουρκία: Επισκέψεις σε αρχαιολογικούς χώρους 50%, υπηρεσία αναζωογόνησης/ 

χαλάρωσης 36%, επισκέψεις σε παραδοσιακά χωριά 29%, επισκέψεις σε εκκλησίες/ 

μοναστήρια 29%, γαστρονομία 21%, ιστιοπλοΐα 21%. 

• Νησιά Καραϊβικής: Ιστιοπλοΐα 62%, καταδύσεις 46%, φωτογραφική τέχνη 54%. 

• Τσεχία: Δραστηριότητες αναζωογόνησης/χαλάρωσης 44%. 

• Ταϊλάνδη: Δραστηριότητες αναζωογόνησης/χαλάρωσης 56%. 

 

Βάση: (Ν=218, ειδικών ενδιαφερόντων) 
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Σχήμα 77: Σημαντικότερες δραστηριότητες ανά προορισμό 

 

3.4.5.2 Τουρίστες γενικού τύπου διακοπών 

Οι βασικές δραστηριότητες κατά τη διάρκεια των κύριων διακοπών διαφέρουν ριζικά από τις 

δραστηριότητες των τουριστών με ειδικά ενδιαφέροντα. Οι Γερμανοί τουρίστες επιλέγουν 

δραστηριότητες που είναι κλασσικές για τις διακοπές ήλιου & θάλασσας, ξεκούρασης και 

αναψυχής.  
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Το κολύμπι και η ηλιοθεραπεία επικρατεί στις προτιμήσεις των τουριστών με ποσοστό 75% και 

είναι ιδιαίτερα δημοφιλής μεταξύ των Γερμανών κάτω των 54 χρονών (83%). Η γαστρονομία 

είναι στη δεύτερη θέση με 49% και ακολουθεί με 35% η νυκτερινή ζωή/διασκέδαση, η οποία 

είναι περισσότερο δημοφιλής στους νέους 25-34 χρονών (64%) και στην κατώτερη εισοδηματική 

τάξη (52%).  

Τα ψώνια και οι αγορές κατατάσσονται στην τέταρτη θέση με 32% και μεγαλύτερη αναλογία 

στην ηλικιακή ομάδα 25-34 (42%), ενώ 27% δήλωσαν ότι έκαναν καινούργιες γνωριμίες, ειδικά 

οι νέοι (45%) και η κατώτερη εισοδηματική τάξη (44%). Ποσοστό 26% αντίστοιχα  συμμετείχε 

σε οργανωμένες εκδρομές και σε επισκέψεις σε αρχαιολογικούς χώρους με μεγαλύτερο βαθμό 

συμμετοχής και, για τις δύο δραστηριότητες, στους τουρίστες άνω των πενήντα τεσσάρων ετών.  

Ένας στους τέσσερεις Γερμανούς τουρίστες αφιερώνουν χρόνο στην οικογένεια κατά την 

διάρκεια των διακοπών τους, 22% προτιμούν την πεζοπορία, 21% επισκέπτονται φυσικά τοπία, 

17% χρησιμοποιούν υπηρεσίες αναζωογόνησης/χαλάρωσης και 16% αντίστοιχα ασχολήθηκαν με 

την ποδηλασία και την παρακολούθηση πολιτιστικών εκδηλώσεων. Περίπου ένας στους δέκα 

προτίμησε τις καταδύσεις και διάφορες άλλες αθλητικές δραστηριότητες. Άλλες δραστηριότητες, 

με ποσοστά μικρότερα του 10%, είναι οι επισκέψεις σε εκκλησίες/μοναστήρια 9%, οι επισκέψεις 

σε θεματικά πάρκα 9%, το σερφινγκ 6%, το θαλάσσιο σκι 6%, η ιστιοπλοΐα 5%, διάφορες 

δραστηριότητες ειδικών ενδιαφερόντων 5%, ο αγροτουρισμός 4%, το γκολφ 4%, το ψάρεμα 3%, 

η εκμάθηση της τοπικής γλώσσας /παραδοσιακών τεχνών 3%, το διάβασμα 3%, η ιππασία 2% 

και οι επισκέψεις σε καζίνο 1%. 

Η βασικότερη δραστηριότητα όσων επισκέφθηκαν την Κύπρο τα τελευταία τρία χρόνια ήταν το 

κολύμπι και η ηλιοθεραπεία (88%), με δεύτερη τη γαστρονομία με 67%. Η τρίτη δραστηριότητα 

δεν συμβαδίζει με τις προτιμήσεις του συνόλου των τουριστών, αφού 58% προτίμησαν τις 

επισκέψεις σε αρχαιολογικούς χώρους. Ποσοστό 29% επέλεξαν τις οργανωμένες εκδρομές, την 

πεζοπορία και τις επισκέψεις σε εκκλησίες και μοναστήρια ενώ 25% αντίστοιχα προτίμησαν τις 

επισκέψεις σε φυσικά τοπία, την παρακολούθηση πολιτιστικών εκδηλώσεων και τις γνωριμίες με 

νέους ανθρώπους. Άλλες δραστηριότητες των τουριστών που επισκέφθηκαν την Κύπρο είναι η 

νυκτερινή ζωή 21%, η αφιέρωση χρόνου στην οικογένεια 21%, οι αθλητικές δραστηριότητες 
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21%, τα ψώνια 17%, η ποδηλασία 17%, η αναζωογόνηση/χαλάρωση, οι καταδύσεις 8%, το 

σερφινγκ 8% και η επίσκεψη σε θεματικά πάρκα 8%. 

 

Βάση: (Ν=700, τυχαίο δείγμα) 
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Σχήμα 78: Δραστηριότητες στη διάρκεια των διακοπών γενικού τύπου τα τελευταία τρία χρόνια 
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3.4.6 Αξιολόγηση επιλεγμένων προορισμών σε διάφορα κριτήρια 
Η Ισπανία υπερτερεί σημαντικά από τους ανταγωνιστικούς προορισμούς στην καταλληλότητα 

για διακοπές ήλιου και θάλασσας ενώ πληροί και τις προσδοκίες των Γερμανών στο κριτήριο 

σχέση ποιότητας και τιμής. Στα κριτήρια που αφορούν την καταλληλότητα για διάφορες μορφές 

τουρισμού ειδικών ενδιαφερόντων κερδίζει στα περισσότερα την τρίτη θέση έχοντας την 

υποστήριξη περίπου του ενός τρίτου των Γερμανών τουριστών. Με αυτά τα δεδομένα υπέρ της, 

η Ισπανία δικαίως προηγείται στις προτιμήσεις των Γερμανών για διακοπές ειδικού ή γενικού 

ενδιαφέροντος. Η χώρα που την απειλεί περισσότερο στην κατηγορία του τουρισμού θάλασσας 

και ήλιου είναι η Τουρκία, η οποία επίσης προηγείται οριακά και στο κριτήριο ποιότητας και 

τιμής.  

Η Ιταλία και Γαλλία δεν κερδίζουν σημαντικές ψήφους στα κριτήρια ποιότητας και τιμής  και 

καταλληλότητας για διακοπές ήλιου και θάλασσας, όμως πρωταγωνιστούν στα κριτήρια που 

αφορούν την καταλληλότητα για διακοπές ειδικών ενδιαφερόντων και εναλλάσσονται στην 

πρώτη και δεύτερη θέση. Η Ελλάδα είναι τέταρτη στο κριτήριο ποιότητα και τιμή και 

επιτυγχάνει σχετικά καλή επίδοση στην καταλληλότητα για διακοπές ήλιου και θάλασσας. Στα 

κριτήρια ειδικών ενδιαφερόντων κερδίζει τις εντυπώσεις στην κατηγορία του πολιτισμού, ενώ 

στα υπόλοιπα είναι, στις πλείστες περιπτώσεις, τέταρτη. Η Κροατία αξιολογείται πολύ θετικά 

στο κριτήριο ποιότητας και τιμής κερδίζοντας την εμπιστοσύνη του ενός τρίτου των Γερμανών 

τουριστών ενώ στα κριτήρια ειδικών ενδιαφερόντων ξεπερνά την Ελλάδα και Τουρκία στις 

κατηγορίες του αγροτουρισμού και ποδηλατικού τουρισμού. Η Κύπρος, με εξαίρεση την 

καταλληλότητα για διακοπές πολιτισμού όπου  ξεπερνά την Κροατία, στα υπόλοιπα κριτήρια 

είναι στην τελευταία θέση μη κατορθώνοντας να κερδίσει ποσοστά μεγαλύτερα του 10%.  

 Το βασικότερο προτέρημα της  Ισπανίας, το οποίο αποτελεί και ένα από τους βασικότερους 

λόγους  επιλογής προορισμού, είναι η καταλληλότητα για διακοπές ήλιου και θάλασσας. Από το 

σύνολο του δείγματος, 74% ψήφισαν την Ισπανία ως τον προορισμό που πληροί περισσότερο το 

συγκεκριμένο κριτήριο και ένα σημαντικό ποσοστό της τάξης του 41% τοποθετήθηκαν υπέρ της 

Τουρκίας. Η Ελλάδα κερδίζει την τρίτη θέση με σημαντικό αριθμό ψήφων (29%) και ακολουθεί 

η Ιταλία με 24%. Η Κροατία κερδίζει 12% των ψήφων και ακολουθεί η Γαλλία με μια μονάδα 

διαφορά (11%). Η Κύπρος είναι στην τελευταία θέση με μόλις 7% θετικές ψήφους. Οι τουρίστες 
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που έχουν επισκεφθεί την Κύπρο κατέταξαν την Κύπρο στην τέταρτη θέση με 27% ενώ στις 

πρώτες θέσεις τοποθετούν την Ισπανία 57% , την Ελλάδα 40% και την Τουρκία 36% και πιο 

κάτω από την Κύπρο τοποθετούν την Ιταλία 17%, την Κροατία 12% και τη Γαλλία 10%. 

Η σχέση ποιότητας και τιμής, όπως αναφέρεται στα προηγούμενα κεφάλαια είναι το βασικότερο 

κριτήριο επιλογής προορισμού για τους τουρίστες γενικών ενδιαφερόντων και τρίτο στη σειρά 

για τους τουρίστες ειδικών ενδιαφερόντων. Σε αυτό το θεμελιώδες κριτήριο η Τουρκία κερδίζει 

τις περισσότερες ψήφους (49%) και προηγείται οριακά της Ισπανίας (48%).  Η Κροατία 

καταγράφει επίσης σημαντικό μερίδιο που ανέρχεται στο 33% και ξεπερνά με διαφορά την 

Ελλάδα 26%, την Ιταλία 15% και τη Γαλλία 11%. Μόνο 8% τοποθετήθηκαν υπέρ της Κύπρου. 

Οι Γερμανοί που επισκέφθηκαν την Κύπρο την κατατάσσουν στην τέταρτη θέση με 26% και 

ισοβαθμεί με την Ελλάδα, υστερεί σημαντικά από την Τουρκία 49%, την Ισπανία 40% και την 

Κροατία 35%, ενώ υπερέχει με διαφορά από την Ιταλία 12% και τη Γαλλία 8%.  

Η Ελλάδα, κατά κύριο λόγο, και η Ιταλία, κατά δεύτερο, πληρούν σε μεγαλύτερο βαθμό από τις 

υπόλοιπες χώρες το κριτήριο για διακοπές πολιτισμού. Η Ελλάδα κερδίζει 47% των ψήφων και η 

Ιταλία το 40%, ενώ ένας στους τρεις Γερμανούς τάχθηκαν υπέρ της Γαλλίας, 26% υπέρ της 

Τουρκίας και 25% προτίμησαν την Ισπανία.  Η Κύπρος είναι στην έκτη θέση με 13% αφήνοντας 

τελευταία την Κροατία με 4%. Όπως και στα προηγούμενα κριτήρια, η Κύπρος δέχεται 

σημαντική υποστήριξη από τους Γερμανούς που την έχουν επισκεφθεί κατατάσσοντας την στην 

τρίτη θέση με 35% πίσω από την Ελλάδα (50%) και τη Γαλλία (36%) και μπροστά από την 

Ιταλία 33%, την Τουρκία 22%, την Ισπανία 20% και την Κροατία 2%. Η αξιολόγηση των 

Γερμανών που ανήκουν στην κατηγορία των τουριστών με ειδικό ενδιαφέρον τον πολιτισμό 

διαφέρει σε πολλά σημεία από την αντίστοιχη αξιολόγηση του συνόλου των Γερμανών 

τουριστών. Συγκεκριμένα, οι τουρίστες που ασχολούνται με τον τουρισμό πολιτισμού 

κατατάσσουν στην πρώτη θέση την Ιταλία με 56%, στη δεύτερη την Ελλάδα με 40%, στην τρίτη 

τη Γαλλία με 28% και την Κύπρο στην τέταρτη θέση με δύο μονάδες διαφορά (26%). Η Τουρκία 

κέρδισε 23% των ψήφων, 19% ψήφισαν την Ισπανία, ενώ η Κροατία δεν συμπεριλαμβάνεται 

στις επιλογές τους. 

Η Ιταλία είναι, σύμφωνα με 48% των Γερμανών, ο καταλληλότερος προορισμός για θρησκευτικό 

τουρισμό. Η Ισπανία κέρδισε 31% των ψήφων, ενώ ακολουθούν η Ελλάδα με 25%, η Τουρκία με 
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20%, η Γαλλία με 15%, η Κύπρος με 9% και η Κροατία με 6%. Οι Γερμανοί που επισκέφθηκαν 

την Κύπρο την ανεβάζουν και πάλι στην τέταρτη θέση με 24%, αρκετά πίσω από την Ιταλία 

(50%), αλλά και αρκετά κοντά στην Ελλάδα (30%) και την  Ισπανία (29%), οι οποίες είναι στην 

δεύτερη και τρίτη θέση αντίστοιχα. Στην πέμπτη θέση τοποθετούν την Τουρκία με 18%, ενώ 

ακολουθούν η Γαλλία με 12% και η Κροατία με 7%. Η αριθμητική βάση των τουριστών με 

ειδικά ενδιαφέροντα τις θρησκευτικές διακοπές είναι στατιστικά ανεπαρκής, όμως ενδεικτικά 

σημειώνεται ότι στις τρεις πρώτες θέσεις κατατάσσουν με 33% την Ιταλία, την Ισπανία και την 

Τουρκία, ενώ οι υπόλοιποι προορισμοί, συμπεριλαμβανομένης και της Κύπρου, κέρδισαν 17% 

των ψήφων.  

Οι διακοπές αγροτουρισμού αποτελούν ένα από τα προπύργια της Γαλλίας αφού συγκέντρωσε 

49% των ψήφων και προηγείται με σημαντική διαφορά από την Ιταλία (34%) και την Ισπανία 

(30%). Η Κροατία είναι ένας σημαντικός παίχτης στην κατηγορία του αγροτουρισμού, 

κερδίζοντας 22% των ψήφων, και ακολουθούν η Ελλάδα (19%), η Τουρκία (13%), ενώ μόνο 6% 

πιστεύουν ότι η Κύπρος πληροί αυτό το κριτήριο.  Ακόμα και οι Γερμανοί που επισκέφθηκαν την 

Κύπρο δεν μεταβάλλουν δραστικά την βαθμολογία τους. Συγκεκριμένα, στις τρεις πρώτες θέσεις 

και με ουσιαστική διαφορά από τις υπόλοιπες χώρες κατατάσσουν, όπως και το σύνολο των 

τουριστών, τη Γαλλία 50%, Ιταλία 37% και Ισπανία 36%. Στη συνέχεια τοποθετούν τρεις χώρες 

με περίπου ισοδύναμα ποσοστά και συγκεκριμένα την Ελλάδα με 18% και την Κροατία και 

Κύπρο με 16%  αντίστοιχα ενώ στην τελευταία θέση κατατάσσουν την Τουρκία με 10%. Οι 

τουρίστες που ενδιαφέρονται για τον αγροτουρισμό εμπιστεύονται σχεδόν αποκλειστικά τη 

Γαλλία (45%), την Ισπανία (45%) και την Ιταλία (36%), ενώ οι υπόλοιπες χώρες, με εξαίρεση 

την Κροατία, κερδίζουν αμελητέα ποσοστά. Πιο αναλυτικά, υπέρ της Κροατίας τάχθηκαν 18%, 

ενώ μόνο 9% υποστήριξαν την Ελλάδα και την Κύπρο. Η Τουρκία δεν συμπεριλαμβάνεται στις 

επιλογές τους.  

Για τον περιπατητικό τουρισμό η τάση ως προς την κατάταξη των τριών πρώτων χωρών 

παραμένει σταθερή. Η Γαλλία ισοβαθμεί στην πρώτη θέση με την Ιταλία κερδίζοντας 43% των 

ψήφων αντίστοιχα και η Ισπανία ακολουθεί στην τρίτη θέση με 36%. Η Ελλάδα με 17% 

προηγείται οριακά της Κροατίας (16%) και η Κύπρος (9%) προσπερνά οριακά την Τουρκία 

(8%). Οι τουρίστες που επισκέφθηκαν την Κύπρο την κατατάσσουν στην τέταρτη θέση με 21% 
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έναντι 41% για τη Γαλλία και 39% για την Ιταλία και την Ισπανία. Η Ελλάδα είναι στην πέμπτη 

θέση με μόλις μια μονάδα διαφορά από την Κύπρο (20%),το μερίδιο της Κροατίας είναι 18% και 

της Τουρκιάς μόλις 5%.  Η Κύπρος δεν αποτελεί βασική επιλογή των τουριστών που 

ενδιαφέρονται για τον περιπατητικό τουρισμό αφού κερδίζει μόνο 8% των ψήφων και ισοβαθμεί 

με την Τουρκία στην τελευταία θέση. Οι βασικές τους επιλογές,  όπως και του συνόλου των 

τουριστών, είναι η Ιταλία και η Ισπανία με 49% και η Γαλλία με 46%, ενώ 18% υποστήριξαν την 

Ελλάδα και την Κροατία. 

Η γαλλική κουζίνα αναντίρρητα κερδίζει τα εύσημα στην κατηγορία του γαστρονομικού 

τουρισμού. Επτά στους δέκα Γερμανούς αναγνωρίζουν το πλεονέκτημα της Γαλλίας στο τομέα 

του γαστρονομικού /οινικού τουρισμού, ενώ πολύ ουσιαστική είναι και η εκτίμηση τους για την 

Ιταλική κουζίνα (59%).  

Η Ισπανία είναι στην τρίτη θέση με 34% και η Ελλάδα στην τέταρτη με 16%. Η καταλληλότητα 

των άλλων τριών χωρών για διακοπές με έμφαση στη γαστρονομία είναι σχεδόν αμελητέα αφού 

μόνο 6% τοποθετήθηκαν υπέρ της Τουρκίας και 4% υπέρ της Κύπρου και της Κροατίας. Η 

πλειοψηφία των τουριστών που επισκέφθηκαν την Κύπρο προτιμούν για γαστρονομικές 

διακοπές, όπως και οι υπόλοιποι, την Γαλλία (71%) και Ιταλία (56%), ενώ 26% και 21% 

αντίστοιχα ψήφισαν την Ισπανία και Ελλάδα. Μόνο 12% υποστήριξαν την Κύπρο, τοποθετώντας 

την πιο πάνω από την Κροατία (4%) και την Τουρκία (2%).  

Όσον αφορά τους τουρίστες που επέλεξαν διακοπές γαστρονομίας τα τελευταία τρία χρόνια, οι 

επιλογές τους συμβαδίζουν με τις επιλογές των υπόλοιπων τουριστών, με 72% να υποστηρίζουν 

τη Γαλλία, 50% την Ισπανία, 44% την Ιταλία, 22% την Τουρκία και μόλις 6% την Ελλάδα και 

την Κύπρο. Η Κροατία δεν συμπεριλαμβάνεται στις επιλογές τους.  

Ο ποδηλατικός τουρισμός εμπίπτει και πάλι στην σφαίρα δράσης της τριάδας Γαλλίας, Ισπανίας 

και Ιταλίας, ενώ η Κύπρος δεν κατάφερε να πείσει τους Γερμανούς για την καταλληλότητά της 

στη συγκεκριμένη κατηγορία τουρισμού. Πρώτη κατατάσσεται η Γαλλία με 45% και 

ακολουθούν η Ιταλία (37%) και η Ισπανία (34%). Η Κροατία περνά στην τέταρτη θέση με 15%, 

ένας στους δέκα ψήφισε την Ελλάδα, 6% την Τουρκία και  5% την Κύπρο. Οι τουρίστες που 

επισκέφθηκαν την Κύπρο την ανεβάζουν στην τέταρτη θέση με 18% σε σύγκριση με 46% για τη 
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Γαλλία, 38% για την Ισπανία, 37% για την Ιταλία , 12% για την Κροατία, 7% για την Τουρκία 

και 9% για την Ελλάδα.  

Ακριβώς την ίδια κατάταξη στην Κύπρο, αλλά με λιγότερες ψήφους, δίνουν και οι Γερμανοί που 

ενδιαφέρονται για τον ποδηλατικό τουρισμό. Συγκεκριμένα, 58% υποστήριξαν την Ιταλία, 54% 

τη Γαλλία, 50% την Ισπανία, 12% την Κύπρο και 4% αντίστοιχα την Ελλάδα, την Τουρκία και 

την Κροατία.   

 

Βάση: (Ν=850, σύνολο δείγματος) 
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Σχήμα 79: Αξιολόγηση επιλεγμένων προορισμών σε διάφορα κριτήρια 
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Σχήμα 80: Αξιολόγηση Κύπρου από επισκέπτες και τουρίστες με συγκεκριμένα ειδικά ενδιαφέροντα 

 

3.4.7 Εμπειρία με την Κύπρο και αξιολόγηση  
3.4.7.1 Αναγνωρισιμότητα και εμπειρία 

Η συντριπτική πλειοψηφία των Γερμανών (77%) γνωρίζουν την Κύπρο ως τουριστικό 

προορισμό με τους τουρίστες που έχουν γενικά ενδιαφέροντα να καταγράφουν μεγαλύτερο 

δείκτη αναγνωρισιμότητας (79%) σε σύγκριση με τους τουρίστες με ειδικά (75%). Επίσης, 

μεγαλύτερος δείκτης αναγνωρισιμότητας εντοπίζεται στους κατοίκους του Ντίσελντορφ (85%), 

του Μίνστερ (85%), της Φραγκφούρτης (82%) και του Βερολίνου (80%), στην ηλικιακή ομάδα 

45-54 (82%), στους άνδρες (79%), στους απόφοιτους πανεπιστημίου (80%) και στην ανώτερη 

εισοδηματική τάξη (85%). Αντίθετα, συγκριτικά μικρότερος δείκτης αναγνωρισιμότητας 

καταγράφεται στο Ντόρτμουντ (66%), στην ηλικιακή ομάδα 25-34 (73%), στις γυναίκες  (75%), 

στους απόφοιτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (68%) και στην κατώτερη εισοδηματική τάξη 

(60%). 

Ποσοστό 14% των Γερμανών που ταξίδεψαν τα τρία τελευταία χρόνια για διακοπές ειδικών 

ή/και γενικών ενδιαφερόντων έχουν επισκεφθεί την Κύπρο. Όσοι επισκέφθηκαν την Κύπρο 
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κατανέμονται σε δύο ομάδες, με την μεν πρώτη να συμπεριλαμβάνει όσους σκοπεύουν να την 

επισκεφθούν ξανά (8%) και τη δεύτερη όσους δεν σκοπεύουν να την επισκεφθούν ξανά (6%). 

Από το σύνολο των Γερμανών που επισκέφθηκαν την Κύπρο, 26% ανήκουν στην κατηγορία των 

τουριστών με ειδικά ενδιαφέροντα και 74% στην κατηγορία του τουρισμού γενικής μορφής. 

Οι περισσότεροι επισκέπτες της Κύπρου προέρχονται από το Ντίσελντορφ, το Ανόβερο και τη 

Λειψία, ενώ σε σχέση με την ηλικιακή κατανομή μεγαλύτερη αναλογία καταγράφεται στην 

ομάδα 35-54. Πιο αναλυτικά, στους νεαρότερους σε ηλικία (25-34) η αναλογία επισκεπτών 

κυμαίνεται στο 13% και αυξάνεται σε 23% στις ηλικίες 35-44 και 45-54, μετά μειώνεται οριακά 

σε 21% στην ομάδα 55-64 και σε 19% στους μεγαλύτερους σε ηλικία 65-75 χρονών. Σε σχέση με 

το επίπεδο μόρφωσης, 51% είναι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 22% απόφοιτοι 

πανεπιστημίου, 11% κάτοχοι μεταπτυχιακού και 16% συνεχίζουν την εκπαίδευση τους (κυρίως 

πανεπιστημιακή). Ως προς την εισοδηματική τάξη, 5% ανήκουν στην κατώτερη, 50% στην 

μεσαία και 40% στην ανώτερη.  

Η αναλογία των Γερμανών που δεν έχουν επισκεφθεί την Κύπρο κυμαίνεται στο 63% εκ των 

οποίων 43% δεν προτίθενται να επισκεφθεί στο άμεσο μέλλον την Κύπρο ενώ αντίθετα 20% 

είναι δυνητικοί επισκέπτες. Από το σύνολο των δυνητικών επισκεπτών 29% ανήκουν στην 

κατηγορία των τουριστών ειδικών ενδιαφερόντων και 71% στην κατηγορία των τουριστών 

γενικής μορφής τουρισμού. Ως προς τον τόπο διαμονής υπερέχουν οριακά οι κάτοικοι της 

Στουτγάρδης και της Φραγκφούρτης με 9% και οι κάτοικοι του  Αμβούργου, του Μονάχου, του 

Βερολίνου, του Ανόβερου, της Δρέσδης και του Μίνστερ με 8%. Στις ηλικιακές ομάδες, η 

κατανομή της πρόθεσης επίσκεψης είναι 19% για την ομάδα 25-34, 26% για την ομάδα 35-44, 

21% για τις ηλικίες 45-54, 19% για την ομάδα 55-64 και 15% για τις ηλικίες 65-75. Σε σχέση με 

το φύλο, υπερτερούν οι άνδρες με 55% έναντι 45% για τις γυναίκες, στο επίπεδο μόρφωσης 47% 

είναι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και 41% απόφοιτοι πανεπιστημίου, ενώ η 

κατανομή των δυνητικών επισκεπτών στις εισοδηματικές τάξεις είναι 12% για την κατώτερη, 

55% για την μεσαία και 29% για την ανώτερη. 

 Συνοψίζοντας, από το σύνολο των Γερμανών που ταξίδεψαν τα τελευταία τρία χρόνια, 23% δεν 

γνωρίζουν την Κύπρο ως τουριστικό προορισμό, 14% την έχουν επισκεφθεί, εκ των οποίων 8% 
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σκοπεύουν να την επισκεφθούν ξανά, και 63% δεν την έχουν επισκεφθεί, με 20% να εκδηλώνουν 

πρόθεση επίσκεψης, ανεβάζοντας έτσι τον δυνητικό αριθμό επισκεπτών στο 28%. 

 

Βάση: (850, σύνολο δείγματος) 

 

Σχήμα 81: Αναγνωρισιμότητα και εμπειρία με την Κύπρο 

 

3.4.7.2 Αποτρεπτικοί παράγοντες για επίσκεψη στην Κύπρο 

Η αντίληψη ότι η Κύπρος είναι ακριβός προορισμός είναι ο πιο αποτρεπτικός παράγοντας 

επιλογής με 23%. Οι Γερμανοί που έχουν επισκεφθεί προηγουμένως την Κύπρο και δεν 

σκοπεύουν να την επισκεφθούν ξανά ανέφεραν τον λόγο αυτό σε αναλογία 18%, ενώ το 

αντίστοιχο ποσοστό, μεταξύ όσων δεν έχουν επισκεφθεί το νησί, κυμαίνεται στο 24%. Συνεπώς, 

η αντίληψη αυτή δεν περιορίζεται μόνο στα πλαίσια εντυπώσεων αλλά στηρίζεται και στην 

εμπειρία που αποκόμισαν οι Γερμανοί με διακοπές στην Κύπρο. Μεγαλύτερη αναλογία 

αναφοράς του συγκεκριμένου λόγου εντοπίζεται στις ηλικίες 25-34 (34%), στους απόφοιτους 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (30%) και στην κατώτερη εισοδηματική τάξη (30%). Σημειώνεται 

ότι μεταξύ των τουριστών με ειδικά ενδιαφέροντα μόνο 14% πιστεύουν ότι η Κύπρος είναι 

ακριβός προορισμός σε σύγκριση με 24% για τους τουρίστες που προτιμούν γενικής μορφής 

διακοπών. 
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Ο δεύτερος αποτρεπτικός παράγοντας επιλογής της Κύπρου είναι η άποψη ότι η Κύπρος δεν 

προσφέρει κάτι το ιδιαίτερο (16%). Με αυτή την άποψη συμφωνούν περισσότερο οι τουρίστες 

με γενικά ενδιαφέροντα (17%) σε σύγκριση με τους τουρίστες με ειδικά ενδιαφέροντα (9%). 

Επίσης, συμφωνεί περισσότερο η ηλικιακή ομάδα 35-44 22%, οι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης 24% και οι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου 23%. 

Η περιορισμένη έκταση πληροφοριών για το τουριστικό προϊόν της χώρας είναι ο τρίτος λόγος 

απόρριψης της με 14% και με συγκριτικά μεγαλύτερο ποσοστό στην ηλικιακή ομάδα 35-44 

(18%). Η αντίστοιχη αναλογία στους τουρίστες με ειδικά ενδιαφέροντα είναι 12% και στους 

τουρίστες με γενικά ενδιαφέροντα 14%. Η εντύπωση ότι η Κύπρος  δεν πληροί το κριτήριο της 

μοναδικότητας και του τοπικού χαρακτήρα και η προτίμηση για άλλους πιο κοντινούς 

προορισμούς επηρεάζουν αρνητικά 13% των Γερμανών τουριστών. Με την άποψη ότι η Κύπρος 

υστερεί στη μοναδικότητα/τοπικό χαρακτήρα συναινούν περισσότερο οι τουρίστες ειδικών 

ενδιαφερόντων (20%) σε σύγκριση με τους τουρίστες γενικών ενδιαφερόντων (12%) ενώ πιο 

κοντινούς προορισμούς επιλέγουν κυρίως οι τουρίστες άνω των πενήντα πέντε ετών.    

Άλλοι λόγοι που επιδρούν αρνητικά στην πιθανότητα επιλογής της Κύπρου είναι η προτίμηση 

για άλλους πιο εξωτικούς προορισμούς (11%) και η ανεπαρκής υποδομή της χώρας (9%), με 

10% των προηγούμενων επισκεπτών να συμφωνεί με αυτή την άποψη.  Ποσοστό της τάξης του 

8% δήλωσε ότι έχει ήδη επισκεφθεί την Κύπρο και επιθυμεί να επισκεφθεί άλλους προορισμούς, 

ισόποσο ποσοστό πιστεύει ότι η Κύπρος δεν είναι ασφαλής προορισμός (10% μεταξύ όσων την 

επισκέφθηκαν) και ότι προσφέρει μόνο διακοπές ήλιου και θάλασσας. Επίσης 7% δήλωσαν ότι 

δεν επιλέγουν πακέτα διακοπών, 6% πιστεύουν ότι η Κύπρος δεν είναι ποιοτικός τουρισμός , 5% 

έγιναν δέκτες αρνητικών συστάσεων από φίλους που επισκέφθηκαν την Κύπρο, ενώ ισόποσο 

ποσοστό ανέφεραν ότι πήραν αρνητικές συστάσεις από τουριστικούς πράκτορες. Επίσης, 5% 

αντίστοιχα θεωρούν ότι η Κύπρος δεν προσφέρει καλές ευκαιρίες για ψώνια (8% μεταξύ όσων 

την επισκέφθηκαν), είναι κατάλληλη μόνο για οικογενειακές διακοπές, κατάλληλη για νέους και 

ηλικιωμένους. Ποσοστό 4% θεωρούν την Κύπρο προορισμό μαζικού τουρισμού (8% μεταξύ 

όσων την επισκέφθηκαν) και 3% πιστεύουν ότι υστερεί στην προσφορά δραστηριοτήτων 

πολιτισμού, ειδικών ενδιαφερόντων και νυκτερινής ζωής.   
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   Βάση: (414, δεν σκοπεύουν να επισκεφθούν)  

 

Σχήμα 82: Αποτρεπτικοί παράγοντες για επίσκεψη στην Κύπρο 

 

3.4.7.3 Αναγνωρισιμότητα διαφημίσεων 

Η πλειοψηφία (73%) των Γερμανών που γνωρίζουν την Κύπρο ως προορισμό έχουν δει ή 

ακούσει διαφημίσεις ή προωθητικές ενέργειες για την Κύπρο. Μεγαλύτερη αναλογία ανάκλησης 

διαφημίσεων εντοπίζεται στους κατοίκους του Ντόρτμουντ (85%), της Δρέσδης (79%), του 

Βερολίνου (78%) και του Αμβούργου (76%) σε σύγκριση με 63% για τους κατοίκους του 

Ντίσελντορφ. Επίσης, ο δείκτης αναμνησιμότητας διαφημίσεων είναι συγκριτικά μεγαλύτερος 

στην ηλικιακή ομάδα 25-34 (81%) σε σύγκριση με 63% για την ομάδα 65-75, ενώ μεγαλύτερος 

δείκτης αναμνησιμότητας καταγράφεται και στους αποφοίτους πανεπιστημίου 77% και την 

κατώτερη τάξη 77%. Σε σχέση με το είδος διακοπών που επιλέγουν, ο δείκτης αναμνησιμότητας 

είναι μεγαλύτερος μεταξύ όσων προτιμούν τις διακοπές γενικού ενδιαφέροντος (77%) σε 

σύγκριση με όσους προτιμούν διακοπές γενικής μορφής (73%). 
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Βάση: (654,γνωρίζουν την Κύπρο ως προορισμό) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 83: Αναμνησιμότητα διαφημίσεων 

 

Οι περισσότεροι Γερμανοί (40%) έχουν δει διαφημίσεις στη τηλεόραση και ιδιαίτερα η ηλικιακή 

ομάδα 25-34 (53%). Τα διαφημιστικά φυλλάδια/μπροσούρες είναι η δεύτερη πηγή ανάκλησης 

διαφημίσεων με 29%, με συγκριτικά μεγαλύτερη αναλογία στην ηλικιακή ομάδα 55-54 (32%) 

και στους κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου (33%). 

Η ανάκληση διαφημίσεων μέσω του διαδικτύου κυμαίνεται στο 21%. Ο δείκτης ανάκλησης 

διαφημίσεων στο διαδίκτυο είναι μεγαλύτερος στους νέους και μειώνεται σταδιακά στις 

μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες. Συγκεκριμένα, ξεκινά από το 30% στην ομάδα 25-34, μειώνεται 

στο 25% στην ομάδα 35-44 και σε 19% στην ομάδα 45-54, ενώ καταλήγει σε 18% για την ομάδα 

55-64 και 12% για τους μεγαλύτερους σε ηλικία (64-75). Επίσης, οι απόφοιτοι πανεπιστημίου 

θυμούνται σε μεγαλύτερο βαθμό τις διαφημίσεις στο διαδίκτυο (26%) 

Ο δείκτης ανάκλησης διαφημίσεων από τα περιοδικά είναι 18% με μεγαλύτερη αναλογία στους 

κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου (28%) και ακολουθούν οι αφίσες στα τουριστικά γραφεία (11%), 

οι διαφημίσεις στις εφημερίδες (7%), στο ραδιόφωνο (5%), οι εξωτερικές πινακίδες (2%) και οι 

εκθέσεις (1%). 
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Βάση: (654,γνωρίζουν την Κύπρο ως προορισμό) 

 

Σχήμα 84: ΜΜΕ που είδαν/άκουσαν διαφημίσεις για την Κύπρο 

 

3.4.7.4 Αξιολόγηση Κύπρου 

Η αξιολόγηση της Κύπρου στα επιμέρους κριτήρια που εξέτασε η έρευνα κινείται από μέτρια 

έως κάπως θετική, λαμβανομένου υπόψη ότι ο μέσος όρος βαθμολογίας κυμαίνεται από το 4,26 

έως το 5,92 στην επταβάθμια κλίμακα όπου το «1» αντιστοιχούσε με «διαφωνώ πλήρως» και το 

«7» με «συμφωνώ πλήρως». 

Η Κύπρος κερδίζει την καλύτερη της βαθμολογία στο κριτήριο «κατάλληλος προορισμός για 

διακοπές ήλιου & θάλασσας» με μέσο όρο 5,92. Από το σύνολο των Γερμανών τουριστών, 32% 

συμφωνούν απόλυτα ότι η Κύπρος πληροί το συγκεκριμένο τύπο διακοπών, 40% συμφωνούν και 

16% συμφωνούν κάπως (αθροιστικά 88%). Μόνο 5% δεν είναι και τόσο σίγουροι ότι η Κύπρος 

πληροί το κριτήριο, ενώ 4% εξέφρασαν αρνητική άποψη. Μεγαλύτερος βαθμός συμφωνίας 

εντοπίζεται μεταξύ των Γερμανών που έχουν επισκεφθεί την Κύπρο (6,35) και των κατοίκων του 
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Ντόρτμουντ (6,12) και του Μίνστερ (6,10), ενώ αντίθετα μικρότερο συγκριτικά βαθμό 

συμφωνίας εξέφρασαν οι Γερμανοί που δεν έχουν επισκεφθεί την Κύπρο (5,82) και η ηλικιακή 

ομάδα 65-75 (5,82).  

Ο μέσος όρος αξιολόγησης για την καταλληλότητα της Κύπρου ως προορισμού για διακοπές 

πολιτισμού κυμαίνεται στο 5,20 με 14% να συμφωνούν απόλυτα, 28% να συμφωνούν και 31% 

να συμφωνούν κάπως (αθροιστικά 73%). Ποσοστό 11% των Γερμανών τουριστών που 

γνωρίζουν την Κύπρο δήλωσαν ότι ούτε συμφωνούν ούτε διαφωνούν με το συγκεκριμένο 

κριτήριο και 11% τοποθετήθηκαν αρνητικά. Ο βαθμός συμφωνίας μεταξύ όσων έχουν 

προηγούμενη εμπειρία με την Κύπρο φθάνει το 5,83, ενώ μεταξύ όσων δεν την έχουν επισκεφθεί 

κυμαίνεται στο 5,04. Οι τουρίστες που ενδιαφέρονται για τον πολιτιστικό τουρισμό 

βαθμολόγησαν την Κύπρο με 5,25 και συγκεκριμένα 17% συμφωνούν απόλυτα, 36% 

συμφωνούν, 28% συμφωνούν κάπως, 6% δεν είναι και τόσο σίγουροι και 15% διαφωνούν. 

Ο μέσος όρος για την καταλληλότητα της Κύπρου για περιπατητικό τουρισμό κυμαίνεται στο 

4,80, με 6% να συμφωνούν απόλυτα, 22% να συμφωνούν και 30% να συμφωνούν μερικώς 

(αθροιστικά 58%). Ποσοστό της τάξης του 15% δεν είναι και τόσο σίγουροι ενώ 17% διαφωνούν 

ότι η Κύπρος είναι κατάλληλος προορισμός για περιπατητικό τουρισμό. Όσοι επισκέφθηκαν την 

Κύπρο έδωσαν αρκετά θετικότερη αξιολόγηση (5,45) σε σύγκριση με όσους δεν την έχουν 

επισκεφθεί (4,63). Επίσης, σχετικά θετικότερη είναι και η αξιολόγηση των τουριστών που 

ενδιαφέρονται για τον περιπατητικό τουρισμό (5,20), με 19% να συμφωνούν πλήρως, 29% να 

συμφωνούν, 26% να συμφωνούν μερικώς, 3% να τηρούν ουδέτερη στάση και 19% να 

διαφωνούν. 

Η καταλληλότητα της Κύπρο για γαστρονομικό τουρισμό αξιολογήθηκε με 4,73. Η αναλογία 

των τουριστών που συμφωνούν απόλυτα είναι μόλις 5% ενώ 19% συμφωνούν και 32% 

συμφωνούν μερικώς (αθροιστικά 56%). Ποσοστό 16% δεν είναι και τόσο σίγουροι και ισόποσο 

ποσοστό τοποθετήθηκε αρνητικά. Η Κύπρος υποστηρίζεται σε αρκετά σημαντικό βαθμό από 

τους Γερμανούς που επισκέφθηκαν το νησί (5,24) σε αντίθεση με όσους δεν την επισκέφθηκαν 

(4,60). Αντίθετα, η Κύπρος δεν κερδίζει μεγάλη  υποστήριξη από τους τουρίστες που 

ενδιαφέρονται για τις διακοπές γαστρονομίας αφού τη βαθμολογούν με 4,62 με 61% να 

συμφωνούν, 23% να μην είναι και τόσο σίγουροι και 15% να τοποθετούνται αρνητικά.  
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Ο μέσος όρος αξιολόγησης της Κύπρου στο κριτήριο καταλληλότητας για διακοπές 

αγροτουρισμού περιορίζεται στο 4,33. Μόλις 4% συμφωνούν απόλυτα, 14% συμφωνούν και 

26% συμφωνούν κάπως (αθροιστικά 46%). Ποσοστό της τάξης του 20% δεν είναι και τόσο 

σίγουροι και 25% έδωσαν αρνητική ψήφο. Η βαθμολογία των τουριστών που δεν επισκέφτηκαν 

την Κύπρο κυμαίνεται στο 4,20 έναντι 4,86 μεταξύ όσων έχουν προηγούμενη εμπειρία με την 

Κύπρο. Σε πολύ χαμηλά πλαίσια κινείται η βαθμολογία της Κύπρου από τους τουρίστες που 

ενδιαφέρονται για τον αγροτουρισμό (3,63) με 38% να συμφωνούν, 13% να τηρούν ουδέτερη 

στάση και 50% να διαφωνούν 

Αρκετά χαμηλή είναι και η βαθμολογία σε ότι αφορά την καταλληλότητα για διακοπές 

θρησκευτικού περιεχομένου (4,28). Δύο στους πέντε Γερμανούς συμφωνούν ότι η Κύπρος 

πληροί το κριτήριο, 19% δεν είναι και τόσο σίγουροι και 24% τοποθετήθηκαν αρνητικά. Όσοι 

επισκέφθηκαν την Κύπρο έδωσαν θετικότερη βαθμολογία (4,60) σε σύγκριση με 4,20 για τους 

τουρίστες που δεν έχουν επισκεφθεί το νησί. Η βαθμολογία των τουριστών που ενδιαφέρονται 

για τον θρησκευτικό τουρισμό κυμαίνεται στο 3,50. 

Στην κατηγορία του ποδηλατικού τουρισμού η Κύπρος καταγράφει τη χαμηλότερη της 

βαθμολογία με 4,26. Μόνο 4% συμφωνεί απόλυτα ότι η Κύπρος είναι κατάλληλη για ποδηλατικό 

τουρισμό, 14% συμφωνούν, 23% συμφωνούν μερικώς, 18% δεν είναι και τόσο σίγουροι και 26% 

διαφωνούν. Από τους τουρίστες που επισκέφθηκαν την Κύπρο, παρόλο που πρόσφεραν 

μεγαλύτερη στήριξη, ο μέσος όρος αξιολόγησης που έδωσαν δεν φθάνει σε ψηλά επίπεδα (4,85), 

παρότι είναι μεγαλύτερος από τον αντίστοιχο μέσο όρο μεταξύ όσων δεν  επισκέφθηκαν την 

Κύπρο (4,10). Ούτε και η βαθμολογία των τουριστών που ενδιαφέρονται για τον ποδηλατικό 

τουρισμό κρίνεται ικανοποιητική, αφού περιορίζεται στο 4,43, με 57% να συμφωνούν, 10% να 

μην είναι και τόσο σίγουροι και 34% να διαφωνούν.  

Ολοκληρώνοντας, η σχέση ποιότητας και τιμής του τουριστικού προϊόντος της Κύπρου 

αξιολογείται με 4,51, με 8% να συμφωνούν απόλυτα, 16% να συμφωνούν, 25% να συμφωνούν 

μερικώς, 19% να μην είναι και τόσο σίγουροι και 24% να διαφωνούν. Η αντίστοιχη αξιολόγηση 

μεταξύ όσων έχουν επισκεφθεί την Κύπρο είναι 5,24 και μεταξύ όσων δεν έχουν προηγούμενη 

εμπειρία κυμαίνεται αρκετά πιο κάτω στο 4,33.  
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   Βάση: (654,γνωρίζουν την Κύπρο ως προορισμό)  
 

 

Σχήμα 85: Αξιολόγηση  Κύπρο 

 

3.4.7.5 Είδος Διακοπών που Ταυτίζουν με την Κύπρο 

Το κύριο χαρακτηριστικό γνώρισμα της Κύπρου είναι η ταύτιση με τις διακοπές ήλιου και 

θάλασσας. Η εικόνα του προορισμού ήλιου και θάλασσας είναι τόσο έντονη ώστε δεν αφήνει 

πολλά περιθώρια για προβολή άλλων χαρακτηριστικών της Κύπρο με μια μικρή εξαίρεση την 

καταλληλότητα για διακοπές πολιτισμού και περιπατητικού τουρισμού. Με αυτή την άποψη, 

δηλαδή την ταύτιση με διακοπές ήλιου και θάλασσας συμφωνούν περισσότερο όσοι είχαν 

εμπειρία με την Κύπρο. Μια άλλη παράμετρος που προκύπτει μέσα από τις τοποθετήσεις 

σημαντικού αριθμού των ερωτηθέντων είναι η εντύπωση ότι η Κύπρος δεν προσφέρει κάτι το 

ξεχωριστό ή ότι είναι ένας τυπικός Μεσογειακός προορισμός, ενώ πρόσθετα ακόμα ένα 
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σημαντικό συμπέρασμα αφορά τον βαθμό άγνοιας για το τουριστικό προϊόν της Κύπρο που 

συμπεριλαμβάνει 11% των Γερμανών τουριστών. 

Η πλειοψηφία (69%) ταύτισε την Κύπρο με διακοπές ήλιου & Θάλασσας. Η αντίστοιχη αναλογία 

μεταξύ όσων την έχουν επισκεφθεί φθάνει στο 83% έναντι 66% μεταξύ όσων δεν την 

επισκέφθηκαν. Επίσης, μεγαλύτερη ταύτιση με το συγκεκριμένο τύπο διακοπών καταγράφεται 

στους κατοίκους του Μονάχου (77%), της Φραγκφούρτης (76%), του Σααρμπρύνκεν (76%) και 

του Μίνστερ (75%), στην ηλικιακή ομάδα 25-34 (77%) και στους απόφοιτους δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης (74%). Τη συγκεκριμένη άποψη συμμερίζεται και το 64% των τουριστών με ειδικά 

ενδιαφέροντα. Ποσοστό της τάξης του 21% ταυτίζουν την Κύπρο με διακοπές αρχαιολογικού 

περιεχομένου. Με αυτή την άποψη συμφωνούν περισσότερο όσοι επισκέφθηκαν την Κύπρο 

(44% σε σύγκριση με 16% μεταξύ όσων δεν την επισκέφθηκαν) και η ηλικιακή ομάδα 55-64 

(28%).  

Ένας στους πέντε θεωρεί την Κύπρο ως ένα τυπικό Μεσογειακό προορισμό, με τους κατόχους 

μεταπτυχιακού τίτλου (27%) και την ανώτερη τάξη (24%) να συμφωνούν σε μεγαλύτερο βαθμό 

με την συγκεκριμένη άποψη. Οι απόψεις των πρώην επισκεπτών (21%) δεν διαφέρουν 

ουσιαστικά από όσους δεν επισκέφθηκαν την Κύπρο (19%). 

Μια σημαντική μερίδα (19%) των Γερμανών τουριστών έχουν αρνητική εικόνα για το 

τουριστικό προϊόν της Κύπρου αφού πιστεύουν ότι δεν προσφέρει κάτι το ξεχωριστό και δεν έχει 

τοπικό χαρακτήρα. Την άποψη αυτή δεν συμμερίζονται οι πρώην επισκέπτες (7%) σε αντίθεση 

με τους Γερμανούς που δεν έχουν προηγούμενη εμπειρία με την Κύπρο (22%). Επίσης,  

μεγαλύτερος βαθμός συμφωνίας καταγράφεται μεταξύ των τουριστών με ειδικά ενδιαφέροντα 

(21%) και των κατόχων μεταπτυχιακού τίτλου (26%).  

Η ταύτιση της Κύπρου με τον περιπατητικό τουρισμό κυμαίνεται στο 19% με το βαθμό 

συμφωνίας μεταξύ των επισκεπτών να φθάνει το 40% και μεταξύ των τουριστών με ειδικά 

ενδιαφέροντα το 24%. Επίσης, την άποψη αυτή προκρίνουν περισσότερο η ηλικιακή ομάδα 55-

64 26% και η ανώτερη τάξη 27%. 

Άλλες κατηγορίες τουρισμού που ταυτίζονται με το Κυπριακό τουριστικό προϊόν είναι οι 

οικογενειακές διακοπές με 15% (22% μεταξύ των επισκεπτών), οι διακοπές πολιτισμού 11% 
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(22% μεταξύ των επισκεπτών), οι διακοπές ευεξίας 10% (επισκέπτες 18%), οι διακοπές 

αγροτουρισμού 10% (επισκέπτες 17%), διακοπές γαστρονομίας 10% (επισκέπτες 24%) και 

διακοπές με έμφαση στην ποδηλασία (επισκέπτες 12%). Επίσης, 6% ταυτίζουν την Κύπρο με 

διακοπές για νεαρούς, 6% πιστεύουν ότι είναι προορισμός μαζικού τουρισμού, 5% 

χαρακτηρίζουν την Κύπρο ως προορισμό κατάλληλο για νυκτερινή ζωή, ισόποσο ποσοστό τη 

θεωρεί κατάλληλη για διακοπές με έμφαση στον αθλητισμό και για διακοπές για συνταξιούχους 

και 4% αντίστοιχα πιστεύουν ότι συνδυάζει διακοπές κρουαζιέρας σε γειτονικές χώρες και 

διακοπές ειδικών ενδιαφερόντων. 

Βάση: (654,γνωρίζουν την Κύπρο ως προορισμό) 
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Σχήμα 86: Είδος διακοπών που ταυτίζουν την Κύπρο 
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4 ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ 
ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΤΙΣ ΔΥΟ ΧΩΡΕΣ. 

4.1 Εισαγωγή 
Στα πλαίσια της μελέτης πραγματοποιήθηκε ποσοτική έρευνα αγοράς μεταξύ τουριστικών 

γραφείων στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Γερμανία. Οι σημαντικότεροι στόχοι της έρευνας 

ήταν: 

• Να εντοπιστούν σε κάθε χώρα οι τάσεις και παράμετροι της αγοράς που επηρεάζουν τον 

εξερχόμενο τουρισμό ειδικών ενδιαφερόντων. 

• Να εντοπιστούν οι μελλοντικές προβλεπόμενες τάσεις που θα επηρεάζουν τα συγκεκριμένα 

τμήματα αγοράς τάσεις για τα επόμενα χρόνια, σε περίπτωση που αυτές διαφοροποιούνται. 

• Να εντοπιστούν οι παράγοντες που επηρεάζουν τους επαγγελματίες σε κάθε χώρα στην 

επιλογή και προώθηση συγκεκριμένων προορισμών για διακοπές ειδικών ενδιαφερόντων.   

• Να αξιολογηθεί η εικόνα και η αναγνωρισιμότητα της Κύπρου σαν προορισμού που παρέχει 

εξειδικευμένο προϊόν σε κάθε μια από τις δύο χώρες.  

• Να εντοπιστούν οι κύριοι ανταγωνιστές της Κύπρου στις συγκεκριμένες αγορές, να 

αναλυθεί η θέση που κατέχουν και να αναγνωριστούν οι λόγοι προτίμησής τους. 

4.2 Μεθοδολογία 
Η Ποσοτική Έρευνα Αγοράς πραγματοποιήθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Γερμανία τον 

Αύγουστο του 2011 και κάλυψε εξήντα τουριστικά γραφεία σε κάθε χώρα που 

δραστηριοποιούνται στον τομέα διακοπών ειδικών ενδιαφερόντων. Η επιλογή των επιχειρήσεων 

πραγματοποιήθηκε τυχαία μέσα από ειδικούς εμπορικούς καταλόγους. 

Η συλλογή των στοιχείων πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεφωνικών συνεντεύξεων με Διευθυντικά 

στελέχη των επιχειρήσεων χρησιμοποιώντας τη μέθοδο CATI (Computer Assisted Telephone 

Interviews). Για τη συλλογή των στοιχείων χρησιμοποιήθηκε δομημένο ερωτηματολόγιο, το 

οποίο ετοιμάστηκε από την Κοινοπραξία και συμπεριελάμβανε είκοσι τρεις ερωτήσεις συν τα 

χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων.   
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4.3 Χαρακτηριστικά τουριστικών γραφείων 
Από το σύνολο των ερωτώμενων στο Ηνωμένο Βασίλειο 35% είναι Διευθύνοντες Σύμβουλοι, 

17%  Διευθυντές Μάρκετινγκ, 20% Διευθυντές Πωλήσεων, 10% Διευθυντές και 18% Ανώτεροι 

Σύμβουλοι Πωλήσεων. Στην Γερμανία, 43% είναι Διευθύνοντες Σύμβουλοι, 8% Διευθυντές 

Μάρκετινγκ, 22% Διευθυντές Πωλήσεων, 13% Διευθυντές και 13% Ανώτεροι Σύμβουλοι 

Πωλήσεων 

Η πλειοψηφία των γραφείων και στις δύο χώρες εργοδοτούν μέχρι εννέα άτομα και 

συγκεκριμένα 82% στο Ηνωμένο Βασίλειο και 92% στην Γερμανία. Ποσοστό 17% των 

γραφείων στο Ηνωμένο Βασίλειο απασχολούν 10 με 49 άτομα και 2% 50 με 249 άτομα. Στην 

Γερμανία 8% των γραφείων εργοδοτούν 10 με 49 άτομα. 

Από το σύνολο των γραφείων στο Ηνωμένο Βασίλειο 37% δραστηριοποιούνται στον τομέα του 

τουρισμού μέχρι εννέα χρόνια, 23% από 10 μέχρι 19 χρόνια και 40% περισσότερα από είκοσι 

χρόνια. Στην Γερμανία 13% είναι καινούργια γραφεία (εννέα ή λιγότερα χρόνια), 40% 

δραστηριοποιούνται στην αγορά 10 με 19 χρόνια και 47% περισσότερα από είκοσι χρόνια.  

 

4.4 Αποτελέσματα Έρευνας 

4.4.1 Κατανομή Πωλήσεων σε διακοπές ειδικών ενδιαφερόντων 
Η αναλογία των πωλήσεων για ταξίδια ειδικών ενδιαφερόντων σε σχέση με τις συνολικές 

πωλήσεις κυμαίνεται στο 38,83% για τα γραφεία στο Ηνωμένο Βασίλειο και στο 30,25% για τα 

γραφεία στη Γερμανία.  Από το σύνολο των Βρετανικών τουριστικών γραφείων που συμμετείχαν 

στην έρευνα ποσοστό 20% ειδικεύονται αποκλειστικά στο τομέα του τουρισμού ειδικών 

ενδιαφερόντων. Ποσοστό της τάξης του 12% δήλωσαν ότι οι πωλήσεις για διακοπές ειδικών 

ενδιαφερόντων κατέχουν το μεγαλύτερο μερίδιο των συνολικών τους πωλήσεων (από 55% μέχρι 

95%), 5% μοιράζουν στα ίσα τις πωλήσεις σε διακοπές ειδικών ενδιαφερόντων και γενικής 

μορφής και 63% πωλούν κατά αναλογία περισσότερες διακοπές γενικών παρά ειδικών 

ενδιαφερόντων (οι πωλήσεις σε διακοπές ειδικών ενδιαφερόντων κυμαίνονται από 5% έως 40% 

του συνολικού τζίρου).  
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Από τα σύνολο των γραφείων στην Γερμανία, 3% ασχολούνται αποκλειστικά με την αγορά 

ειδικών ενδιαφερόντων, 15% εξαρτώνται περισσότερο από την αγορά ειδικών ενδιαφερόντων 

αφού οι περισσότερες πωλήσεις τους κατανέμονται στη συγκεκριμένη κατηγορία (οι πωλήσεις 

για ειδικά ενδιαφέροντα είναι μεταξύ του 55% και 90%), 3% κατανέμουν ισομερώς τις πωλήσεις 

στις δύο κατηγορίες τουρισμού και 78% επικεντρώνονται κυρίως στις διακοπές γενικών 

ενδιαφερόντων αφού οι πωλήσεις στην κατηγορία των ειδικών ενδιαφερόντων κυμαίνεται από 

5% έως 45% του συνολικού κύκλου πωλήσεων.   

 

   Βάση: (60 τουριστικά γραφεία ανά χώρα)    

 

Σχήμα 87: Κατανομή πωλήσεων σε διακοπές ειδικών ενδιαφερόντων 

 

 Η.Β Γερμανία 

< 50% 63% 78% 

50% 5% 3% 

>50% 32% 18% 

Μ.Ο 38,83% 30,25% 
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4.4.2 Προβλέψεις για τα επόμενα πέντε χρόνια 
Οι προβλέψεις των τουριστικών γραφείων στις δύο χώρες για την πορεία ανάπτυξης του 

τουρισμού ειδικών ενδιαφερόντων τα επόμενα πέντε χρόνια διαφέρουν σημαντικά, με τους 

Βρετανούς να είναι πολύ πιο αισιόδοξοι από τους Γερμανούς πράκτορες. 

Τα περισσότερα τουριστικά γραφεία (48%) στο Ηνωμένο Βασίλειο εκτιμούν ότι η ζήτηση για 

τον τουρισμό ειδικών ενδιαφερόντων θα αυξηθεί στα επόμενα πέντε χρόνια και συγκεκριμένα 

30% αναμένουν ότι θα αυξηθεί κατά 10%, ποσοστό 8% εκτιμά ότι η ανάπτυξη θα κυμανθεί από 

11% μέχρι 20% και 10% είναι πολύ πιο αισιόδοξοι στις προβλέψεις τους αφού αναμένουν 

αύξηση μεγαλύτερη του 20%. Ένα σημαντικό ποσοστό της τάξης του 35% εκτιμά ότι η ζήτηση 

θα παραμείνει στα ίδια επίπεδα όπως σήμερα και μόλις 3% προβλέπουν μείωση στη ζήτηση για 

τον τουρισμό ειδικών ενδιαφερόντων. Σημειώνεται ότι θετικότερη εκτίμηση έδωσαν τα 

τουριστικά γραφεία που οι πωλήσεις τους σήμερα εξαρτώνται κυρίως από τον τουρισμό ειδικών 

ενδιαφερόντων. 

Οι προβλέψεις των τουριστικών γραφείων στην Γερμανία διαφέρουν ουσιαστικά αφού η 

αναλογία όσων αναμένουν αύξηση στη ζήτηση κυμαίνεται στο 35%, με 20% να εκτιμούν ότι θα 

κυμανθεί στο 10%, ποσοστό 12% εκτιμά ότι η αύξηση θα είναι μεταξύ του 11% και 20% και 

μόλις 3% προβλέπουν ότι η ζήτηση θα καταγράψει αύξηση μεγαλύτερη του 20%. Όπως και στην 

περίπτωση των Βρετανικών γραφείων, η εκτίμηση ότι η ζήτηση θα διατηρηθεί στα σημερινά 

δεδομένα κυμαίνεται στο 35%, ωστόσο η αναλογία των Γερμανών που προβλέπει μείωση στη 

ζήτηση φθάνει το 28% σε αντίθεση με 3% στην περίπτωση των γραφείων στην Βρετανία. 

Σημειώνεται ότι ακόμα και τα Γερμανικά γραφεία που οι πωλήσεις τους επικεντρώνονται στον 

τουρισμό ειδικών ενδιαφερόντων προβλέπουν μείωση στη ζήτηση για τη συγκεκριμένη 

κατηγορία τουρισμού.  
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Βάση: (60 τουριστικά γραφεία ανά χώρα) 

 

Σχήμα 88: Προβλέψεις για τα επόμενα πέντε χρόνια 

 

4.4.3 Προϊόντα ειδικών ενδιαφερόντων που προωθούν 
Σχεδόν όλα τα τουριστικά γραφεία προωθούν πολλά και διαφορετικά προϊόντα εδικών 

ενδιαφερόντων. Για παράδειγμα στην Βρετανία προωθούν κατά μέσο όρο πέντε διαφορετικά 

είδη προϊόντων και στην Γερμανία εννέα.  Από το σύνολο των γραφείων που συμμετείχαν στην 

έρευνα μόνο έξι στην Βρετανία εξειδικεύονται σε μια μόνο κατηγορία ειδικών ενδιαφερόντων 

και συγκεκριμένα τέσσερα γραφεία προωθούν αποκλειστικά διακοπές αθλητισμού, ένα 

εξειδικεύεται στο θρησκευτικό τουρισμό και ακόμα ένα στον ποδηλατικό τουρισμό. 

Τα γραφεία στις δύο χώρες παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές ως προς την έκταση και ένταση 

των προϊόντων που προωθούν. Στην Βρετανία τα περισσότερα γραφεία (72%) προωθούν 

διακοπές με έμφαση στο γκολφ και ακολουθούν με μικρή διαφορά οι διακοπές ευεξίας (70%). 

Περίπου δύο στα τρία γραφεία (67%) πωλούν διακοπές πολιτιστικού περιεχομένου και αθλητικό 

τουρισμό, 58% προωθούν τον περιπατητικό τουρισμό, ένα στα δύο γραφεία προωθούν το 

γαστρονομικό/οινικό τουρισμό, 47% τον αγροτουρισμό και 45% τις διακοπές με έμφαση στην 

ποδηλασία. Ο θαλάσσιος τουρισμός κυμαίνεται στο 30% και έπονται με μικρότερα ποσοστά ο 

θρησκευτικός τουρισμός (27%) και ο ιατρικός (3%) ενώ 1% αντίστοιχα προωθούν διακοπές 

εκδηλώσεων, σαφάρι, περιπέτειας και άγριας ζωής.  Σημειώνεται ότι τα γραφεία στο Ηνωμένο 
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Βασίλειο που οι πωλήσεις τους για ειδικά προϊόντα είναι πάνω από 50% των συνολικών 

πωλήσεων, προωθούν περισσότερο τον αθλητικό τουρισμό (74%), τις πολιτιστικές διακοπές 

(53%) και τις διακοπές ευεξίας και γκολφ με 47% αντίστοιχα. 

Στην Γερμανία η έκταση προώθησης των διαφόρων τουριστικών προϊόντων διαφοροποιείται σε 

μεγάλο βαθμό. Σχεδόν όλα τα γραφεία προωθούν διακοπές θαλάσσιου τουρισμού (97%), 

πολιτιστικές διακοπές (95%), περιπατητικό τουρισμό (95%) και τουρισμό ευεξίας (95%). 

Επίσης, πολύ δημοφιλείς είναι και οι κατηγορίες του ποδηλατικού τουρισμού (88%), αθλητικού 

τουρισμού (85%) και οι διακοπές με κύριο αντικείμενο το γκολφ (82%). Ποσοστό της τάξης του 

72% προωθεί τον τουρισμό ευεξίας, 67% τον αγροτουρισμό, 63% τον ιατρικό τουρισμό και 28% 

τον θρησκευτικό τουρισμό.  

 
   Βάση: (60 τουριστικά γραφεία ανά χώρα)  
 

 

Σχήμα 89: Προϊόντα ειδικών ενδιαφερόντων που προωθούν 

4.4.3.1 Κατάταξη προϊόντων ειδικών ενδιαφερόντων  

Το δημοφιλέστερα πακέτο ειδικών ενδιαφερόντων,  δηλαδή αυτό που κερδίζει τις περισσότερες 

πωλήσεις στην Βρετανία, είναι ο πολιτιστικός τουρισμός με 22% και ακολουθούν ο τουρισμός 

ευεξίας και οι διακοπές με έμφαση στο γκολφ με 18% αντίστοιχα, ο αθλητικός τουρισμός με 

17%, ο περιπατητικός 12%, ο θρησκευτικός 5% και ο ποδηλατικός 2%. Όσον αφορά τα τρία 

πρώτα σε κατάταξη πακέτα, δηλαδή αυτά που κατατάσσονται στην πρώτη, δεύτερη ή τρίτη θέση 

σε σχέση με τις πωλήσεις, η κατάταξη (αθροιστικά) διαφοροποιείται ως ακολούθως: τουρισμός 
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ευεξίας 60%, πολιτιστικός τουρισμός 47%, διακοπές με έμφαση στο γκολφ 43%, περιπατητικός 

τουρισμός 38%, αθλητικός τουρισμός 28%, ποδηλατικός 12%, θαλάσσιος 7%,  αγροτουρισμός 

5% και γαστρονομικός 3%. 

Στην Γερμανία, τις περισσότερες πωλήσεις (πρώτος σε κατάταξη) καταγράφει ο θαλάσσιος 

τουρισμός με 48% και προηγείται με σημαντική διαφορά από τα υπόλοιπα πακέτα και 

συγκεκριμένα από τον τουρισμό ευεξίας 13%, τον πολιτιστικό  και περιπατητικό με 12% 

αντίστοιχα, τον ποδηλατικό 8%, τον τουρισμό με έμφαση στο γκολφ 5% και το θρησκευτικό 2%. 

Αθροιστικά, στις τρεις πρώτες θέσεις της κατάταξης προηγείται ο τουρισμός ευεξίας με 72% και 

ακολουθεί ο θαλάσσιος τουρισμός με 68%. Ποσοστό 47% των τουριστικών γραφείων 

συμπεριέλαβαν στις τρεις πρώτες θέσεις τον πολιτιστικό τουρισμό, 43% τον περιπατητικό, 25% 

τις διακοπές γκολφ, 17% τον αθλητικό, 15% τον ποδηλατικό ενώ μικρότερα ποσοστά 

συγκεντρώνουν ο αγροτουρισμός 5%, ο ιατρικός 3%, ο θρησκευτικός 2% και ο γαστρονομικός 

2%.  

Πίνακας 19:  Κατάταξη προϊόντων ειδικών ενδιαφερόντων 

Βάση: (60 τουριστικά γραφεία ανά χώρα) 
 Ηνωμένο Βασίλειο Γερμανία 

 Πρώτη θέση Τρεις πρώτες θέσεις Πρώτη θέση Τρεις πρώτες θέσεις 

Πολιτιστικός  22% (1) 47% (2) 12% (3) 47% (3) 

Ευεξίας 18% (2) 60% (1) 13% (2) 72% (1) 

Γκολφ 18% (2) 43% (3) 5% (6) 25% (5) 

Αθλητικός 17% (3) 28% (5) - 17% (6) 

Περιπατητικός 12% (4) 38% (4) 12% (3) 43% (4) 

Θρησκευτικός 5% (5) 7% (8) 2% (7) 2% (10) 

Ποδηλατικός 2% (6) 12% (6) 8% (5) 15% (7) 

Θαλάσσιος - 8% (7) 48% (1) 68% (2) 

Αγροτουρισμός - 5% (9) - 5% (8) 

Γαστρονομικός - 3% (10) - 2% (10) 

Ιατρικός - - - 3% (9) 
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4.4.4 Προορισμούς που προωθούν για τις κατηγορίες ειδικών 
ενδιαφερόντων με τις περισσότερες πωλήσεις 

Τα τουριστικά γραφεία και στις δύο χώρες  προωθούν περισσότερο την Ισπανία ενώ για την 

κατάταξη των υπόλοιπων προορισμών εντοπίζονται σημαντικές διαφορές. Από το σύνολο των 

γραφείων στην Βρετανία, 28% προωθούν την  ηπειρωτική Ισπανία και 3% αντίστοιχα τα 

Κανάρια νησιά και τις Βαλεαρίδες νήσους. Η Πορτογαλία συγκεντρώνει 22% και ακολουθούν με 

17% αντίστοιχα η Γαλλία, η Ιταλία και η Αυστρία. Το συγκεντρωτικό μερίδιο της Ελβετίας 

κυμαίνεται στο 13%, η Ελλάδα καταγράφει μερίδιο 10% και ακολουθεί η Κύπρος με 8% η οποία 

ισοβαθμεί με την Γερμανία και Ταϊλάνδη. Μερίδιο 7% κερδίζουν η Αίγυπτος, η Αυστραλία και 

διάφορες χώρες της Νότιας Αμερικής ενώ επίσης 7% πωλούν διακοπές ειδικών ενδιαφερόντων 

στην Βρετανία. Ποσοστό 5% των γραφείων στο Ηνωμένο Βασίλειο συμπεριλαμβάνουν στις 

επιλογές τους το Ισραήλ, διάφορες άλλες χώρες της Μέσης Ανατολής και της Ασίας και την 

Τουρκία. Ποσοστό 3% των τουριστικών γραφείων προωθούν την Κροατία και αρκετούς άλλους 

μακρινούς προορισμούς όπως την Νότια Αφρική, τις Η.Π.Α, τα νησιά της Καραϊβικής, την Ινδία 

και την Ιορδανία. Οι κατεχόμενες περιοχές της Κύπρου συμπεριλαμβάνονται στις επιλογές 2% 

των γραφείων ενώ ισόποσο μερίδιο συγκεντρώνουν η Ιρλανδία, Βέλγιο, Μαρόκο, Ντουμπάι και 

Καναδάς.  

Όσον αφορά την επιλογή προορισμών ανά κύρια κατηγορία τουρισμού ειδικών ενδιαφερόντων 

(κατηγορία που πωλούν περισσότερο), παρόλο που οι αριθμητικές βάσεις είναι ανεπαρκείς, 

παρουσιάζονται πιο κάτω οι πρώτες πέντε χώρες για σκοπούς σύγκρισης: 

Πολιτιστικός: Ταϊλάνδη 23%, Ιταλία 15%, Γαλλία 15%, Ελλάδα 15%, Αίγυπτος 15%. Η 

Κύπρος δεν συμπεριλαμβάνεται στις πρώτες επιλογές των γραφείων στο Ηνωμένο Βασίλειο. 

Ευεξίας: Ηπειρωτική Ισπανία 27%, Ιταλία 27%, Βαλεαρίδες νήσοι 18%, Πορτογαλία 18%, 

Ελληνικά νησιά 18%, νησιά της Καραϊβικής 18%, Ηνωμένο Βασίλειο 18%. Το μερίδιο της 

Κύπρου σε αυτή την κατηγορία είναι 9% όσο και των κατεχομένων περιοχών. 

Γκολφ: Ηπειρωτική Ισπανία 82%, Πορτογαλία 73%, Κύπρος 27%, Τουρκία 9%, Ηνωμένο 

Βασίλειο 9%, Ιρλανδία 9%, Κροατία 9% 
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Αθλητικός: Γαλλία 40%, Αυστρία 40%, ηπειρωτική Ισπανία 30%, Ελβετία 30%, Αυστραλία 

30%. Η Κύπρος δεν συμπεριλαμβάνεται στις πρώτες επιλογές για την κατηγορία του αθλητικού 

τουρισμού. 

Περιπατητικός: Αυστρία 57%, Ελβετία 57%, Ισπανία 28%, Πορτογαλία 14%, Ιταλία 14%, 

Ελλάδα 14%. Η Κύπρος δεν συμπεριλαμβάνεται στις πρώτες επιλογές για την κατηγορία του 

περιπατητικού τουρισμού. 

Οι προορισμοί που προωθούν για τον θρησκευτικό τουρισμό είναι η Ιταλία, Γαλλία, Ισραήλ, 

Ιορδανία, Αίγυπτος, Τουρκία και Κύπρος και για τον ποδηλατικό η Ιταλία, Γαλλία, Γερμανία, 

Αυστρία, Ελβετία και Ηνωμένο Βασίλειο. 

Τα γραφεία στην Γερμανία προωθούν περισσότερους προορισμούς και σε μεγαλύτερη ένταση 

από ότι οι συνάδελφοι τους στην Βρετανία. Άλλα χαρακτηριστικά της Γερμανικής αγοράς είναι η 

προώθηση αρκετών γειτονικών προορισμών όπως τις Σκανδιναβικές χώρες και την Αυστρία, το 

μεγάλο μερίδιο της Γερμανίας στο τομέα των ειδικών ενδιαφερόντων και τα αρκετά σημαντικά 

μερίδια των μακρινών προορισμών. 

Η Ισπανία πρωταγωνιστεί στις επιλογές των Γερμανικών γραφείων με 48% ενώ 38% 

συμπεριλαμβάνουν τα Κανάρια νησιά και 32% τις Βαλεαρίδες νήσους. Το μερίδιο της Τουρκίας 

ανέρχεται στο 45% ενώ σε αρκετά αξιοσημείωτο επίπεδο κυμαίνεται το μερίδιο της ηπειρωτικής 

Ελλάδας και των Ελληνικών νησιών με 38% αντίστοιχα.  Ποσοστό 37% συμπεριλαμβάνουν την 

Γερμανία στα τουριστικά πακέτα ειδικών ενδιαφερόντων και ακολουθεί με 33% η Ιταλία, 28% η 

Νορβηγία, 25% τα νησιά της Καραϊβικής, 23% η Πορτογαλία και 22% η Αυστρία. Ποσοστό 

18% των Γερμανικών γραφείων προωθούν την Σουηδία και Φινλανδία ενώ με μια μονάδα 

διαφορά ακολουθούν η Γαλλία, Μάλτα και Κίνα. Μερίδιο 15% αναλογεί σε διάφορες χώρες της 

Νότιας Αμερικής ενώ αμέσως μετά κατατάσσεται η Κύπρος με 13% έναντι 12% για τις 

κατεχόμενες περιοχές (88% των γραφείων που προωθούν την Κύπρο προωθούν παράλληλα και 

τα κατεχόμενα). Ισόποσο βαθμό προώθησης με την Κύπρο καταγράφουν η Ολλανδία, το Βέλγιο, 

Ηνωμένο Βασίλειο, Δανία, Ρωσία, Κροατία,  Αίγυπτος, διάφορες Αφρικανικές χώρες, το 

Ντουμπάι, οι Η.Π.Α, Ταϊλάνδη και Ιαπωνία. Ποσοστό 12% αναλογεί στην Ελβετία, Ουγγαρία, 

Ιρλανδία, Τυνησία, Νότια Αφρική, Βραζιλία, Φιλιππίνες, Ινδία και Αυστραλία.  Ένα στα δέκα 
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γραφεία προωθεί την Τσεχία, Πολωνία, Μαρόκο, Κένυα, Ισραήλ, Ιορδανία, Καναδά και Νέα 

Ζηλανδία ενώ 8% πωλούν πακέτα ειδικών ενδιαφερόντων για την Βουλγαρία 

Οι σημαντικότερες επιλογές προορισμών ανά κύρια κατηγορία τουρισμού ειδικών 

ενδιαφερόντων είναι: 

Θαλάσσιος: Ηπειρωτική Ισπανία 62%, Ελληνικά νησιά 62%,  Κανάρια 59%. Βαλεαρίδες 59%, 

ηπειρωτική Ελλάδα 55%, Τουρκία 55%, Νορβηγία 55%, Ιταλία 52%, νησιά Καραϊβικής 52%. Το 

μερίδιο της Κύπρου είναι 28% και των κατεχομένων 24%.  

Ευεξίας: Γερμανία 75%, Ισπανία 38%, Κανάρια 25%, Ελλάδα 25%, Τουρκία 25%, Αυστρία 

25%. Η Κύπρος δεν συμπεριλαμβάνεται στις πρώτες επιλογές για την κατηγορία του τουρισμού 

ευεξίας. 

Περιπατητικός: Ισπανία 43%, Κανάρια 43%, Ελλάδα 43%, Ελληνικά νησιά 29%, Τουρκία 

29%, Γερμανία 29%, Αυστρία 29%. Η Κύπρος δεν συμπεριλαμβάνεται στις πρώτες επιλογές για 

την κατηγορία του περιπατητικού τουρισμού. 

Πολιτιστικός: Τουρκία 57%, Ισπανία 29%, Ιταλία 29%,Ταϊλάνδη 29%, Κίνα 29%, Αυστραλία 

29%. Η Κύπρος δεν συμπεριλαμβάνεται στις πρώτες επιλογές των γραφείων στην Γερμανία.  

Οι προορισμοί που προωθούν για τον ποδηλατικό τουρισμό είναι η Ισπανία, Πορτογαλία, Ιταλία, 

Ελλάδα, Τουρκία, Μάλτα, Γερμανία, Γαλλία, Αυστρία,  Ολλανδία, Βέλγιο, Νορβηγία, Σουηδία, 

Φινλανδία και Δανία. Για διακοπές με έμφαση στο γκολφ προωθούν περισσότερο την Τουρκία, 

Ισπανία, Πορτογαλία, Ιταλία και Τυνησία.  
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Βάση: (60 τουριστικά γραφεία) 

 

Σχήμα 90: Σημαντικότεροι προορισμοί για το Ηνωμένο Βασίλειο 

 
 
 
   Βάση: (60 τουριστικά γραφεία)  

 Σχήμα 91: Σημαντικότεροι προορισμοί για τη Γερμανία 
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4.4.4.1 Προορισμοί με τη μεγαλύτερη ζήτηση 

Η Ισπανία είναι ο προορισμός που καταγράφει το μεγαλύτερο βαθμό ζήτησης (τρεις πρώτες 

θέσεις) τόσο στο Ηνωμένο Βασίλειο όσο και στην Γερμανία. Συγκεκριμένα, 25% των γραφείων 

στο Ηνωμένο Βασίλειο κατατάσσουν την Ισπανία στις πρώτες τρεις χώρες και ακολουθούν με 

22% η Πορτογαλία και με 15% αντίστοιχα η Ιταλία, Γαλλία και Αυστρία. Ποσοστό 12% 

συμπεριλαμβάνουν την Ελβετία στις τρεις πρώτες χώρες σε σχέση με την ζήτηση, 8% την 

Ταϊλάνδη και 5% την Κύπρο που ισοβαθμεί με την Ελλάδα, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, 

Αίγυπτο και Ισραήλ. Με ποσοστό 3% ακολουθούν η Τουρκία, Κροατία, Ιορδανία, τα νησιά της 

Καραϊβικής και η Αυστραλία ενώ 2% ανέφεραν τις κατεχόμενες περιοχές. 

Στην Γερμανική αγορά ισοβαθμούν η Ισπανία και Γερμανία με 28% αντίστοιχα και έπονται η 

Τουρκία με 20%, τα Κανάρια νησιά με 18%, και η Ιταλία και Νορβηγία με 17% αντίστοιχα. 

Ποσοστό 12% δήλωσαν ότι στις τρεις πρώτες χώρες συμπεριλαμβάνεται η Ελλάδα και τα νησιά, 

ένας στους δέκα ανέφερε την Πορτογαλία, 8% τις Βαλεαρίδες νήσους και 7% την Αυστρία, 

διάφορες χώρες της Μέσης Ανατολής και τα νησιά της Καραϊβικής. Η Αίγυπτος συγκέντρωσε 

5% όσο η Κίνα και Αυστραλία και 3% η Γαλλία, Σουηδία, Νότια Αφρική και Η.Π.Α. Η Κύπρος 

δεν συμπεριλαμβάνεται στις πρώτες τρεις επιλογές για τουρισμό ειδικών ενδιαφερόντων.  
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Βάση: (60 τουριστικά γραφεία σε κάθε χώρα) 

 

Σχήμα 92: Σημαντικότεροι προορισμοί 

 

4.4.5 Λόγοι προώθησης των δημοφιλέστερων προορισμών 
Ο σημαντικότερος λόγος που αυξάνει την ζήτηση για συγκεκριμένους προορισμούς ειδικών 

ενδιαφερόντων είναι και για τις δύο χώρες η καλή σχέση ποιότητας και τιμής με 18% για το 

Ηνωμένο Βασίλειο και 27% για την Γερμανία. Το δεύτερο κίνητρο που ανέφεραν τα γραφεία στο 

Ηνωμένο Βασίλειο είναι με 15% η διαμόρφωση του φυσικού τοπίου που ευνοεί την ενασχόληση 

με δραστηριότητες ειδικών ενδιαφερόντων (αφορά κυρίως τον περιπατητικό και ποδηλατικό 

τουρισμό) και το τρίτο με 12% είναι η αρχαιολογική και ιστορική αξία του προορισμού. Οι 

ειδικές προσφορές συγκέντρωσαν 8% ενώ 7% των τουριστικών γραφείων ανέφεραν την 

ποιότητα των υπηρεσιών για δραστηριότητες ειδικών ενδιαφερόντων, την αυξανόμενη ζήτηση 

από τους καταναλωτές, την παράδοση του προορισμού στον τουρισμό ειδικών ενδιαφερόντων 

και τα εξαιρετικά γήπεδα γκολφ. Ποσοστό 5% υπέδειξαν άλλους τέσσερεις λόγους και 

συγκεκριμένα τον τοπικό χαρακτήρα του προορισμού, τις ιδανικές κλιματολογικές συνθήκες, τις 



«Έρευνα αγοράς για τον τουρισμό ειδικών ενδιαφερόντων σε Ηνωμένο Βασίλειο και Γερμανία» - Έκθεση Έρευνας 

Enoros Consulting Ltd – Symmetron MRC Institute Ltd  Σελ. 212 

καλά οργανωμένες δραστηριότητες από τους τοπικούς αντιπροσώπους και την κοντινή απόσταση 

από το Ηνωμένο Βασίλειο. Άλλα κίνητρα με μικρότερα ποσοστά είναι οι προωθητικές ενέργειες 

των τουριστικών πρακτόρων, η καλή υποδομή για δραστηριότητες ειδικών ενδιαφερόντων, η 

μοναδικότητα του προορισμού, η ασφάλεια και οι συναρπαστικές μορφές τουρισμού που 

προσφέρει και οι προωθητικές ενέργειες από την τοπική Αρχή τουρισμού.  

Οι βασικότεροι λόγοι επιλογής για τους σημαντικότερους προορισμούς είναι:  

Ισπανία:  Εξαιρετικά γήπεδα γκολφ, το φυσικό τοπίο, η καλή σχέση ποιότητας και τιμής, η καλή 

υποδομή, οι καλά οργανωμένες δραστηριότητες από τους τοπικούς αντιπροσώπους και η κοντινή 

απόσταση από το Ηνωμένο Βασίλειο. 

Πορτογαλία: Εξαιρετικά γήπεδα γκολφ, καλή υποδομή, η καλή σχέση ποιότητας και τιμής, οι 

ειδικές προσφορές  και οι καλά οργανωμένες δραστηριότητες από τους τοπικούς αντιπροσώπους. 

Ιταλία: Η καλή σχέση ποιότητας και τιμής, η αρχαιολογική και ιστορική αξία, το φυσικό τοπίο 

και η αυξανόμενη ζήτηση από τους καταναλωτές 

Γαλλία: Η αρχαιολογική και ιστορική αξία. 

Αυστρία: Η παράδοση του προορισμού στον τουρισμό ειδικών ενδιαφερόντων και η 

αυξανόμενη ζήτηση από τους καταναλωτές. 

Ελβετία: Η παράδοση του προορισμού στον τουρισμό ειδικών ενδιαφερόντων και η αυξανόμενη 

ζήτηση από τους καταναλωτές. 

Ταϊλάνδη: Καλή σχέση ποιότητας και τιμής. 

Ελλάδα: Η αρχαιολογική και ιστορική αξία. 

Κύπρος: Καλή σχέση ποιότητας και τιμής, εξαιρετικά γήπεδα γκολφ, καλή υποδομή για 

διακοπές ειδικών ενδιαφερόντων. 

Κατεχόμενες περιοχές: Ειδικές προσφορές 

Αίγυπτος: Η αρχαιολογική και ιστορική αξία. 

Τα γραφεία στην Γερμανία εκτός από την καλή σχέση ποιότητας και τιμής (27%) τοποθετούν 

στη δεύτερη θέση με 17% την κοντινή απόσταση, τη διαμόρφωση του φυσικού τοπίου και τις 
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βολικές πτήσεις. Ποσοστό 15% ανέφεραν την αρχαιολογική και ιστορική αξία του προορισμού 

και 12% αντίστοιχα την καλή υποδομή για δραστηριότητες ειδικών ενδιαφερόντων και την 

ποιότητα των μονάδων διαμονής. Ένα στα δέκα γραφεία υπέδειξε αντίστοιχα τις ειδικές 

προσφορές, τη μοναδικότητα του προορισμού, τις συναρπαστικές μορφές τουρισμού που 

προσφέρει και τις ιδανικές κλιματολογικές συνθήκες. Η παράδοση του προορισμού στο τουρισμό 

ειδικών ενδιαφερόντων συγκέντρωσε 8% και ακολουθούν με 7% αντίστοιχα οι προωθητικές 

ενέργειες των τουριστικών πρακτόρων, η φιλικότητα των ντόπιων και η ασφάλεια και με 5% οι 

προωθητικές ενέργειες των τοπικών οργανωτών, η φιλική προς το περιβάλλον πολιτική του 

προορισμού, η αυξανόμενη ζήτηση από τους καταναλωτές και η ποικιλία δραστηριοτήτων. 

Επίσης, 2% δήλωσαν ότι σημαντικό ρόλο στην επιλογή διαδραματίζουν οι προωθητικές 

ενέργειες από την τοπική Αρχή τουρισμού. 

Οι βασικότεροι λόγοι επιλογής για τους σημαντικότερους προορισμούς είναι:  

Ισπανία: Η καλή σχέση ποιότητας και τιμής, η κοντινή απόσταση από την Γερμανία, οι ειδικές 

προσφορές, η ασφάλεια και το φυσικό τοπίο. 

Τουρκία: Η καλή σχέση ποιότητας και τιμής, οι ειδικές προφορές. 

Ιταλία: Η αρχαιολογική και ιστορική αξία, το φυσικό τοπίο, η παράδοση στον τουρισμό ειδικών 

ενδιαφερόντων, η κοντινή απόσταση και οι συναρπαστικές μορφές τουρισμού που προσφέρει. 

Κανάρια νησιά: Η καλή σχέση ποιότητας και τιμής, το φυσικό τοπίο και οι βολικές πτήσεις. 

Νορβηγία: Βολικές πτήσεις, καλή υποδομή και η μοναδικότητα του προορισμού. 

Ελλάδα: Το φυσικό τοπίο, η καλή σχέση ποιότητας και τιμής και η ποιότητα των μονάδων 

διαμονής. 

Πορτογαλία: Οι ιδανικές κλιματολογικές συνθήκες, οι συναρπαστικές μορφές τουρισμού που 

προσφέρει,  η καλή σχέση ποιότητας και τιμής, η φιλικότητα των κατοίκων, το φυσικό τοπίο και 

η ποιότητα των μονάδων διαμονής. 

Αυστρία: Η κοντινή απόσταση του προορισμού από την Γερμανία. 
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Βάση:(60  τουριστικά γραφεία σε κάθε χώρα) 

 Σχήμα 93: Σημαντικότεροι λόγοι προώθηση προορισμών 

 

4.4.6 Εμπειρία με την Κύπρο 
Η πλειοψηφία των γραφείων και στις δύο χώρες γνωρίζουν το τουριστικό προϊόν της Κύπρο με 

τον δείκτη αναγνωρισιμότητας στην Γερμανία να υπερβαίνει με σημαντική διαφορά τον 

αντίστοιχο δείκτη στο Ηνωμένο Βασίλειο. Συγκεκριμένα 97% των γραφείων στην Γερμανία 
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γνωρίζει το τουριστικό προϊόν της Κύπρου ενώ στο Ηνωμένο Βασίλειο ο δείκτης 

αναγνωρισιμότητας κυμαίνεται στο 78%. 

Από το σύνολο των γραφείων στο Ηνωμένο Βασίλειο, 33% δήλωσαν ότι η γνώση τους για το 

κυπριακό τουριστικό προϊόν είναι περιορισμένη, 28% γνωρίζουν αρκετά καλά το προϊόν και 

17% πολύ καλά. Σημειώνεται ότι τα τουριστικά γραφεία που εξειδικεύονται στον τουρισμό 

ειδικών ενδιαφερόντων (με αναλογία πωλήσεων μεγαλύτερη του 50%) καταγράφουν μικρότερο 

δείκτη αναγνωρισιμότητας (63%) για το τουριστικό προϊόν της Κύπρου σε σύγκριση με τα 

γραφεία που προωθούν περισσότερο διακοπές γενικών ενδιαφερόντων (87%). 

Από τα γραφεία στην Γερμανία, 15% έχουν περιορισμένη γνώση για το κυπριακό τουριστικό 

προϊόν, η πλειοψηφία (62%) δήλωσε ότι έχει αρκετά καλή γνώση και 20% γνωρίζουν πολύ καλά 

το προϊόν. Όπως και στην περίπτωση του Ηνωμένου Βασιλείου, ο δείκτης αναγνωρισιμότητας 

του κυπριακού τουριστικού προϊόντος είναι μικρότερος μεταξύ όσων εξειδικεύονται στον 

τουρισμό ειδικών ενδιαφερόντων (82%) ενώ όλα τα γραφεία που εξειδικεύονται στις διακοπές 

γενικών ενδιαφερόντων γνωρίζουν το τουριστικό προϊόν της Κύπρου. 

Βάση:(60  τουριστικά γραφεία σε κάθε χώρα) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 94: Εμπειρία με την Κύπρο 
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4.4.6.1 Αυθόρμητη αναγνωρισιμότητα τουριστικών προϊόντων ειδικών ενδιαφερόντων που 

προσφέρει η Κύπρος 

Ένας σημαντικός αριθμός (19%) τουριστικών γραφείων στο Ηνωμένο Βασίλειο, που δήλωσε ότι 

γνωρίζει το τουριστικό προϊόν της Κύπρου, δεν ήταν σε θέση να ονομάσει αυθόρμητα 

συγκεκριμένα προϊόντα ειδικών ενδιαφερόντων που προσφέρει η Κύπρος. Επιπρόσθετα, 13% 

πιστεύουν ότι η Κύπρος προσφέρει μόνο διακοπές ήλιου και θάλασσας και δεν εξειδικεύεται σε 

διακοπές ειδικών ενδιαφερόντων. Συνοπτικά, από το σύνολο των γραφείων στο Ηνωμένο 

Βασίλειο που συμμετείχαν στην έρευνα, 22% δεν γνωρίζουν το τουριστικό προϊόν της Κύπρου, 

15%  δεν γνωρίζουν τουλάχιστον αυθόρμητα τις κατηγορίες ειδικών ενδιαφερόντων που 

προσφέρει η Κύπρος και 10% πιστεύουν ότι προσφέρει μόνο διακοπές ήλιου και θάλασσας, 

ανεβάζοντας έτσι τον δείκτη άγνοιας ή ελάχιστης γνώσης για το τουριστικό προϊόν ειδικών 

ενδιαφερόντων της Κύπρου στο 47%. Συνεπώς, το πεδίο δράσης της Κύπρου, τουλάχιστον 

μεταξύ των συγκεκριμένων γραφείων που συμμετείχαν στην έρευνα περιορίζεται στο 53%. 

Το προϊόν που γνωρίζουν σε μεγαλύτερη αναλογία ότι προσφέρει η Κύπρος είναι οι διακοπές 

ευεξίας με 32% και ακολουθούν με μικρή διαφορά οι διακοπές με έμφαση στο γκολφ με 26%. 

Ποσοστό 19% γνωρίζουν ότι εξειδικεύεται στον περιπατητικό τουρισμό, 15% ανέφεραν τον 

πολιτιστικό τουρισμό, 6% αντίστοιχα ανέφεραν αυθόρμητα το θρησκευτικό τουρισμό, τον 

ποδηλατικό και τον αθλητικό, 4% γνωρίζουν ότι προσφέρει διακοπές αγροτουρισμού και 

διακοπές γάμου/μήνα του μέλιτος και 2% ανέφεραν τις διακοπές γαστρονομίας, ιατρικού 

τουρισμού, ορειβασίας, θαλάσσιου τουρισμού, εκδηλώσεων, φωτογραφικό τουρισμό, διακοπές 

με έμφαση στο ψάρεμα και διακοπές περιπέτειας.  

Η ανάλυση της αυθόρμητης αναγνωρισιμότητας με βάση τα ξεχωριστά προϊόντα ειδικών 

ενδιαφερόντων που προωθούν τα τουριστικά γραφεία στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι ένας 

σημαντικός δείκτης καθώς παρουσιάζει τις προοπτικές της Κύπρου όχι μόνο στο σύνολο των 

γραφείων που εμπορεύονται διακοπές ειδικών ενδιαφερόντων αλλά ειδικά στα τουριστικά 

γραφεία που εξειδικεύονται σε κάθε κατηγορία ειδικών ενδιαφερόντων. Η αυθόρμητη 

αναγνωρισιμότητα κάθε κατηγορίας που προσφέρει η Κύπρος μεταξύ όσων προωθούν τη 

συγκεκριμένη κατηγορία είναι 40% για τον τουρισμό ευεξίας, 31% για το γκολφ, 30% για τον 

περιπατητικό, 20% για το θρησκευτικό, 18% για τον πολιτιστικό τουρισμό, και μόλις 7% για τον 
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αθλητικό τουρισμό, 6% για τον θαλάσσιο τουρισμό, 5% για τον ποδηλατικό, 4% για τον 

αγροτουρισμό και 4% για τον γαστρονομικό.  

 

 Βάση: (47 τουριστικά γραφεία που γνωρίζουν το τουριστικό προϊόν της Κύπρου) 

 Σχήμα 95: Αυθόρμητη αναγνωρισιμότητα προϊόντων που προσφέρει η Κύπρος – Ηνωμένο Βασίλειο 

Από τα γραφεία της Γερμανίας, που δήλωσαν ότι γνωρίζουν το τουριστικό προϊόν της Κύπρου, 

10% πιστεύουν ότι η Κύπρος προσφέρει μόνο διακοπές ήλιου και θάλασσας και δεν 

εξειδικεύεται σε διακοπές ειδικών ενδιαφερόντων ενώ τα υπόλοιπα ανέφεραν διάφορα πακέτα 

ειδικών ενδιαφερόντων που προσφέρει η Κύπρος. Συνοψίζοντας, από το σύνολο των γραφείων 

στην Γερμανία που συμμετείχαν στην έρευνα, 3% δεν γνωρίζουν το τουριστικό προϊόν της 

Κύπρου και 10% πιστεύουν ότι προσφέρει μόνο διακοπές ήλιου και θάλασσας και συνεπώς ο 

δείκτης άγνοιας ή ελάχιστης γνώσης για το τουριστικό προϊόν ειδικών ενδιαφερόντων της 
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Κύπρου κυμαίνεται στο 13% και το πεδίο δράσης, τουλάχιστον μεταξύ των συγκεκριμένων 

γραφείων που συμμετείχαν στην έρευνα κυμαίνεται στο 87%. 

Ο περιπατητικός τουρισμός επιτυγχάνει τον μεγαλύτερο δείκτη αυθόρμητης αναγνωρισιμότητας 

με 60% και ένα στα δύο γραφεία γνωρίζει αυθόρμητα ότι η Κύπρος προσφέρει διακοπές 

πολιτιστικού τουρισμού. Η αυθόρμητη αναγνωρισιμότητα των διακοπών ευεξίας κυμαίνεται στο 

31%, ο ποδηλατικός και θαλάσσιος τουρισμός συγκεντρώνουν 22% αντίστοιχα, ο αθλητικός 

19% και οι διακοπές γκολφ 12%. Ο δείκτης αυθόρμητης αναγνωρισιμότητας για τις υπόλοιπες 

κατηγορίες ειδικών ενδιαφερόντων είναι μικρότερος του 10%. Συγκεκριμένα, η αυθόρμητη 

αναγνωρισιμότητα για το θρησκευτικό τουρισμό είναι 7%, όσο και για τις διακοπές με έμφαση 

στο ψάρεμα. Ο γαστρονομικός τουρισμός, ο αγροτουρισμός και ο τουρισμός περιπέτειας 

συγκέντρωσαν 5% αντίστοιχα, ο φωτογραφικός 3% και 2% ο ιατρικός, ορειβατικός και 

γαμήλιος. Η αυθόρμητη αναγνωρισιμότητα για κάθε κατηγορία που προσφέρει η Κύπρος μεταξύ 

όσων προωθούν τη συγκεκριμένη κατηγορία είναι 62% για τον περιπατητικό, 51% για τον 

πολιτιστικό τουρισμό, 30% για τον τουρισμό ευεξίας, 24% για τον ποδηλατικό, 23% για τον 

θαλάσσιο τουρισμό, 22% για τον αθλητικό τουρισμό, 18% για τον θρησκευτικό, 15% για το 

γκολφ, 8% για τον αγροτουρισμό, 7% για τον γαστρονομικό και 3% για τον ιατρικό τουρισμό.  
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Βάση: (58 τουριστικά γραφεία που γνωρίζουν το τουριστικό προϊόν της Κύπρου) 
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Σχήμα 96: Αυθόρμητη αναγνωρισιμότητα προϊόντων που προσφέρει η Κύπρος – Γερμανία 

 

4.4.6.2 Συνολική αναγνωρισιμότητα τουριστικών προϊόντων ειδικών ενδιαφερόντων που 

προσφέρει η Κύπρος 

Με την υποβοηθούμενη αναγνωρισιμότητα αυξάνεται δραστικά ο βαθμός γνώσης των διάφορων 

προϊόντων ειδικών ενδιαφερόντων που προσφέρει η Κύπρος τόσο στο Ηνωμένο Βασίλειο όσο 

και στην Γερμανία και σε ορισμένες περιπτώσεις αλλάζει και η κατάταξη των προϊόντων σε 

σύγκριση με την αυθόρμητη αναγνωρισιμότητα.  

Ο συνολικός δείκτης αναγνωρισιμότητας του τουρισμού ευεξίας φθάνει στο 60% στο Ηνωμένο 

Βασίλειο και είναι όπως και στην περίπτωση του αυθόρμητου δείκτη το πιο γνωστό τουριστικό 

προϊόν ειδικών ενδιαφερόντων της Κύπρου. Οι διακοπές γκολφ παραμένουν στη δεύτερη θέση 

με 47% ενώ στην τρίτη θέση περνούν οι πολιτιστικές διακοπές με 45%. Ποσοστό 43% 

γνωρίζουν ότι η Κύπρος προσφέρει διακοπές περιπατητικού τουρισμού, 30% ανέφεραν τον 
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ποδηλατικό τουρισμό, 26% τον αγροτουρισμό, 23% τον γαστρονομικό και 17% αντίστοιχα τον 

θαλάσσιο και αθλητικό. Ο συνολικός δείκτης αναγνωρισιμότητας για το θρησκευτικό τουρισμό 

δεν ενισχύθηκε ουσιαστικά αφού κυμαίνεται στο 9% και το ίδιο ισχύει και για τον ιατρικό 

τουρισμό που περιορίζεται στο 4%. 

Η αυθόρμητη αναγνωρισιμότητα για κάθε κατηγορία που προσφέρει η Κύπρος μεταξύ όσων 

δραστηριοποιούνται στη συγκεκριμένη κατηγορία είναι 74% για τον τουρισμό ευεξίας, 53% για 

τον περιπατητικό,  50% για το γκολφ, 47% για τον πολιτιστικό τουρισμό, 38% για τον 

γαστρονομικό, 33% για τον ποδηλατικό, 27% για τον αγροτουρισμό, 25% για τον θαλάσσιο 

τουρισμό, 20% για τον θρησκευτικό και 17% για τον αθλητικό τουρισμό.  

 
Βάση: (47 τουριστικά γραφεία που γνωρίζουν το τουριστικό προϊόν της Κύπρου) 

 

Σχήμα 97: Συνολική αναγνωρισιμότητα προϊόντων που προσφέρει η Κύπρος – Ηνωμένο Βασίλειο 

  

Ο συνολικός δείκτης αναγνωρισιμότητας του περιπατητικού τουρισμού στην Γερμανία 

αυξάνεται σε 88% σε σύγκριση με 60% στην περίπτωση της αυθόρμητης αναγνωρισιμότητας και 

παραμένει το πιο γνωστό τουριστικό προϊόν ειδικών ενδιαφερόντων της Κύπρου. Οι πολιτιστικές 

διακοπές εξακολουθούν να είναι στη δεύτερη θέση με 83% και ακολουθούν ο τουρισμός ευεξίας 
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76%, ο θαλάσσιος τουρισμός 62%, ο αθλητικός 57% και ο ποδηλατικός με ένα στα δύο γραφεία 

να γνωρίζουν ότι η Κύπρος προσφέρει το συγκεκριμένο είδος τουρισμού ειδικών ενδιαφερόντων. 

Ο συνολικός δείκτης αναγνωρισιμότητας για τις διακοπές γκολφ κυμαίνεται στο 41%, για το 

γαστρονομικό στο 31%, για τον αγροτουρισμό στο 29%, και για τον θρησκευτικό και ιατρικό 

στο 19%. 

Η αυθόρμητη αναγνωρισιμότητα για κάθε κατηγορία που προσφέρει η Κύπρος μεταξύ όσων 

προωθούν τη συγκεκριμένη κατηγορία είναι 91% για τον περιπατητικό, 85% για τον πολιτιστικό 

τουρισμό, 77% για τον τουρισμό ευεξίας, 63% για τον θαλάσσιο τουρισμό, 63% για τον 

αθλητικό τουρισμό, 55% για τον ποδηλατικό, 45% για το γκολφ, 41% για το θρησκευτικό, 37% 

για το γαστρονομικό και αγροτουρισμό και 24% για τον ιατρικό. 

Βάση: (58 τουριστικά γραφεία που γνωρίζουν το τουριστικό προϊόν της Κύπρου) 
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4.4.7 Καταλληλότητα της Κύπρου για διάφορα προϊόντα ειδικών 
ενδιαφερόντων  

Τα τουριστικά γραφεία που γνωρίζουν τις κατηγορίες ειδικών ενδιαφερόντων που προσφέρει η 

Κύπρος, υπέδειξαν για ποιες θεωρούν ότι είναι κατάλληλος προορισμός. Σε γενικές γραμμές, η 

πλειοψηφία των συγκεκριμένων γραφείων πιστεύει ότι η Κύπρος πληροί τις προδιαγραφές για τις 

πλείστες  κατηγορίες ειδικών ενδιαφερόντων.  

 

4.4.7.1 Ηνωμένο Βασίλειο 

Όλα τα γραφεία που γνωρίζουν ότι η Κύπρος προσφέρει διακοπές θρησκευτικού τουρισμού 

πιστεύουν ότι πληροί τις προδιαγραφές για τη συγκεκριμένη κατηγορία ειδικών ενδιαφερόντων. 

Σύμφωνα με τα τουριστικά γραφεία οι τρεις παράγοντες που καθιστούν την Κύπρο κατάλληλο 

προορισμό για θρησκευτικό τουρισμό είναι ότι η συμπερίληψη της Κύπρου στην Βίβλο, τα 

αρχαιολογικά/θρησκευτικά μνημεία και οι δύο διαφορετικές θρησκείες που συνυπάρχουν στο 

νησί.  

Ποσοστό 71% θεωρούν την Κύπρο ως κατάλληλο προορισμό για διακοπές πολιτιστικού 

τουρισμού, 24% έχουν αντίθετη άποψη και 5% δεν τοποθετήθηκαν. Η άποψη ότι δεν είναι 

κατάλληλος προορισμός για πολιτιστικό τουρισμό στηρίζεται κυρίως στην αντίληψη ότι 

υπάρχουν άλλοι καλύτεροι προορισμοί καθώς επίσης και στην περιορισμένη γνώση μεταξύ των 

καταναλωτών για το τουριστικό προϊόν της Κύπρου. Στον αντίποδα, τα τουριστικά γραφεία που 

θεωρούν την Κύπρο κατάλληλο προορισμό για την κατηγορία πολιτιστικού τουρισμού στηρίζουν 

τη θετική τους άποψη στην πλούσια ιστορία της Κύπρου, στην πληθώρα αρχαιολογικών και 

ιστορικών μνημείων και στις ευκαιρίες που προσφέρει για νέες εμπειρίες στο τομέα της ιστορίας 

και πολιτισμού. Σημειώνεται ότι ένα από τα γραφεία στο Ηνωμένο Βασίλειο υπέδειξε την 

ενδιαφέρουσα ιστορία και πολιτισμό στο βόρειο κατεχόμενο τμήμα της Κύπρου. 

Η πλειοψηφία (57%) θεωρεί την Κύπρο κατάλληλη για ποδηλατικό τουρισμό, 14% έχουν 

αντίθετη άποψη και 29% δεν τοποθετήθηκαν. Η άποψη ότι η Κύπρος δεν είναι κατάλληλος 

προορισμός για ποδηλατικό τουρισμό εκπορεύεται από δύο παράγοντες, ο πρώτος αφορά την 

εντύπωση ότι είναι ακριβός προορισμός και ο δεύτερος την ανεπαρκή υποδομή. Οι λόγοι που 

θεωρούν την Κύπρο κατάλληλη για ποδηλατικό τουρισμό είναι οι ωραίες ποδηλατικές 
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διαδρομές, οι ορεινές διαδρομές, ο βαθμός δυσκολίας των ποδηλατικών διαδρομών και το ωραίο 

τοπίο. 

Από το σύνολο των γραφείων που γνωρίζουν ότι η Κύπρος προσφέρει διακοπές γαστρονομικού 

τουρισμού, 73% θεωρούν ότι πληροί τις προδιαγραφές για τη συγκεκριμένη κατηγορία ειδικών 

ενδιαφερόντων και 27% δεν ήταν σε θέση να κρίνουν. Η Κύπρος θεωρείται κατάλληλος 

προορισμός για γαστρονομικές διακοπές διότι προσφέρει πολλές επιλογές σε φαγητά και κρασιά, 

είναι παραγωγός κρασιού και ελαιόλαδου, διαθέτει καλά εστιατόρια, η κυπριακή κουζίνα έχει 

ποικίλες επιρροές από άλλες χώρες/πολιτισμούς, διαθέτει ωραίους αμπελώνες και γενικά η 

διαφορετικότητα της κυπριακής κουζίνας. 

Η πλειοψηφία (85%) πιστεύει ότι η Κύπρος είναι κατάλληλος προορισμός για διακοπές 

περιπατητικού τουρισμού, 5% έχουν αντίθετη γνώμη διότι θεωρούν την Κύπρο ακριβό 

προορισμό και 10% δεν εξέφρασαν άποψη. Όσοι θεωρούν την Κύπρο κατάλληλη για 

περιπατητικό τουρισμό ανέφεραν τα ακόλουθα πλεονεκτήματα: όμορφα και διαφορετικά τοπία 

(ορεινά, παράκτια), ωραίες ορεινές περιοχές και θέρετρα, κατάλληλες κλιματολογικές συνθήκες 

και ωραία μονοπάτια και χωριά. Ένα από τα τουριστικά γραφεία δήλωσε ότι οι κατεχόμενες 

περιοχές προσφέρουν καλές ευκαιρίες για περιπατητικό τουρισμό. 

Ποσοστό 83% θεωρεί την Κύπρο κατάλληλο προορισμό για αγροτουρισμό ενώ 17% δεν 

εξέφρασε άποψη. Οι σημαντικότεροι λόγοι που καθιστούν την Κύπρο κατάλληλη για διακοπές 

αγροτουρισμού είναι τα βουνά και οι αγροτικές περιοχές, το ήρεμο περιβάλλον, τα όμορφα 

τοπία, το καλό κλίμα και η τοπική κουλτούρα και παραδόσεις.  Δύο τουριστικά γραφεία 

ανάφεραν τα ωραία τοπία και παραδοσιακά χωριά στο κατεχόμενο τμήμα της Κύπρου.  

Από το σύνολο των είκοσι οκτώ γραφείων που γνωρίζουν ότι η Κύπρος προσφέρει διακοπές 

ευεξίας, τα είκοσι πέντε ή ποσοστό 89% πιστεύουν ότι πληροί τις προδιαγραφές για τη 

συγκεκριμένη κατηγορία τουρισμού και 11% πιστεύουν ότι δεν πληροί τις προδιαγραφές διότι 

είναι ακριβός προορισμός και δεν είναι ευρύτερα γνωστός στους καταναλωτές. Αντιθέτως, τα 

τουριστικά γραφεία που θεωρούν την Κύπρο κατάλληλο προορισμό για διακοπές ευεξίας 

στηρίζουν τη θετική τους άποψη στα εξαιρετικά ξενοδοχεία τεσσάρων και πέντε αστέρων, στις 

πολλές επιλογές ξενοδοχείων με εξαιρετικά κέντρα ευεξίας, την εξειδίκευση κάποιων 

ξενοδοχείων σε θεραπείες, στις ψηλές προδιαγραφές των ξενοδοχείων και κέντρων ευεξίας, στα 
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καινούργια ξενοδοχεία, στις ειδικές προσφορές, στις κλιματολογικές συνθήκες  και τα όμορφα 

τοπία. 

Η καταλληλότητα της Κύπρου για διακοπές θαλάσσιου τουρισμού κυμαίνεται στο 50% ενώ 

ισόποσο ποσοστό δεν εξέφρασε άποψη. Τα κριτήρια αξιολόγησης της Κύπρου ως κατάλληλου 

προορισμού είναι η μεγάλη και ωραία ακτογραμμή και η γεωγραφική της θέση που ευνοεί τη 

σύνδεση με άλλους προορισμούς της ανατολικής Μεσογείου. 

Η πλειοψηφία (75%) πιστεύει ότι η Κύπρος πληροί τις προδιαγραφές για αθλητικό τουρισμό, 

13% διαφωνούν και ισόποσο ποσοστό δεν τοποθετήθηκε. Ο μόνος λόγος που θεωρούν την 

Κύπρο ακατάλληλη για διακοπές αθλητικού τουρισμού είναι η ανεπαρκής υποδομή, ενώ όσοι 

πιστεύουν ότι είναι κατάλληλη για αθλητικό τουρισμό επικεντρωθήκαν στην προσφορά ποικίλων 

αθλητικών δραστηριοτήτων (γκολφ, πεζοπορία, τένις, θαλάσσια σπορ, κλπ), στο καλό κλίμα και 

τα ωραία γήπεδα γκολφ.   

Από τα σύνολο των γραφείων που γνωρίζουν ότι η Κύπρος προσφέρει διακοπές με έμφαση το 

γκολφ, 77% συμφωνούν ότι είναι κατάλληλος προορισμός για τη συγκεκριμένη κατηγορία 

τουρισμού, 14% διαφωνούν και 9% δεν εξέφρασαν άποψη. Οι τρεις βασικοί λόγοι που 

προκαλούν την αρνητική εικόνα είναι οι λιγοστές επιλογές σε γήπεδα γκολφ, η περιορισμένη 

γνώση μεταξύ των καταναλωτών για το τουριστικό προϊόν της Κύπρου και το γεγονός ότι άλλοι 

προορισμοί προσφέρουν καλύτερες υπηρεσίες στη κατηγορία του τουρισμού γκολφ. Στην 

αντίπερα όχθη, όσοι συμφωνούν ότι η Κύπρος είναι κατάλληλη για διακοπές γκολφ, 

επικεντρώθηκαν στην ποιότητα των γηπέδων γκολφ που διαθέτει η Κύπρος, στο καλό κλίμα που 

επιτρέπει την ενασχόληση με το γκολφ ακόμα και τους χειμερινούς μήνες και τα εξαιρετικά 

ξενοδοχεία που διαθέτουν γήπεδα γκολφ και ειδικότερα το  Aphrodite Hills. 
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Σχήμα 99: Καταλληλότητα της Κύπρου ως προορισμού για διάφορα προϊόντα ειδικών ενδιαφερόντων - 
Ηνωμένο Βασίλειο 

 

 

4.4.7.2 Γερμανία 

Οι Γερμανοί τουριστικοί πράκτορες τείνουν περισσότερο να θεωρούν την Κύπρο ακατάλληλη 

για διακοπές θρησκευτικού τουρισμού (36%) παρά κατάλληλη (27%) ενώ 36% δεν εξέφρασαν 

άποψη. Όσοι πιστεύουν ότι δεν πληροί τις προδιαγραφές δικαιολόγησαν την άποψη τους 

δηλώνοντας ότι η Κύπρος δεν διαθέτει εκκλησίες και τζαμιά ξεχωριστής αξίας και το γεγονός ότι 

άλλοι προορισμοί όπως για παράδειγμα το Ισραήλ παρουσιάζουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον. 

Αντιθέτως, όσοι πιστεύουν ότι είναι κατάλληλη για διακοπές θρησκευτικού περιεχομένου 

εστιάζονται στην ιστορία της Κύπρου και στα εκκλησιαστικά μνημεία της πρώιμης χριστιανικής 

εποχής. 

Η πλειοψηφία (88%) τάσσεται υπέρ της καταλληλότητας της Κύπρου για πολιτιστικές διακοπές, 

μόνο 8% τοποθετήθηκαν αρνητικά και 4% δεν απάντησαν. Οι αρνητικές γνώμες στηρίζονται 

στην έλλειψη πακέτων πολιτιστικού περιεχομένου όπως όπερες και στην εξειδίκευση άλλων 

προορισμών στον πολιτιστικό τουρισμό. Ο σημαντικότεροι λόγοι που η Κύπρος πληροί τις 

προδιαγραφές για πολιτιστικό τουρισμό είναι η ιστορική αξία και οι αρχαιολογικοί χώροι, η 



«Έρευνα αγοράς για τον τουρισμό ειδικών ενδιαφερόντων σε Ηνωμένο Βασίλειο και Γερμανία» - Έκθεση Έρευνας 

Enoros Consulting Ltd – Symmetron MRC Institute Ltd  Σελ. 226 

ταύτιση της Κύπρου με την ελληνική μυθολογία και ειδικά με το μύθο της Αφροδίτης, η ποικιλία 

των ιστορικών μνημείων που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα ιστορίας, η κουλτούρα του νησιού και 

πιο συγκεκριμένα η συνύπαρξη της ελληνικής και τούρκικης κουλτούρας, ο σημερινός πολιτικός 

και πολιτιστικός διαχωρισμός, η μοναδικότητα της κουλτούρας, η πλούσια και ποικιλόμορφη 

ιστορία και οι νέες εμπειρίες που προσφέρει στον τομέα των αρχαιολογικών και ιστορικών 

μνημείων. 

Η πεποίθηση ότι η Κύπρος είναι κατάλληλη για διακοπές ποδηλατικού τουρισμού ανέρχεται στο 

86% ενώ 10% έχουν αντίθετη άποψη και 3% δεν εξέφρασαν άποψη. Όσοι έχουν αρνητική άποψη 

ανέφεραν ότι η Κύπρος δεν προσφέρει αρκετά καλές ποδηλατικές διαδρομές και ότι άλλοι 

προορισμοί εξειδικεύονται περισσότερο στον ποδηλατικό τουρισμό. Οι σημαντικότεροι 

παράγοντες που συντείνουν στην θετική αξιολόγηση της Κύπρου είναι ο συνδυασμός ορεινής και 

πεδινής ποδηλασίας, το φυσικό τοπίο, οι φαρδιοί δρόμοι, τα όμορφα βουνά και οι χωμάτινες 

διαδρομές, το ωραίο κλίμα που είναι κατάλληλο για επαγγελματίες ποδηλάτες το χειμώνα, η 

εύκολη προσβασιμότητα σε δασώδεις περιοχές και χωριά, οι πανοραμικές ορεινές και παράκτιες 

ποδηλατικές διαδρομές, το υψόμετρο των ορεινών περιοχών και η ποικιλία γενικά των 

ποδηλατικών διαδρομών. 

Η πλειοψηφία (72%) πιστεύει ότι η Κύπρος είναι κατάλληλη για διακοπές γαστρονομικού 

τουρισμού, μόνο 6% εξέφρασε αντίθετη άποψη διότι θεωρεί άλλους προορισμούς όπως την 

Γαλλία και Ιταλία ως καταλληλότερους και τέλος 22% δεν ήταν σε θέση να απαντήσει. Τα 

τουριστικά γραφεία που θεωρούν την Κύπρο κατάλληλο προορισμό για διακοπές γαστρονομίας 

βασίζουν τη θετική τους άποψη στην εξαιρετική κουζίνα/κρασιά της Κύπρου, στους πολλούς 

αμπελώνες, στην πρόσφατη ανάπτυξη των τοπικών οινοποιείων και στην παράδοση της Κύπρου 

στην οινοποιεία.  

Εννέα στα δέκα γραφεία που γνωρίζουν ότι η Κύπρος προσφέρει διακοπές περιπατητικού 

τουρισμού πιστεύουν ότι πληροί τις προδιαγραφές για τη συγκεκριμένη κατηγορία ειδικών 

ενδιαφερόντων, 4% τοποθετήθηκε αρνητικά διότι θεωρεί άλλους προορισμούς ως 

καταλληλότερους και 6% δεν εξέφρασαν άποψη. Οι σημαντικότεροι παράγοντες που συμβάλουν 

στη διαμόρφωση θετικής άποψης για την καταλληλότητα της Κύπρου για διακοπές 

περιπατητικού τουρισμού είναι η διαφορετικότητα του κυπριακού τοπίου που συμπεριλαμβάνει 
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ορεινές και πεδινές περιοχές, τα εξαιρετικά βουνά που προσφέρονται για πεζοπορία, η ομορφιά 

του τοπίου της ενδοχώρας, το καλό κλίμα το χειμώνα και την άνοιξη που είναι κατάλληλο για 

πεζοπορία, ο συνδυασμός εύκολων διαδρομών που είναι κατάλληλες για όλους τους τουρίστες 

και πιο δύσκολων διαδρομών που είναι κατάλληλες για πιο έμπειρους πεζοπόρους, τα 

πανοραμικά μονοπάτια της φύσης και ειδικά αυτά του Τροόδους, η καλή υποδομή για 

περιπατητικό τουρισμό, οι θετικές εμπειρίες των τουριστών που επισκέφθηκαν την Κύπρο και ο 

βαθμός δυσκολίας των ορεινών περιοχών.  

Ποσοστό 65% πιστεύει ότι η Κύπρος είναι κατάλληλη για διακοπές αγροτουρισμού, 12% έχουν 

αντίθετη γνώμη λόγω της απουσίας υποδομών για αυτού του τύπου των διακοπών και 24% δεν 

εξέφρασαν άποψη. Οι σημαντικότεροι παράγοντες που συντείνουν στην θετική αξιολόγηση της 

Κύπρου είναι η ποικιλία δραστηριοτήτων αγροτουρισμού, η ευκαιρία συνύπαρξης και γνωριμίας 

με τους ντόπιους, τα ωραία χωριά και οι ποιοτικοί και παραδοσιακοί χώροι διαμονής στην 

ύπαιθρο, τα όμορφα βουνά και ύπαιθρος που προσφέρονται και για πεζοπορία και η φιλική και 

ήρεμη κουλτούρα των κατοίκων της υπαίθρου.   

Η πλειοψηφία των γραφείων (82%) θεωρούν ότι η Κύπρος πληροί τις προδιαγραφές στην 

κατηγορία του ιατρικού τουρισμού ενώ 18% έχουν αντίθετη άποψη λόγω των ανεπαρκών 

υποδομών ιατρικής περίθαλψης και των περιορισμένων επιλογών για εξειδικευμένες θεραπείες. 

Όσοι πιστεύουν ότι είναι κατάλληλη για ιατρικό τουρισμό το αποδίδουν κυρίως στο καλό 

Μεσογειακό κλίμα ιδίως το χειμώνα, τη ψηλή ποιότητα ιατρικών υπηρεσιών, το συνδυασμό με 

παραθαλάσσιες διακοπές και τις θετικές εμπειρίες προηγούμενων επισκεπτών. 

Σχεδόν όλα τα γραφεία (98%) συμφωνούν ότι η Κύπρος είναι κατάλληλος προορισμός για 

διακοπές ευεξίας ενώ 2% δεν εξέφρασαν άποψη. Οι παράγοντες που αναδεικνύουν την 

καταλληλότητα της Κύπρου για διακοπές ευεξίας είναι τα εξαιρετικά ξενοδοχεία πέντε αστέρων 

που προσφέρουν ποιοτικά πακέτα στη κατηγορία της ευεξίας, η πληθώρα ξενοδοχείων που 

ειδικεύονται σε αυτή την κατηγορία τουρισμού, ο καλός εξοπλισμός των κέντρων ευεξίας, το 

γεγονός ότι η Κύπρος προσφέρεται για αυτού του τύπου τις διακοπές ολόκληρο το χρόνο, τα 

παραθαλάσσια ξενοδοχεία και SPA, η κοντινή απόσταση από Γερμανία (μόνο τρεις ώρες πτήση), 

ο καλός συνδυασμός κλίματος, ποιότητας ξενοδοχείων και κουλτούρας και ο θαλασσινός 

αέρας/κλίμα. 
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Η πλειοψηφία (89%) θεωρεί ότι η Κύπρος πληροί τις προδιαγραφές για διακοπές θαλάσσιου 

τουρισμού, 3% έχουν αντίθετη άποψη καθώς δεν πιστεύουν ότι είναι κατάλληλος προορισμός για 

κρουαζιέρες και 8% δεν εξέφρασαν άποψη. Οι σημαντικότεροι παράγοντες που ενισχύουν την 

καταλληλότητα της Κύπρου για διακοπές θαλάσσιου τουρισμού είναι η τοποθεσία της που 

καθιστά εύκολη την πρόσβαση σε άλλους προορισμούς της ανατολικής Μεσογείου, οι όμορφες 

παράλιες πόλεις που διαθέτουν λιμάνια ιδανικά για κρουαζιερόπλοια, ο Μεσογειακός 

χαρακτήρας του νησιού, η εγγύτητα της στην Αίγυπτο, η ιδανικότητα της για μονοήμερο 

τουρισμό/επίσκεψη μέσω κρουαζιερόπλοιων, η κουλτούρα και το ποικιλόμορφο φυσικό τοπίο, οι 

ναυτιλιακές εταιρείες που εξειδικεύονται σε κρουαζιέρες στην Κύπρο, η σύνδεση με άλλους 

Μεσογειακούς προορισμούς, οι διάφορες μορφές κρουαζιέρων και θαλάσσιων ταξιδιών και το 

γεγονός ότι μπορούν οι τουρίστες να έχουν εμπειρίες από δύο διαφορετικές κουλτούρες 

(ελληνική και τούρκικη) σε ένα ταξίδι.  

Η ίδια θετική εικόνα ισχύει και για τον αθλητικό τουρισμό αφού 88% των γραφείων στην 

Γερμανία πιστεύουν ότι η Κύπρος είναι κατάλληλη για τη συγκεκριμένη κατηγορία τουρισμού 

ενώ μόνο 3% έχουν αντίθετη άποψη κυρίως διότι είναι ακριβός προορισμός και τέλος 9% δεν 

εξέφρασαν άποψη. Οι λόγοι που συντείνουν στη θετική αξιολόγηση της Κύπρου είναι η καλή 

υποδομή, οι βολικές πτήσεις, το καλό κλίμα που ευνοεί την ανάπτυξη αθλητικών 

δραστηριοτήτων, η καταλληλότητα για πολλές μορφές αθλητικού τουρισμού όπως θαλάσσια 

σπορ, πεζοπορία, σερφινγκ, καταδύσεις, ορεινή ποδηλασία, αλεξίπτωτο πλαγιάς και γκολφ, τα 

ποιοτικά ξενοδοχεία με ειδικές προσφορές και οι καλές αθλητικές εγκαταστάσεις. 

Από το σύνολο των γραφείων που γνωρίζει ότι η Κύπρος προσφέρει διακοπές γκολφ, 83% 

θεωρεί ότι πληροί τις προδιαγραφές για τη συγκεκριμένη κατηγορία τουρισμού ειδικών 

ενδιαφερόντων ενώ 17% δεν εξέφρασαν άποψη. Οι σημαντικότεροι λόγοι που επηρεάζουν 

θετικά την αξιολόγηση της Κύπρου είναι ο καλός συνδυασμός ποιοτικών ξενοδοχείων και 

γηπέδων γκολφ, το καλό κλίμα ολόκληρο το χρόνο και ειδικά το φθινόπωρο και το χειμώνα, οι 

επιλογές καλών γηπέδων γκολφ και ειδικά τα δύο εξαιρετικά γήπεδα γκολφ που διαθέτει.  
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Σχήμα 100: Καταλληλότητα της Κύπρου ως προορισμού για διάφορα προϊόντα ειδικών ενδιαφερόντων - 

Γερμανία 
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5 ΕΡΕΥΝΑ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ  
5.1 Εισαγωγή 

Την περίοδο Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου 2011 διενεργήθηκε ένας κύκλος διαβούλευσης με τους 

stakeholders του τουρισμού ειδικών ενδιαφερόντων της Κύπρου. Συγκεκριμένα, 

πραγματοποιήθηκαν συνεντεύξεις σε βάθος με εκπροσώπους τουριστικών φορέων καθώς και 

επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο πεδίο του τουρισμού ειδικών ενδιαφερόντων. Επίσης 

διενεργήθηκε μια ομαδική συζήτηση με στελέχη του ΚΟΤ. 

Σκοπός των συνεντεύξεων ήταν η καταγραφή απόψεων και προτάσεων σχετικά με το μάρκετινγκ 

που πρέπει να ασκηθεί προκειμένου η Κύπρος να προσελκύσει περισσότερους τουρίστες ειδικών 

ενδιαφερόντων.  

Τα άτομα που έλαβαν μέρος στις συνεντεύξεις καθώς και στην ομαδική συζήτηση με τα στελέχη 

του ΚΟΤ παρατίθενται στον Πίνακα 20. Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα συμπεράσματα από 

αυτήν τη διαβούλευση. 

Πίνακας 20: Άτομα που έλαβαν μέρος στις συνεντεύξεις καθώς και στην ομαδική συζήτηση με στελέχη 
του ΚΟΤ 

 

Όνομα Φορέας / Επιχείρηση 
Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Τροόδους 
Λάκης Αβρααμίδης Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Αμμοχώστου 
Μαρία Στυλιανού Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Λεμεσού 
Νανά Ασμένη Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Λάρνακας 
Νάσος Χατζηγεωργίου Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Πάφου 
Εύη Παναγιώτου Εταιρία Αγροτουρισμού Κύπρου 
Φειδίας Καρής ΣΤΕΚ 
Ζαχαρίας Ιωαννίδης ΠΑΣΥΞΕ 
Σώτος Στεφάνου Σύνδεσμος Τουριστικών Πρακτόρων Κύπρου  
Φίλιππος Δρουσιώτης Σύνδεσμος Πρωτοβουλίας Βιώσιμου Τουρισμού Κύπρου 
Γιώργος Ταβέλης Cyprus Spa Association 
Χρήστος Πετσίδης Φορέας Προώθησης Υπηρεσιών Υγείας Κύπρου 



«Έρευνα αγοράς για τον τουρισμό ειδικών ενδιαφερόντων σε Ηνωμένο Βασίλειο και Γερμανία» - Έκθεση Έρευνας 

Enoros Consulting Ltd – Symmetron MRC Institute Ltd  Σελ. 231 

Άντρος Κιττίρης Aeolos Travel 
Ευγενία Εφταμάνδηλου Louis Travel 
Γιώργος Στεφανής LCI Laureate Conference Incentive Travel 
Γιώτα Μάλλας Cyprus Taste Tours 
Μιχάλης Χατζηιωάννου Bikin’ Cyprus 
Ντίνος Κάκκουρας Top Kinisis Travel Public Ltd 
Ντία Χαραλάμπους Arena Sports (Leda Trave Ltd) 
Φίλιος Φυλακτής Anthology Travel 
Κυριάκος Ασιήκαλης Amaaaze (εξειδικευμένες δραστηριότητες) 
Φοίβος Ιωαννίδης Cyprus Walks Etc 
Μαρία Σωκράτους Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού 
Κωνσταντίνος Τσάπας Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού 
Βάκης Λοϊζίδης Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού 
Ανθή Γαβριηλίδη Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού 
Μόνικα Λιατήρη Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού 
Ρένα Επανεινώνδου Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού 
Λυγία Δερμάτη Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού 
Εκάβη Χαραλαμπίδου Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού 
Χρήστος Μούστρας Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού 
 

 

5.2 Δραστηριότητες ειδικών ενδιαφερόντων και ειδικές μορφές 
τουρισμού που προσφέρονται στην Κύπρο 

Από τις απαντήσεις στο ερώτημα «Μιλήστε μας για τη δική σας δραστηριοποίηση στην αγορά 

του τουρισμού ειδικών ενδιαφερόντων» κατεγράφη το μεγάλο εύρος δραστηριοποίησης στις 

ειδικές μορφές τουρισμού που χαρακτηρίζει τους μετέχοντες στην έρευνα. Οι περισσότεροι 

φορείς και οι επιχειρήσεις ασχολούνται συστηματικά με την ανάπτυξη και προώθηση του 

τουρισμού ειδικών ενδιαφερόντων, ο οποίος βασίζεται σε μια γκάμα δραστηριοτήτων που 

μπορούν να καταταγούν σε τρεις μεγάλες κατηγορίες: 

α. τις δραστηριότητες ειδικών ενδιαφερόντων που αποτελούν τον κύριο λόγο επίσκεψης στην 

Κύπρο για έναν αξιόλογο αριθμό τουριστών 

• Γάμοι. 
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• Πολιτιστικά ταξίδια  ιστορικού-αρχαιολογικού ενδιαφέροντος. 

• Πολιτιστικά ταξίδια θρησκευτικού ενδιαφέροντος. 

• Προσκυνηματικά ταξίδια. 

• Διαμονή σε αγροτουριστικά καταλύματα. 

• Πεζοπορία. 

• Ποδηλασία επαγγελματική. 

• Προπονήσεις και προετοιμασία ομάδων 

• Συνέδρια και ταξίδια κινήτρων (incentives). 

• Ευεξία. 

• Ιατρικός τουρισμός. 

• Κρουαζιέρες. 

• Ναυτικός τουρισμός (yachting-sailing). 

• Καταδύσεις. 

β. τις δραστηριότητες ειδικών ενδιαφερόντων που εμπλουτίζουν την εμπειρία των τουριστών 

χωρίς όμως προς το παρόν να προσελκύουν από μόνες τους τουρίστες στην Κύπρο. 

• Δραστηριότητες γαστρονομικού ενδιαφέροντος (π.χ. Δρόμοι του Κρασιού, μαθήματα 

μαγειρικής). 

• Ποδηλασία ψυχαγωγική. 

• Παρακολούθηση πολιτιστικών εκδηλώσεων. 
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• Γκολφ. 

• Ιππασία. 

• Δραστηριότητες περιπέτειας (π.χ. bungee jumping, πτώση με αλεξίπτωτο). 

γ. τις δραστηριότητες ειδικών ενδιαφερόντων που απευθύνονται σε ένα άκρως εξειδικευμένο 

ταξιδιωτικό κοινό. 

• Ταξίδια γεωλογικού ενδιαφέροντος. 

• Bird watching. 

• Botanical tours. 

• Αναρριχήσεις. 

Στη δεύτερη από τις παραπάνω ομάδες δραστηριοτήτων περιλαμβάνονται όσες αποτελούν 

τουριστικό θέλγητρο σε άλλες χώρες προσελκύοντας αξιόλογο αριθμό τουριστών (όπως λ.χ. η 

οινογαστρονομία), ωστόσο στην περίπτωση της Κύπρου δεν έχουν φτάσει ακόμη σε σημαντικό 

επίπεδο ανάπτυξης. Παρ’ όλα αυτά αξίζει να ασχοληθεί ο ΚΟΤ με την ανάδειξη και ανάπτυξη 

τους, αφού (1) εμπλουτίζουν την ταξιδιωτική εμπειρία όσων επισκέπτονται το νησί τονίζοντας 

την παράδοση και τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της Κύπρου και (2) μπορούν με τον κατάλληλο 

χειρισμό να εξελιχθούν σύντομα σε τουριστικά θέλγητρα. 

Στη συνέχεια της παρούσας έκθεσης η ανάλυση θα εστιαστεί μόνο στις δραστηριότητες της 

πρώτης και δεύτερης ως άνω κατηγορίας. Αυτές οι δραστηριότητες ουσιαστικά συνθέτουν το 

χαρτοφυλάκιο των ειδικών μορφών τουρισμού της Κύπρου στην παρούσα του μορφή. 

Συνεκτιμώντας και τις απαντήσεις στο ερώτημα «Σε τι υπερτερεί και σε τι υστερεί η Κύπρος ως 

προορισμός για ταξίδια ειδικών ενδιαφερόντων;», το χαρτοφυλάκιο μπορεί να κωδικοποιηθεί με 

τη μορφή του Πίνακα 21. 

Οι απόψεις των ερωτηθέντων συγκλίνουν εις το ότι η Κύπρος κατάφερε να εδραιωθεί ως 

δημοφιλής προορισμός για ορισμένες ειδικές μορφές τουρισμού όπως λ.χ. τους γάμους. Ωστόσο, 
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σε άλλες διαπιστώνεται ότι έχει γίνει ένα πρώτο βήμα και μια σημαντική επένδυση από πλευράς 

του ΚΟΤ, των φορέων ή/και των επιχειρήσεων και λείπει το επόμενο βήμα που θα καθιερώσει 

ουσιαστικά την Κύπρο στην αγορά. Αυτό συμβαίνει λ.χ. με την πεζοπορία, την ποδηλασία και τη 

γαστρονομία. 

Αξίζει να επισημανθεί η άποψη, στην οποία συγκλίνουν αρκετοί από τους ερωτηθέντες, ότι στην 

Κύπρο δεν προσφέρεται ουσιαστικός αγροτουρισμός όπως γίνεται σε άλλες χώρες. Δεν αρκεί η 

διαμονή σε έναν ξενώνα ευρισκόμενο σε χωριό για να γίνεται λόγος για αγροτουρισμό· αυτή η 

διαμονή θα έπρεπε να συνοδεύεται από την προσφορά αγροτικών δραστηριοτήτων καθώς και 

εμπειριών σχετικών με τον παραδοσιακό τρόπο ζωής στα κυπριακά χωριά, πράγμα που όμως δεν 

συμβαίνει. 

Πέρα από τις επιμέρους διαπιστώσεις για εκάστοτε μορφή τουρισμού, αναδείχθηκαν από τις 

συνεντεύξεις τα εξής γενικότερα θετικά σημεία αλλά και προβλήματα: 

• Το κύριο πλεονέκτημα της Κύπρου που αναφέρθηκε σχεδόν από όλους τους ερωτηθέντες 

είναι ο καλός καιρός. 

• Ως ισχυρό σημείο της Κύπρου τονίζεται επίσης η ασφάλεια, οι μικρές αποστάσεις, το 

επίπεδο των ξενοδοχείων, ο επαγγελματισμός και γενικά η φιλοξενία των Κυπρίων. 

• Η Κύπρος έχει εγκλωβιστεί στη λογική του «λίγο απ’ όλα» με αποτέλεσμα να μην αποτελεί 

κορυφαίο τουριστικό προορισμό σε κάποια επιμέρους αγορά ειδικών ενδιαφερόντων. Λείπει η 

τελική προσπάθεια για την τελειοποίηση του προϊόντος. 

• Οι τουρίστες, μετά την άφιξή τους στο νησί, δεν ενημερώνονται όσο θα έπρεπε για τις πολλές 

δυνατότητες που υπάρχουν να ασχοληθούν με δραστηριότητες ειδικού ενδιαφέροντος. 

• Σε κάποιες από τις εξεταζόμενες δραστηριότητες δεν υπάρχουν εξειδικευμένοι activity 

providers. 

• Δεν γίνεται η απαιτούμενη προβολή των ειδικών μορφών τουρισμού. 

• Παρά την πρόσφατη βελτίωσή τους, οι δημόσιες συγκοινωνίες δεν είναι ικανοποιητικές, με 

αποτέλεσμα να δυσκολεύονται κυρίως οι ανεξάρτητοι τουρίστες να επιδοθούν στις 

αγαπημένες τους δραστηριότητες.  
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• Τονίζονται οι γνωστοί περιορισμοί ως προς την αεροπορική σύνδεση της Κύπρου με τις 

χώρες της Ευρώπης ιδίως το χειμώνα. Υπό αυτό το πρίσμα αποτελεί θετική εξέλιξη ότι οι 

αεροπορικές εταιρίες χαμηλού κόστους εντάσσουν τα τελευταία χρόνια την Κύπρο στο δίκτυό 

τους. 

• Επισημαίνεται ότι η Κύπρος είναι πιο ακριβή συγκριτικά με άλλες μεσογειακές χώρες, ενώ 

και η αερομεταφορά έχει υψηλότερο κόστος. 

• Στα περισσότερα μέρη της Κύπρου έχει χαθεί η αυθεντικότητα. Πολύ χαρακτηριστικό το 

παράδειγμα που αναφέρθηκε ότι αντί να απαγορευτούν οι πλαστικές καρέκλες όπως γίνεται 

σε άλλες χώρες, στα παραδοσιακά χωριά της Κύπρου χρησιμοποιούνται κατά κόρον (σε 

ταβέρνες, καφενεία κοκ.). 

• Η υπερβολική δόμηση έχει επιβαρύνει το φυσικό περιβάλλον σε πολλές περιοχές του νησιού. 

Οι απαντήσεις στο ερώτημα «Ποιος ο βαθμός ικανοποίησης των επισκεπτών και ποιες 

βελτιώσεις θα πρέπει να γίνουν ώστε η Κύπρος να γίνει πιο ανταγωνιστική στην αγορά του 

τουρισμού ειδικών ενδιαφερόντων;» συνοψίζουν από μία άλλη σκοπιά τις αδυναμίες ως προς τις 

προσφερόμενες ειδικές μορφές τουρισμού και υποδεικνύουν πρακτικούς τρόπους για τη 

βελτίωσή τους: 

• Αυθεντικότητα της ταξιδιωτικής εμπειρίας: Λείπουν οι καλές και δημιουργικές ιδέες για 

να αναδειχθεί καλύτερα η κυπριακή παράδοση. Σε πολλά μέρη της Κύπρου έχει χαθεί η 

παραδοσιακή αρχιτεκτονική. Αναφέρεται ως σημαντικό πρόβλημα η απασχόληση ξένου 

προσωπικού ιδίως στα αγροτουριστικά καταλύματα. Χρειάζονται περισσότεροι Κύπριοι 

εργαζόμενοι, δεδομένου ότι όσοι έρχονται για τουρισμό ειδικών ενδιαφερόντων θέλουν να 

έρθουν σε άμεση επαφή με τους ντόπιους, τον πολιτισμό και τις παραδόσεις τους. 

• Ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών: Οι περισσότερες απόψεις συγκλίνουν εις το ότι το 

επίπεδο εξυπηρέτησης στα κυπριακά ξενοδοχεία και άλλες τουριστικές επιχειρήσεις είναι 

υψηλό, κυρίως στις πόλεις. Ωστόσο, λόγω των υψηλών ημερομισθίων μειώθηκε το 

προσωπικό σε αρκετές επιχειρήσεις και αυτό είχε επιπτώσεις στο σέρβις. Ειδικότερα στα 

αγροτουριστικά καταλύματα υπάρχουν περιπτώσεις ελλιπούς εξυπηρέτησης π.χ. με τη μη 
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υποδοχή των αφικνούμενων πελατών (πρέπει να αναζητήσουν οι ίδιοι το κλειδί) ή τη μη 

προσφορά πρωινού. 

• Ποιότητα των χρησιμοποιούμενων εγκαταστάσεων: Υπάρχει υστέρηση και πρέπει να γίνει 

ακόμη πολλή δουλειά από πλευράς τόσο του ΚΟΤ και των Δήμων όσο επίσης των 

επιχειρήσεων και άλλων φορέων. Αναφέρεται ότι πολλά ξενοδοχεία χρειάζονται ανακαίνιση. 

Η ποιότητα των διαδρομών πεζοπορίας και ποδηλασίας που ανέπτυξε ο ΚΟΤ αναφέρεται ως 

ικανοποιητική. Πρόβλημα υπάρχει με το ωράριο των αρχαιολογικών χώρων, μουσείων και 

εκκλησιών. 

• Επαγγελματισμός του προσωπικού: Αντί το προσωπικό να εκπαιδεύεται στο τυπικό σέρβις 

παλιάς αντίληψης, καλό είναι να καθοδηγείται προς μια πιο ουσιαστική, πιο ανθρώπινη και 

λιγότερο «στημένη» εξυπηρέτηση του πελάτη. Ιδίως στα αγροτουριστικά καταλύματα υπάρχει 

έλλειψη επαγγελματισμού λόγω μη κατάρτισης του απασχολούμενου προσωπικού. Πρέπει να 

υλοποιηθούν προγράμματα κατάρτισης για τους εργαζόμενους σε όλους τους τουριστικούς 

κλάδους (ξενοδοχεία, εστιατόρια, ενοικιάσεις αυτοκινήτων κοκ.). 

• Σχέση ποιότητας/τιμής: Το αυξημένο κόστος ενός ταξιδιού στην Κύπρο (λόγω κόστους 

αερομεταφοράς, υψηλών μισθών κ.ά.) αντισταθμίζεται μόνο εν μέρει από το καλό επίπεδο 

υπηρεσιών. Όσοι επισκέπτονται την Κύπρο για τουρισμό ειδικών ενδιαφερόντων συνήθως 

έρχονται τους εκτός υψηλής σεζόν μήνες και συνεπώς επωφελούνται από τις χαμηλότερες 

τιμές. 

Για κάποιες ειδικές μορφές τουρισμού αναφέρεται υψηλός βαθμός ικανοποίησης και υψηλό 

ποοστό επαναλαμβανόμενων πελατών όπως λ.χ. στην περίπτωση του προπονητικού τουρισμού, 

της ποδηλασίας και των κρουαζιέρων. 

Ως κρίσιμος παράγοντας για την ικανοποίηση των επισκεπτών αναφέρεται η εκπλήρωση των 

προσδοκιών. Όταν δεν δημιουργούνται υπερβολικές προσδοκίες και οι τουρίστες ειδικών 

ενδιαφερόντων έχουν μια ρεαλιστική εικόνα για το τι θα συναντήσουν επισκεπτόμενοι την 

Κύπρο, τότε συνήθως μένουν πολύ ικανοποιημένοι. Απαιτούνται, κατά συνέπεια, ειλικρινείς 

περιγραφές των παρεχόμενων υπηρεσιών και των προσφερόμενων ταξιδιωτικών εμπειριών από 

πλευράς των κυπριακών επιχειρήσεων και του ΚΟΤ. 
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Πίνακας 21: Το χαρτοφυλάκιο των ειδικών μορφών τουρισμού της Κύπρου και τα δυνατά και αδύνατα 
σημεία κάθε επιμέρους δραστηριότητας ή μορφής τουρισμού όπως προκύπτει από τις απαντήσεις της 

έρευνας 

Δραστηριότητα/  Μορφή 
τουρισμού Δυνατά σημεία Αδύνατα σημεία Σχόλια 

Γάμοι 
• Καθιερωμένος και δημοφιλής 

προορισμός για Βρετανούς 
• Μικρότερης κλίμακας ζήτηση 

από τη Μέση Ανατολή 

• Άγνωστός προορισμός η 
Κύπρος σε άλλες αγορές  

Πολιτιστικά ταξίδια  
ιστορικού-αρχαιολογικού 
ενδιαφέροντος 

• Μεγάλη πυκνότητα μνημείων 
που αφηγούνται μια μακρά 
ιστορία χιλιάδων ετών  

• Το ευνοϊκό κλίμα 

• Απουσία ενός «must visit» 
μνημείου 

Δεν έχουν γίνει ευρύτερα γνωστές 
οι θεματικές πολιτιστικές 
διαδρομές. 

Πολιτιστικά ταξίδια 
θρησκευτικού 
ενδιαφέροντος – 
Προσκυνηματικά ταξίδια 

• Εκκλησίες της UNESCO 
• Άλλες σημαντικές εκκλησίες και 

Μονές 
• Βήματα του Αποστόλου Παύλου 

• Δυσκολία πρόσβασης και μη 
φιλικό ωράριο σε κάποιες 
Μονές. 

Η Κύπρος διαθέτει σημαντικά 
θρησκευτικά μνημεία που 
ικανοποιούνπλήρως τους 
επισκέπτες τους αλλά δεν είναι 
ευρύτερα γνωστά. 

Διαμονή σε αγροτουριστικά 
καταλύματα 

• Ικανοποιητικό το επίπεδο των 
καταλυμάτων 

• Έλλειψη αυθεντικότητας 
• Απουσία αγροτικών 

δραστηριοτήτων και 
αγροκτημάτων που δέχονται 
επισκέπτες 

 

Πεζοπορία 

• Το ευνοϊκό κλίμα 
• Η ορεινή ζώνη με πλούσια 

εναλλαγή τοπίου  
• Πολλά σημεία ενδιαφέροντος σε 

μικρή απόσταση 

• Δυσκολία στη συντήρηση των 
μονοπατιών και στη οργάνωση 

Έγινε μια μεγάλη αρχική 
επένδυση. Είναι δύσκολη η 
συντήρηση των μονοπατιών. 

Ποδηλασία επαγγελματική 
• Το ευνοϊκό κλίμα 
• Ποικιλομορφία τοπίου και 

μικρές αποστάσεις 

• Οι τουριστικές επιχειρήσεις δεν 
είναι φιλικές για τους χρήστες 
ποδηλάτων 

Έχει γίνει καλή αρχή, χρειάζονται 
επιπλέον βήματα για την 
εδραίωσή της. 

Προπονήσεις και 
προετοιμασία ομάδων 

• Το ευνοϊκό κλίμα 
• Καθιέρωση της Κύπρου ως 

προπονητικού προορισμού 
• Ικανοποιητική εξέλιξη της 

ζήτησης 

• Μικρός ο αριθμός των ιδιωτικών 
αθλητικών εγκαταστάσεων και 
των ξενοδοχείων με δικές τους 
εγκαταστάσεις 

• Περιορισμοί στη χρήση των 
δημόσιων αθλητικών κέντρων 

Προϋπόθεση για την ανάπτυξη 
αυτής της μορφής τουρισμού είναι 
η στενή συνεργασία με φορέα που 
δεν σχετίζεται καθόλου με τον 
τουρισμό και έχει διαφορετικές 
προτεραιότητες (ΚΟΑ). 

Συνέδρια και ταξίδια 
κινήτρων (incentives) 

• Υψηλό επίπεδο 
επαγγελματισμού σε όλα τα 
επίπεδα 

• Απουσία μεγάλου και 
σύγχρονου συνεδριακού 
κέντρου 

• Δυσκολία στη χρήση μνημείων 
και άλλων χώρων για τελετές και 
γκαλά 

 

Ευεξία 
• Υψηλό επίπεδο υπηρεσιών και 

εγκαταστάσεων  
• Υψηλό επίπεδο προσωπικού 

• Έλλειψη σχετικής παράδοσης  
• Έλλειψη αναγνωρισιμότητας της 

Κύπρου ως προορισμού ευεξίας 
 

Ιατρικός τουρισμός 
• Σύγχρονες εγκαταστάσεις 
• Υψηλό επίπεδο προσωπκού 
• Το ευνοϊκό κλίμα 

• Υψηλότερες τιμές συγκριτικά με 
άλλους προορισμούς 

Η πιστοποίηση των παρόχων 
υπηρεσιών υγείας και η σύναψη 
συμφωνιών με ασφαλιστικά 
ταμεία και ασφαλιστικές εταιρίες 
της Ευρώπης θα βοηθήσει στην 
καλύτερη εδραίωση της Κύπρου 
ως ιατρικού προορισμού. 
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Δραστηριότητα/  Μορφή 
τουρισμού Δυνατά σημεία Αδύνατα σημεία Σχόλια 

Κρουαζιέρες 
• Ελκυστικές επιλογές για 

εκδρομές και δραστηριότητες 
στη στεριά 

• Λιμενικές εγκαταστάσεις  

Ναυτικός τουρισμός 
(yachting-sailing) Κατά τη διαβούλευση δεν έγινε κάποια ειδικότερη αναφορά στο ναυτικό τουρισμό από τους μετέχοντες 

Καταδύσεις και θαλάσσια 
σπορ 

• Υπάρξη σημαντικών και εύκολα 
προσβάσιμων ναυαγίων όπως 
λ.χ. το «Ζηνοβία» 

• Πολύ καλές προϋποθέσεις για 
windusrfing, kitesurfing κοκ. 

• Δεν έχει γίνει η κατάλληλη 
προβολή των τοποθεσιών για 
κατάδυση 

Λόγω αντιδράσεων και 
αδειοδοτήσεων δεν προχώρησαν 
προτάσεις για βύθιση σκαφών ή 
αεροσκαφών και δημιουργία 
τεχνητών υφάλων όπως γίνεται 
στο εξωτερικό.  

Δραστηριότητες 
γαστρονομικού 
ενδιαφέροντος (π.χ. Δρόμοι 
του Κρασιού, μαθήματα 
μαγειρικής) 

• Στους ξένους αρέσει η ποικιλία 
της κυπριακής κουζίνας, ο 
συνδυασμός ασυνήθιστων 
υλικών (π.χ. κολοκύθι με αυγά, 
μπαχαρικά), ο συνδυασμός 
μεζέδων, οι πολλές σαλάτες και 
χόρτα, η μπύρα και τα κυπριακά 
τυριά 

• Υγιεινή κουζίνα 
• Ορόσημο η δημιουργία των 

Δρόμων του Κρασιού 

• Μικρή η αναγνωρισιμότητα της 
κυπριακής κουζίνας και του 
κυπριακού οίνου 

• Δεν υπάρχουν οργανωμένες 
εκδρομές σε οινοποιεία για 
μεμονωμένους επισκέπτες (π.χ. 
για επιβάτες κρουαζιέρας) 

Με τους Δρόμους του Κρασιού 
δημιουργήθηκε το προϊόν από 
κοινού με τους οινοποιούς. 
Εκκρεμεί το branding και μια πιο 
συγκροτημένη προβολή. 

Ποδηλασία ψυχαγωγική 

• Το ευνοϊκό κλίμα 
• Ποικιλομορφία τοπίου και 

μικρές αποστάσεις 
• Πρόσφατα δημιουργήθηκαν 

ορισμένες νέες ποδηλατικές 
διαδρομές 

• Έλλειψη αστικών 
ποδηλατόδρομων και 
διαδρομών εξόδου προς την 
εξοχή 

• Λίγες οι ασφαλείς ποδηλατικές 
διαδρομές χωρίς αυτοκίνητα 

• Λίγα τα ποδηλατικά κέντρα 
• Λίγες οι προτάσεις για 

διαδρομές ποδηλασίας που θα 
βρουν οι τουρίστες 

• Ορισμένες ορεινές διαδρομές 
έχουν μεγάλο βαθμό δυσκολίας 
και αναφέρονται ως κατάλληλες 
μόνο για επαγγελματίες 

• Οι τουριστικές επιχειρήσεις δεν 
είναι φιλικές για τους χρήστες 
ποδηλάτων 

Έχει γίνει καλή αρχή, χρειάζονται 
επιπλέον βήματα. Σχεδιάζεται η 
πιστοποίηση των «cycle-friendly 
hotels» από τον ΚΟΤ. 

Παρακολούθηση 
πολιτιστικών εκδηλώσεων 

• Οι πρωτοβουλίες των τοπικών 
φορέων και η χρηματοδότηση 
του ΚΟΤ εμπλούτισαν 
σημαντικά το καλεντάρι 
εκδηλώσεων τα τελευταία 
χρόνια 

• Λείπει μια εκδήλωση-«κράχτης» 

Οι σήμερα προσφερόμενες 
εκδηλώσεις περισσότερο 
εμπλουτίζουν την ταξιδιωτική 
εμπειρία όσων επισκέπτονται την 
Κύπρο και λιγότερο αποτελούν 
αυτές καθεαυτές θέλγητρο 
τουριστών. Παραμένει ζητούμενο 
η προσέλκυση τουριστών ειδικά 
για την παρακολούθηση των 
εκδηλώσεων.  

Γκολφ • Το ευνοϊκό κλίμα • Μικρός ο αριθμός των γηπέδων 
Λείπει η κρίσιμη μάζα γηπέδων 
συγκριτικά με τους 
ανταγωνιστικούς προορισμούς 
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5.3 Χαρακτηριστικά και εξέλιξη της πελατείας για τουρισμό ειδικών 
ενδιαφερόντων 

Μέσα από τις απαντήσεις στο ερώτημα «Ποιο είναι το προφίλ όσων επισκέπτονται την Κύπρο 

στο πλαίσιο ενός ταξιδιού ειδικού ενδιαφέροντος;» προέκυψαν χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με 

τα χαρακτηριστικά αυτής της τουριστικής πελατείας που επιλέγει την Κύπρο. Έμφαση δόθηκε 

ιδίως στο προφίλ των Βρετανών και Γερμανών επισκεπτών. 

Εκτιμάται ότι γενικά οι τουρίστες ειδικών ενδιαφερόντων: 

• έχουν υψηλότερο του μέσου όρου μορφωτικό και εισοδηματικό επίπεδο 

• είναι άνω των 40 ετών (με εξαίρεση τα αθλήματα που προσελκύουν νεώτερες ηλικίες) 

• δείχνουν αυξημένο ενδιαφέρον για την παράδοση και ιστορία 

• επιζητούν την άμεση επαφή με τους ντόπιους. 

Οι τουρίστες από τη Βρετανία έχουν τα εξής χαρακτηριστικά σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των 

ερωτηθέντων: 

• Πρόκειται για τουρίστες που ανήκουν σε όλες τις δημογραφικές ομάδες. 

• Στη μεγάλη τους πλειοψηφία, οι Βρετανοί επιζητούν «Sea & Sun Plus», δηλ. μια κλασική 

παραθεριστική εμπειρία σε παραλιακό θέρετρο εμπλουτισμένη με κάποια επιπρόσθετα 

στοιχεία. 

• Τους είναι οικεία η Κύπρος, ενώ είναι υψηλό το ποσοστό των repeaters. 

• Έχουν μεγάλο ενδιαφέρον ειδικά για την πραγματοποίηση γάμων στην Κύπρο. 

• Οι επιβάτες κρουαζιέρας είναι στην πλειοψηφία τους άνω των 50 ετών και ζουν χωρίς τα 

παιδιά τους («empty nesters»). Πολλοί συνδυάζουν κρουαζιέρα μιας εβδομάδας με επταήμερο 

παραθερισμό στην Κύπρο. Επισκέπτονται την Κύπρο κυρίως το φθινόπωρο και την άνοιξη. 

• Περίπου το 50% όσων ασχολούνται με πεζοπορία, επισκέψεις ιστορικών μνημείων κ.λπ. είναι 

μέσης ηλικίας και πάνω, ελεύθεροι επαγγελματίες και έχουν μέσο έως υψηλό εισόδημα. 

• Ένας αριθμός Βρετανών επιλέγει την Κύπρο για καταδύσεις, διακοπές ευεξίας, ενώ συνήθως 

μεγαλύτερης ηλικίας είναι όσοι επισκέπτονται το νησί για γκολφ. 
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Ως προς τους Γερμανούς τουρίστες επισημάνθηκαν τα εξής: 

• Όπως και οι Βρετανοί, επιζητούν «Sea & Sun Plus», δηλ. μια κλασική παραθεριστική 

εμπειρία σε παραλιακό θέρετρο εμπλουτισμένη με κάποια επιπρόσθετα στοιχεία. 

• Οι Γερμανοί εμφανίζονται να έχουν μεγαλύτερη διάθεση για εξερεύνηση και μεγαλύτερο 

ενδιαφέρον για την ιστορία, τον πολιτισμό και τη φύση της Κύπρου απ’ ότι οι Βρετανοί. 

• Οι Γερμανοί ασχολούνται με δραστηριότητες ειδικών ενδιαφερόντων σε πολύ μεγαλύτερο 

βαθμό απ’ ότι οι Βρετανοί, κατά συνέπεια αποτελούν την ιδανική αγορά για πολλές από τις 

ειδικές μορφές τουρισμού. 

• Οι Γερμανοί δίνουν μεγάλη έμφαση στη σχέση ποιότητας/τιμής. 

• Η δαπάνη τους είναι κατά περίπτωση περιορισμένη, όπως λ.χ. στην περίπτωση των 

πεζοπόρων και φυσιολατρών που δεν διαμένουν σε ξενοδοχεία αλλά σε απλά καταλύματα. 

• Οι Γερμανοί τείνουν να είναι καλά διαβασμένοι και προετοιμασμένοι σε σχέση με τις 

δραστηριότητες ειδικού ενδιαφέροντος, στις οποίες θα επιδοθούν. Έχουν δηλ. αποφασίσει και 

ενημερωθεί πριν το ταξίδι για το τι ακριβώς θα κάνουν. 

• Ο ΚΟΤ επιδιώκει τη στοχευμένη προσέλκυση Γερμανών τουριστών με μέσο και ανώτερο 

εισόδημα και μόρφωση, οικογενειών με μικρά παιδιά για τους θερινούς μήνες καθώς και 

ατόμων τρίτης ηλικίας για τους χειμερινούς μήνες. 

Ως προς τις άλλες εθνικότητες προκύπτουν τα εξής συμπεράσματα από τις απαντήσεις των 

ερωτηθέντων: 

• Για τον αθλητικό τουρισμό οι κυριότερες αγορές είναι της Ρωσίας, της Ανατολικής Ευρώπης 

και της Σκανδιναβίας, με τους Σκανδιναβούς να δείχνουν αυξημένο ενδιαφέρον για γκολφ. 

• Για αγροτουρισμό ενδιαφέρονται πρωτίστως οι Κεντροευρωπαίοι, κυρίως γερμανόφωνοι. 

Πρόκειται για μορφωμένους μεσήλικες με υψηλή ευαισθητοποίηση για τα περιβαλλοντικά 

θέματα, οι οποίοι αναζητούν εναλλακτικές διακοπές συγκριτικά με τις μαζικές διακοπές που 

έκαναν νωρίτερα στη ζωή τους.  

• Στην αγορά για ποδηλατικές διακοπές περιλαμβάνονται πέραν των Γερμανών και οι 

βορειοευρωπαϊκές χώρες.  
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• Γενικά αναφέρεται ότι οι Ολλανδοί δείχνουν αυξημένο ενδιαφέρον για τις ειδικές μορφές 

τουρισμού.  

• Οι Αυστριακοί, οι Βέλγοι, οι Γάλλοι και οι Ιταλοί ενδιαφέρονται σε μεγάλο βαθμό για τον 

πολιτισμό της Κύπρου. 

Από τις απαντήσεις των ερωτηθέντων προκύπτει το ακόλουθο προφίλ για τους ασχολούμενους 

με ορισμένες από τις μορφές τουρισμού: 

• Οι ποδηλάτες είναι υψηλού μορφωτικού επιπέδου, με καλό εισόδημα, συνήθως 35-55 

ετών και επιζητούν την επαφή με τους ντόπιους, την παράδοση και τη φύση. Αρκετοί 

φέρνουν δικά τους ποδήλατα. Ειδικά οι γερμανόφωνοι ποδηλάτες τείνουν να είναι 

μεσαίου εισοδήματος και να δαπανούν λιγότερα χρήματα, αφού προτιμούν 

αγροτουριστικά καταλύματα. 

• Οι πεζοπόροι ταξιδεύουν σε μικρές ομάδες και εκτός υψηλής σεζόν, ενώ αρκούνται σε 

απλά καταλύματα. Προέρχονται από διάφορες χώρες όπως λ.χ. τη Βρετανία, τις 

γερμανόφωνες, σκανδιναβικές και ανατολικοευρωπαϊκές χώρες, τις ΗΠΑ, το Ισραήλ κοκ. 

• Όσοι ασχολούνται με θαλάσσια σπορ είναι συνήθως νέοι (ηλικίας 20-35 ετών), οι οποίοι 

όμως δεν ταξίδεψαν στην Κύπρο ειδικά για αυτόν το σκοπό. 

• Οι δύτες είναι 25-50 ετών και ταξιδεύουν Σεπτέμβριο έως Μάιο.  

• Οι επισκέπτες των αγροτουριστικών καταλυμάτων συνήθως είναι άνω των 40 ετών, με 

υψηλό μορφωτικό επίπεδο και μεσαίο έως ανώτερο εισοδηματικό επίπεδο. Τους διακρίνει 

η αγάπη για τη φύση και το ενδιαφέρον για τον πολιτισμό και την παράδοση. 

• Σημαντικά διαφέρει το προφίλ όσων είναι πελάτες των spa με βάση την εθνικότητά τους. Οι 

Γερμανοί ξενοδοχειακοί πελάτες χρησιμοποιούν τα spa σε πολύ μικρό βαθμό (αναφέρεται 

ποσοστό 1,5%) και συνήθως περιορίζονται σε μία μόνο θεραπεία μασάζ ανά επίσκεψη. Οι 

Βρετανοί είναι πολύ πιο ενημερωμένοι και τείνουν να έχουν μεγαλύτερη διάθεση να 

δαπανήσουν χρήματα για ευεξία (όσοι χρησιμοποιούν spa κατά μέσο όρο δαπανούν γύρω στα 

200 Ευρώ ανά επίσκεψη για δύο θεραπείες), με τις γυναίκες να αποτελούν το 85% της 

πελατείας. Την υψηλότερη δαπάνη έχουν οι Ρώσοι πελάτες των spa. 
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• Όσοι μετέχουν στις γαστρονομικές ξεναγήσεις είναι συνήθως 35-55 ετών, κυρίως ζευγάρια 

και σπανιότερα οικογένειες με παιδιά ή μόνες γυναίκες. 

• Οι γάμοι που πραγματοποιούνται στην Κύπρο αντιστοιχούν σε ποσοστό 95% σε 

Βρετανούς και 5% σε ζευγάρια από χώρες της Μέσης Ανατολής. Η μέση δαπάνη ανά 

κράτηση είναι 4.000 Ευρώ. 

Όπως προκύπτει από τις απαντήσεις στο ερώτημα «Πώς εξελίχθηκε η ζήτηση στη γερμανική και 

τη βρετανική αγορά για ταξίδια ειδικού ενδιαφέροντος προς τη Μεσόγειο και την Κύπρο 

ειδικότερα;», οι εκτιμήσεις των ερωτηθέντων διαφοροποιούνται αναλόγως της μορφής 

τουρισμού στην οποία δραστηριοποιούνται. Π.χ. αναφέρεται ότι αυξήθηκε ο αριθμός Γερμανών 

τουριστών που ασχολούνται με την ποδηλασία και τον αγροτουρισμό, αλλά ότι παραμένει 

χαμηλό το ενδιαφέρον τους για περιποιήσεις spa. 

Για τη βρετανική αγορά επιβεβαιώνεται η πτώση των τελευταίων ετών λόγω της οικονομικής 

ύφεσης. Πάντως, τα ειδικά ενδιαφέροντά των Βρετανών τουριστών παραμένουν σταθερά. 

Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες είναι οι εκτιμήσεις των ερωτηθέντων σχετικά με τις δυνατότητες για 

αύξηση της τουριστικής κίνησης στο μέλλον όπως προκύπτουν από τις απαντήσεις τους στο 

ερώτημα «Πώς βλέπετε τις προοπτικές για ζήτηση ταξιδιών ειδικού ενδιαφέροντος στο μέλλον;» 

με έμφαση κυρίως στις προοπτικές από τις αγορές της Βρετανίας και της Γερμανίας. 

Οι περισσότεροι συγκλίνουν στην άποψη ότι οι προοπτικές είναι πολύ καλές εφόσον γίνουν οι 

σωστές κινήσεις και συνεπώς αξίζει από πλευράς του ΚΟΤ η συστηματικότερη ενασχόληση με 

τον τουρισμό ειδικών ενδιαφερόντων. Μεταξύ άλλων διατυπώθηκαν οι εξής εκτιμήσεις: 

• Η Βρετανία βρίσκεται αυτήν την περίοδο σε έντονη οικονομική ύφεση, αλλά σημαντικό 

ποσοστό των Βρετανών έχουν ειδικά ενδιαφέροντα, για τα οποία η Κύπρος μπορεί να 

παρουσιαστεί ως ιδανική επιλογή όπως λ.χ. για πολιτιστικό τουρισμό, spa, γκολφ κοκ. 

Συνεπώς, η ανάκαμψη της βρετανικής οικονομίας θα βοηθήσει άμεσα και τις ειδικές μορφές 

τουρισμού. Με τους Βρετανούς υπάρχουν σημαντικοί ιστορικοί δεσμοί, με αποτέλεσμα λ.χ. 

να επισκέπτονται την Κύπρο τα εγγόνια των Βρετανών που υπηρέτησαν εδώ. Ένα ενδιαφέρον 
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σημείο που επισημαίνεται είναι ο κορεσμός που ήδη υπάρχει σε σημαντική μερίδα των 

Βρετανών για την Κύπρο. 

• Ως ιδιαίτερα ενθαρρυντικές εκτιμώνται οι προοπτικές για την προσέλκυση περισσότερων 

Γερμανών. Το μερίδιο της Κύπρου στη γερμανική αγορά είναι πολύ μικρό και διατυπώνεται 

η άποψη ότι με αποτελεσματικότερη διαχείριση του κονδυλίου μάρκετινγκ (ίδιο με της 

Βρετανίας, από την οποία έρχεται πολλαπλάσιος αριθμός τουριστών) μπορεί να προκύψει 

άμεσα μια αύξηση στους Γερμανούς τουρίστες, οι οποίοι έχουν μεγαλύτερη κλίση για ταξίδια 

ειδικού ενδιαφέροντος. Οι Γερμανοί είναι όμως και πιο απαιτητικοί, συνεπώς θα πρέπει 

προηγουμένως να βελτιωθούν και οι υποδομές για δραστηριότητες ειδικού ενδιαφέροντος. 

Μία αγορά, στην οποία δεν είναι καλές οι προοπτικές για αύξηση της γερμανικής πελατείας, 

είναι αυτή των spa. 

• Σημαντική αγορά για τουρίστες ειδικών ενδιαφερόντων είναι επίσης η Γαλλία. 

• Θετικές προοπτικές υπάρχουν για τις χώρες με βαρύ χειμώνα όπως λ.χ. οι σκανδιναβικές 

χώρες (με αυξημένο ενδιαφέρον για γκολφ) και η Ρωσία, από την οποία η Κύπρος μπορεί να 

προσελκύσει επισκέπτες για πολιτιστικό και θρησκευτικό τουρισμό καθώς και για «χειμερινό 

ήλιο». 

• Διατυπώνεται η εκτίμηση ότι είναι περιορισμένες οι προοπτικές στις αγορές της Ανατολικής 

Ευρώπης και των ΗΠΑ. 

• Οι απόψεις των ερωτηθέντων συγκλίνουν εις το ότι οι προοπτικές για τουρίστες ειδικού 

ενδιαφέροντος είναι πολύ καλές με την προϋπόθεση ότι θα βελτιωθούν οι σχετικές υποδομές 

στην Κύπρο. 

 

5.4 Ανταγωνιστές της Κύπρου και καλά παραδείγματα από την αγορά 
του τουρισμού ειδικών ενδιαφερόντων 

Από τις απαντήσεις στο ερώτημα «Ποιοι είναι οι βασικοί ανταγωνιστές της Κύπρου σε αυτήν την 

αγορά και σε τι υπερτερούν της Κύπρου;» προέκυψαν τα εξής συμπεράσματα: 

• Λίγο-πολύ όλες οι χώρες της Μεσογείου είναι άμεσα ανταγωνιστικές προς την Κύπρο (ιδίως 

όσες βρίσκονται εκτός Ευρωζώνης και έχουν χαμηλότερο κόστος), αφού στοχεύουν στις ίδιες 
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αγορές και προσφέρουν παραπλήσια τουριστικά προϊόντα. Επισημαίνεται ότι τη χειμερινή 

περίοδο αποκτά ανταγωνιστικό πλεονέκτημα η Τουρκία, δεδομένου ότι οι έμποροι των 

τουριστικών της περιοχών επιδοτούν τις πτήσεις. Επίσης, συγκριτικά με την Κύπρο 

επωφελούνται όσοι προορισμοί έχουν όχι εβδομαδιαία αλλά καθημερινά δρομολόγια με 

πτήσεις τσάρτερ όπως συμβαίνει με την περίπτωση της Ισπανίας. 

• Στους κορυφαίους πολιτιστικούς προορισμούς συγκαταλέγονται η Ελλάδα, η Ιταλία, η 

Ισπανία, η Αίγυπτος, η Μάλτα και πολλές άλλες μεσογειακές χώρες. 

• Ως προς το θρησκευτικό τουρισμό διατυπώθηκε η άποψη ότι οι γειτονικές χώρες με 

σημαντικά θρησκευτικά μνημεία δεν αποτελούν ανταγωνιστές αλλά δυνητικούς συνεργάτες 

για κοινά ταξιδιωτικά προγράμματα. Σημαντικοί θρησκευτικοί προορισμοί είναι το Ισραήλ 

και η Ελλάδα. 

• Στον τουρισμό υπαίθρου (πεζοπορία, φυσιολατρικές δραστηριότητες κοκ.) η Κύπρος 

ανταγωνίζεται χώρες όπως η Ελλάδα, η Ιταλία, η Ισπανία αλλά και την ηπειρωτική Ευρώπη 

όπως λ.χ. την Αυστρία, δεδομένου ότι αυτοί οι προορισμοί είναι πιο καθιερωμένοι και 

βρίσκονται πιο κοντά στις χώρες προέλευσης των τουριστών. Για τα ταξίδια τύπου botany 

tours και birdwatching λειτουργούν ανταγωνιστικά προς την Κύπρο προορισμοί όπως η 

Κρήτη, η Λέσβος, περιοχές της Ισπανίας και της Ιταλίας, στις οποίες πραγματοποιούνται 

επισκέψεις κυρίως την άνοιξη και το φθινόπωρο μαζί με την ανθοφορία και τις μετακινήσεις 

των αποδημητικών πουλιών. 

• Ειδικότερα στην πεζοπορία αναφέρονται ως ανταγωνιστές η Ισπανία (Ανδαλουσία, 

Καταλονία, Κανάρια, Βαλεαρίδες), η Ιταλία (Τοσκάνη, Ούμπρια), η Νότια Γαλλία, η 

πορτογαλική Μαδέιρα, το Μαρόκο, η Ελλάδα (π.χ. Πήλιο, Ζαγοροχώρια, Σάμος, 

Πελοπόννησος) και η Τουρκία (Λυκία, Καππαδοκία). Ανερχόμενοι προορισμοί στα Βαλκάνια 

είναι η Κροατία και η Σλοβενία. 

• Την Κύπρο ανταγωνίζονται στο πεδίο του προπονητικού τουρισμού η Τουρκία, η Ιταλία, η 

Ισπανία, η Αίγυπτος και η Τυνησία ιδίως ως προς το ποδόσφαιρο. Επισημαίνεται ότι μεγάλο 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έχουν τα προπονητικά κέντρα που συνδυάζουν διαμονή με 

αθλητικές εγκαταστάσεις (γήπεδα, πισίνες, γυμναστήρια κοκ.) ακόμη και αν χρεώνουν 

σχετικά υψηλές τιμές όπως συμβαίνει λ.χ. στην Ισπανία. 
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• Ιδιαίτερα επιτυχημένοι ποδηλατικοί προορισμοί είναι η Μαγιόρκα και οι Κανάριες Νήσοι 

όπως επίσης η Γαλλία, η Τοσκάνη της Ιταλίας, η Πορτογαλία και οι χώρες της Κεντρικής 

Ευρώπης. Αυξανόμενη δημοφιλία έχει επίσης η Νότια Τουρκία, ενώ προσπάθειες για την 

ανάπτυξη του ποδηλατικού τουρισμού γίνονται επίσης από το Ισραήλ και τις χώρες της πρώην 

Γιουγκοσλαβίας. 

• Στις γαμήλιες τελετές ο ανταγωνισμός αφορά εξωτικά μέρη εκτός Μεσογείου (Μαλδίβες, 

Σεϋχέλλες, Καραϊβική). 

• Στον ιατρικό τουρισμό υπάρχουν χώρες καθιερωμένες για συγκεκριμένες ιατρικές υπηρεσίες 

όπως λ.χ. η Ουγγαρία για οδοντιατρική περίθαλψη σε χαμηλές τιμές. Τελευταία ενσχύουν την 

παρουσία τους σε αυτήν την αγορά η Τουρκία, Κροατία και η Μάλτα. 

• Αγροτουρισμό προσφέρουν πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Πιο κοντά σε αυτό που προσφέρει η 

Κύπρος – και άρα περισσότερο ανταγωνιστικές για αυτήν – είναι η Ιταλία και η Ελλάδα. 

• Ισχυροί ανταγωνιστές στην αγορά του τουρισμού ευεξίας είναι η Τουρκία (τα spa της 

επωφελούνται από το μεγάλο τους μέγεθος, το χαμηλό εργατικό κόστος και το υψηλό 

περιθώριο κέρδους και αντλούν πολλή πελατεία από τη ρωσική αγορά), οι κοντινές στη 

Γερμανία χώρες καθώς και η Ταϊλάνδη ως προς τους Βρετανούς τουρίστες. 

• Στο πεδίο του γαστρονομικού τουρισμού οι βασικοί ανταγωνιστές περιλαμβάνουν όλες τις 

χώρες της Μεσογείου όπως την Ιταλία που διαθέτει πλούσια γαστρονομική προσφορά και 

άρτια σχετική πληροφόρηση, την Ισπανία, την Ελλάδα (ιδίως την Κρήτη) αλλά σε μικρότερο 

βαθμό και την Τουρκία. 

• Στις καταδύσεις ξεχωρίζει η Αίγυπτος. Υπάρχουν και πολλοί άλλοι ανταγωνιστικοί 

προορισμοί όπως λ.χ. το Ισραήλ. 

• Στο γκολφ πέραν των παραδοσιακών προορισμών (Ισπανία, Πορτογαλία) πλέον έχει 

ισχυροποιηθεί και η θέση της Τουρκίας που διαθέτει περί τα 30 με 40 γήπεδα. 

Ως βασικά ανταγωνιστικά μειονεκτήματα της Κύπρου έναντι των άλλων μεσογειακών χωρών 

αναφέρονται τα εξής: 

• Η Κύπρος υστερεί ως προς το κόστος έναντι χωρών όπως η Αίγυπτος, η Τυνησία και η 

Τουρκία λόγω υψηλότερων μισθών. 
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• Η Κύπρος υστερεί ως προς τις επενδύσεις. 

• Η Κύπρος υστερεί ως προς τη συχνότητα των αεροπορικών συνδέσεων. 

Επίσης επισημάνθηκε ότι οι τουρίστες των ειδικών ενδιαφερόντων δεν είναι τόσο ευαίσθητοι 

όσον αφορά την τιμή, διότι έχουν υψηλότερο εισόδημα. Συνεπώς, το υψηλότερο κόστος της 

Κύπρου ως τουριστικού προορισμού δεν βαραίνει τόσο πολύ στις ειδικές μορφές τουρισμού όσο 

στην αγορά των διακοπών ηλίου και θάλασσας. 

Στο ερώτημα σχετικά με καλά παραδείγματα (best practices) ως προς την ανάπτυξης και το 

μάρκετινγκ των προορισμών ειδικών ενδιαφερόντων, αναφέρθηκαν τα ακόλουθα: 

Καλά παραδείγματα από την Κύπρο 

• Ποδηλασία: Αναφέρθηκε ότι οι ποδηλατικές διαδρομές που δημιουργήθηκαν στην Κύπρο 

αποτελούν καλή πρακτική σε διεθνές επίπεδο. 

• Προπονητικός τουρισμός: Το πρόγραμμα επιδοτήσεων του ΚΟΤ που μειώνει το κόστος για 

να έλθει μια ομάδα για προπονήσεις στην Κύπρο. 

• Γαστρονομία: To Oινομουσείο στην Λεμεσό που φιλοξενεί και μικρά συνέδρια, το 

Οινοποιείο Ζαμπάρτα. 

• Γκολφ: Το θέρετρο Aphrodite Hills. 

• Πολιτισμός: Ο υπό διαμόρφωση πολιτιστικός περίπατος της Λάρνακας, ο οποίος ενοποιεί τα 

μνημεία, τα μουσεία, τους αρχαιολογικούς χώρους και τις γκαλερί της πόλης. 

• Καταδύσεις: Το ναυάγιο «Ζηνοβία» αναφέρθηκε ως ένα από τα καλύτερα σημεία 

καταδύσεων στη Μεσόγειο. 

• Ευεξία: Τα spa στο Aphrodite Hills και το Meridien. 

• Φυσιολατρικές διακοπές: Το ξενοδοχείο Νatura Beach Hotel. 

• Aγροτουρισμός: Τα παραδοσιακά καταλύματα της Casale Panayiotis και της Cyprus 

Villages. 

Καλά παραδείγματα από το εξωτερικό 

• Ποδηλασία: Το πρόγραμμα «Mobility Plan» που εφαρμόζεται στην Ελβετία. 
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• Προπονητικός τουρισμός: Το τουριστικό και αθλητικό συγκρότημα La Manga για 

προετοιμασία ποδοσφαιρικών ομάδων. 

• Πολιτισμός: Οι πολιτιστικές διαδρομές της Ισπανίας. 

• Συνέδρια: Η ανάπτυξη του συνεδριακού τουρισμού στη Βαρκελώνη, όπου αξιοποιήθηκαν 

όλες οι ολυμπιακές εγκαταστάσεις και έγινε υποδειγματικός σχεδιασμός υποδομών. 

• Γαστρονομία: Η διεθνής φήμη που απέκτησε η κρητική κουζίνα. 

• Ιατρικός τουρισμός: Ο συνδυασμός επενδύσεων σε μεγάλα νοσοκομεία και οι χαμηλές τιμές 

εδραίωσαν χώρες του τρίτου κόσμου – όπως λ.χ. την Ινδία και την Ταϊλάνδη – ως 

προορισμούς ιατρικού τουρισμού. 

• Αγροτουρισμός: Η ανάπτυξη του αγροτουρισμού στην Τοσκάνη, στις Άλπεις και σε πολλές 

άλλες περιοχές της Ευρώπης. 

• Ευεξία: Πολύ καλό παράδειγμα νέου spa είναι εκείνο του συγκροτήματος Costa Navarino 

στην Πελοπόννησο. 

• Πεζοπορία: Πολλές περιοχές της Ιταλίας. 

 

5.5 Μελέτες και σχέδια του ΚΟΤ σχετικά με τον τουρισμό ειδικών 
ενδιαφερόντων 

Από τους μετέχοντες στην έρευνα ζητήθηκε η εκτίμησή τους για μια σειρά από μελέτες και 

σχέδια προβολής που ετοίμασε ο ΚΟΤ σχετικά με τον τουρισμό υπαίθρου και τις θεματικές 

διαδρομές: 

• Μελέτες Θεματικών Διαδρομών (Δρόμοι του Κρασιού, Θρησκευτικές Διαδρομές, 

Ποδηλατικές Διαδρομές) 

• Σχέδιο Προβολής Τουρισμού Υπαίθρου 2004-2006 

• Σχέδιο Προβολής Τουρισμού Υπαίθρου 2007-2013 

Οι περισσότεροι ερωτηθέντες εκτίμησαν με θετικό τρόπο το γεγονός ότι ο ΚΟΤ προχώρησε στην 

εκπόνηση αυτών των μελετών και σχεδίων, ενώ ορισμένοι γνώριζαν τις μελέτες για τις 
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διαδρομές αλλά όχι τα σχέδια προβολής της υπαίθρου. Συγκλίνουν στην άποψη ότι ο ΚΟΤ έκανε 

ένα πολύ θετικό πρώτο βήμα αλλά ότι ακόμη εκκρεμούν τα επόμενα βήματα και η αξιολόγηση 

της αποτελεσματικότητάς τους. Π.χ. οι Δρόμοι του Κρασιού οργανώθηκαν σε σωστή βάση αλλά 

δεν ακολούθησε η απαιτούμενο προβολή ώστε να εδραιωθεί στην τουριστική αγορά η εικόνα της 

Κύπρου ως οινικού προορισμού. 

• Άλλα Στις ποδηλατικές διαδρομές θα βοηθούσε η συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα εις το 

να οριστούν καλύτερες προδιαγραφές και να υιοθετηθεί μια φιλικότερη στάση των Κυπρίων 

έναντι του ποδηλατικού τουρισμού. Επίσης δεν έγινε το επόμενο βήμα με τη συνεργασία 

ΚΟΤ και ιδιωτών, ώστε να υπάρξουν και οι απαιτούμενοι προμηθευτές ποδηλάτων και οι 

πάροχοι υποστηρικτικών υπηρεσιών (π.χ. επισκευές ποδηλάτων). 

Στον αγροτουρισμό σημεία που επισημαίνονται σε σχέση με αυτές τις μελέτες είναι τα εξής: 

• έγινε καλή αρχή με τα καταλύματα αλλά λείπουν οι δραστηριότητες που θα ολοκληρώσουν 

την αγροτουριστική εμπειρία. 

Επίσης διατυπώνεται η άποψη ότι την ευθύνη για την υλοποίηση του σχεδιασμού δεν έχει μόνο ο 

ΚΟΤ αλλά επίσης οι επιχειρήσεις, οι Δήμοι και άλλοι φορείς. 

 

5.6 Απαραίτητες ενέργειες από πλευράς του ΚΟΤ και των μετεχόντων 
στην έρευνα για την ανάπτυξη του τουρισμού ειδικών ενδιαφερόντων 
την Κύπρο 

Στους μετέχοντες τέθηκε το εξής ερώτημα: «Τι πρέπει να κάνει ο ΚΟΤ από την πλευρά του για 

να αναπτυχθεί ο τουρισμός ειδικών ενδιαφερόντων στην Κύπρο;». Οι απαντήσεις τους εστίασαν 

κυρίως στα εξής σημεία: 

• Κρίνεται απαραίτητο να δοθεί ακόμα μεγαλύτερη έμφαση από πλευράς του ΚΟΤ στις ειδικές 

μορφές τουρισμού, με τις οποίες θα πρέπει να ασχολούνται περισσότερα εξειδικευμένα 

στελέχη του. 
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• Η προβολή της Κύπρου θα πρέπει να ξεφύγει από τη μονοδιάστατη εικόνα του 

παραθεριστικού προορισμού όπως προκύπτει από την καμπάνια «Love Cyprus» και να 

αναδείξει επίσης τις επιμέρους ειδικές μορφές τουρισμού. 

• Να μη μένουν ημιτελείς οι προσπάθειες του ΚΟΤ και να φτάνουν στον απαραίτητο βαθμό 

ολοκλήρωσης. Με άλλα λόγια, είναι αρκετές οι μελέτες, αυτό που λείπει είναι η υλοποίησή 

τους. 

• Θα πρέπει να γίνουν όλα με τη σωστή σειρά: Πρώτα η δημιουργία ή η αναβάθμιση του 

προϊόντος κάποιας ειδικής μορφής τουρισμού και μετά η προβολή του. Δεν θα πρέπει δηλ. να 

προβληθεί από τον ΚΟΤ ένα ανέτοιμο και μη ανταγωνιστικό προϊόν. 

• Να επιδιώκεται από τον ΚΟΤ στενότερη συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα. 

• Απαιτείται η συνεργασία με όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες προκειμένου να βελτιωθούν οι 

υποδομές που σχετίζονται με τις ειδικές μορφές τουρισμού αλλά και η διαθεσιμότητά τους για 

τουριστική χρήση όπως λ.χ. στην περίπτωση του προπονητικού τουρισμού μέσω της 

συνεργασίας με τον ΚΟΑ. Επίσης θα πρέπει να βελτιωθούν οι συγκοινωνίες όπως στην 

περίπτωση του λεωφορείου που συνδέει το αεροδρόμειο της Λάρνακας με τη Λευκωσία και 

σταματά σε λάθος σημείο της πόλης. 

• Καλό είναι να αποφεύγεται η λογική του «λίγο απ’ όλα» και να γίνονται ενέργειες 

περισσότερο εστιασμένες με έλεγχο της αποτελεσματικότητάς τους. 

• Είναι σημαντικό να συνεχιστεί η χορήγηση κινήτρων και επιδοτήσεων από πλευράς του ΚΟΤ 

προς tour operators, οργανωτές συνεδρίων κοκ. και να επεκταθεί ακόμη περισσότερο. 

• Θα πρέπει να βρεθεί λύση ως προς την ταχύτερη λήψη αποφάσεων, αφού η γραφειοκρατία 

επιβραδύνει πολύ τη λειτουργία του ΚΟΤ. 

• Ο ΚΟΤ θα πρέπει να προβάλει με πιο ολοκληρωμένο τρόπο τους «activity providers», δηλ. τις 

εταιρίες και τους επαγγελματίες που προσφέρουν δραστηριότητες ειδικών ενδιαφερόντων 
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στους τουρίστες, αφού οι τουρίστες συχνά δυσκολεύονται να βρουν πληροφορίες για τις 

επιχειρήσεις που προσφέρουν τέτοιες δραστηριότητες. 

Οι μετέχοντες στην έρευνα κλήθηκαν να απαντήσουν επίσης στο ερώτημα «Τι μπορείτε να 

κάνετε εσείς για να αναπτυχθεί ο τουρισμός ειδικών ενδιαφερόντων στην Κύπρο;». Οι απόψεις 

που διατυπώθηκαν μπορούν να κωδικοποιηθούν ως εξής: 

• Η κύρια συνεισφορά των επιχειρήσεων είναι να βελτιώνουν συνεχώς τις εγκαταστάσεις τους 

και τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Π.χ. πολλά από τα ξενοδοχεία της Κύπρου εκσυγχρονίζονται 

προβαίνοντας σε ανακαινίσεις, προσθήκη spa και συνεδριακών αιθουσών.  

• Από πλευράς φορέων εκφράστηκε η πρόθεση να ακολουθήσουν το σχεδιασμό που θα 

υλοποιήσει ο ΚΟΤ. 

• Από τις κατά τόπους Εταιρείες Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής τονίστηκε η 

διαθεσιμότητα για συνεργασία σχετικά με (1) την ανάπτυξη ειδικών τουριστικών προϊόντων, 

(2) τη σύμπραξη με άλλους τοπικούς φορείς αλλά και τον ιδιωτικό τομέα καθώς και (3) με την 

προβολή των ειδικών μορφών τουρισμού σε συγκεκριμένες αγορές. 

• Από τους συνδέσμους αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, η πραγματοποίηση ενεργειών προβολής 

στις ειδικές αγορές όπως λ.χ. με τη διοργάνωση fam trips, τη συμμετοχή σε θεματικές 

εκθέσεις και συνέδρια καθώς και τη εξασφάλιση θετικής δημοσιότητας στον ειδικευμένο 

τύπο. 

 

5.7 Βασικές παράμετροι για το μάρκετινγκ της Κύπρου ως 
προορισμού ειδικών ενδιαφερόντων 

Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες είναι οι προτάσεις που διατυπώθηκαν στο πλαίσιο της έρευνας μεταξύ 

των τουριστικών φορέων και επιχειρήσεων της Κύπρου. Από τις απαντήσεις όσων έλαβαν μέρος 

στις συνεντεύξεις και ομαδικές συζητήσεις προέκυψαν, μεταξύ άλλων, οι ακόλουθες 

κατευθύνσεις σχετικά με τη στρατηγική μάρκετινγκ που θα πρέπει να ακολουθηθεί, 

προκειμένου η Κύπρος να αναπτύξει τον τουρισμό ειδικών ενδιαφερόντων: 



«Έρευνα αγοράς για τον τουρισμό ειδικών ενδιαφερόντων σε Ηνωμένο Βασίλειο και Γερμανία» - Έκθεση Έρευνας 

Enoros Consulting Ltd – Symmetron MRC Institute Ltd  Σελ. 251 

Στρατηγικοί στόχοι του μάρκετινγκ 

• Διαφοροποίηση της μονοδιάστατης σήμερα εικόνας της Κύπρου ως κατεξοχήν 

παραθεριστικού προορισμού και εμπλουτισμός της με την γκάμα των ειδικών μορφών 

τουρισμού που προσφέρονται στο νησί 

• Άμβλυνση προβλημάτων εποχικότητας με την ανάπτυξη του τουρισμού ειδικών 

ενδιαφερόντων 

• Ανάγκη να ακολουθηθεί μια πιο φιλόδοξη πολιτική ανάπτυξης τουριστικών προϊόντων από 

πλευράς του ΚΟΤ, ώστε τα προτεινόμενα προϊόντα ειδικού ενδιαφέροντος να πληρούν τις 

διεθνείς προδιαγραφές και να είναι ανταγωνιστικά. Το branding και η προβολή θα πρέπει να 

γίνουν αφού πρώτα διαμορφωθεί ένα πραγματικά ελκυστικό προϊόν. 

Αγορές-στόχοι  

• Για την περιοχή της Λάρνακας αναφέρθηκα ως αγορά πρώτης προτεραιότητας κατ’ αρχήν 

αυτή του αθλητικού– προπονητικού τουρισμού (ιδίως για ποδοσφαιρικές ομάδες, 

σκοπευτικούς αγώνες κοκ.). Ακολουθούν σε σημασία ο αγροτουρισμός (η Λάρνακα διαθέτει 

το 45% των αγροτουριστικών καταλυμάτων της Κύπρου), η ποδηλασία για την οποία βοηθά 

το τοπίο (κοντά στη θάλασσα και στο βουνό), τα θαλάσσια αθλήματα (windsurfing/kitesurfing 

και καταδύσεις χάρις στο ναυάγιο Ζηνοβία) και ο πολιτιστικός τουρισμός. 

• Για την περιοχή της Πάφου δίνεται προτεραιότητα στον αθλητικό τουρισμό (λόγω 

καταλληλότητας προϊόντος, τεχνογνωσίας και προοπτικών ανάπτυξης), το γκολφ, το 

συνεδριακό τουρισμό, τον τουρισμό υγείας και το γαμήλιο τουρισμό. 

• Αγορές-στόχους μικρότερης βαρύτητας αποτελούν επίσης τα ταξίδια γαστρονομικού 

ενδιαφέροντος, η παρατήρηση πουλιών και φυτών, η εξερεύνηση γεωλογικών φαινομένων.  

• Η ζήτηση για αυτές τις μορφές τουρισμού μπορεί να εκφράζεται και να μορφοποιείται όχι 

μόνο μέσω των tour operators και άλλων τουριστικών επαγγελματιών αλλά επίσης μέσα από 

συλλόγους, ομοσπονδίες, πανεπιστήμια (π.χ. σχολές γεωλογίας) κοκ. 
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• Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να αποφευχθεί ο μονόπλευρος προσανατολισμός στη βρετανική 

αγορά προκειμένου να προσελκυστούν τουρίστες ειδικών ενδιαφερόντων. Οι κάτοικοι των 

χωρών της ηπειρωτικής Ευρώπης τείνουν να έχουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον για θέματα φύσης 

και πολιτισμού και συνεπώς είναι πιο δεκτικοί σε προτάσεις εναλλακτικών διακοπών και 

ταξιδιών ειδικού ενδιαφέροντος. 

Σκέψεις και προτάσεις σχετικά με την εικόνα και το branding της Κύπρου ως προορισμού 

για ταξίδια ειδικού ενδιαφέροντος 

• Γενικά χαρατηριστικά: Η Κύπρος προσφέρει ιδανικό καιρό και ιδιαίτερα φιλικό και 

φιλόξενο περιβάλλον για όσους θέλουν να ασχοληθούν στις διακοπές τους με κάποια 

δραστηριότητα ειδικού ενδιαφέροντος. Ο τόπος γέννησης της Αφροδίτης, της θεάς της 

ομορφιάς και της αγάπης, προσφέρει ποικιλομορφία, πολλές εναλλαγές τοπίου, ευρύ φάσμα 

εμπειριών και αυθεντικότητα στην ενδοχώρα. 

• Διατυπώνεται η άποψη ότι όσο κι αν αναπτυχθούν οι ειδικές μορφές τουρισμού, ο 

σχετιζόμενος με αυτές αριθμός τουριστών δεν πρόκειται ποτέ να ξεπεράσει τους 

παραθεριστές ηλίου και θάλασσας. Συνεπώς το ζητούμενο θα πρέπει να είναι να προβληθεί η 

Κύπρος ως προορισμός για «Sea & Sun Plus», δηλ. για μια εμπλουτισμένη με 

δραστηριότητες ειδικών ενδιαφερόντων εκδοχή των κλασικών διακοπών ηλίου και θάλασσας. 

• Επίσης διατυπώνεται η άποψη ότι δεν χρειάζεται να γίνει branding για κάθε μορφή 

τουρισμού ξεχωριστά και ότι πρέπει να αποφευχθεί η εντύπωση πως η Κύπρος προσφέρει ως 

προορισμός «λίγο απ’ όλα» αλλά όχι κάποια δραστηριότητα ειδικού ενδιαφέροντος με 

πραγματικά υψηλές προδιαγραφές. 

• Ποδηλασία: Επαφή του επισκέπτη με τους ανθρώπους και τη φύση της Κύπρου, όμαρφα 

τοπία και μικρή απόσταση μεταξύ βουνού και θάλασσας. 

• Προπονητικός τουρισμός: «Warm weather training camps» με ιδανικό κλίμα για 

προπονήσεις. 
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• Φυσιολατρικός τουρισμός (για πεζοπορία, παρατήρηση πανίδας και χλωρίδας κοκ.): 

Ιδιαίτερη φύση της Κύπρου με μοναδικά φυτά και ζώα.  

• Γαστρονομία: Αυθεντικά κυπριακά προϊόντα όπως το κρασί, το λάδι και τα τυριά με πιο 

μοντέρνα παρουσίαση καθώς και συνταγές που αντανακλούν το πολυπολιτισμικό παρελθόν 

της Κύπρου, χαρακτηρίζονται από μεγάλη ποικιλία και είναι υγιεινές. 

• Πολιτιστικός τουρισμός: Μεγάλος πλούτος μνημείων από πολλές εποχές που πιστοποιούν τη 

μακροχρόνια ιστορία της Κύπρου και αποτελούν σύμφωνα με την UNESCO τμήμα της 

Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς. 

• Θρησκευτικός τουρισμός: Στα βήματα του Αποστόλου Παύλου. 

• Ιατρικός τουρισμός: Σύγχρονος ιατρικός προορισμός με αναβαθμισμένες νοσηλευτικές 

εγκαταστάσεις, άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό και ευνοϊκό κλίμα. 

• Αποφυγή της έννοιας «αγροτουρισμός», η δεδομένου ότι η Κύπρος δεν προσφέρει 

δραστηριότητες και εμπειρίες αντίστοιχες με αυτές άλλων χωρών της Μεσογείου. 

• Ειδικότερα η περιοχή του Τροόδους, η οποία προβάλλεται με το σλόγκαν «Troodos – the 

green heart of Cyprus», αποτελεί την αυθεντική Κύπρος χωρίς μαζικό τουρισμό. 

• Για την περιοχή της Λάρνακας προτείνεται να αναδειχθεί η ιδιαιτερότητα που χαρακτηρίζει 

καθένα από τα χωριά της περιοχής, με το χωριό Λεύκαρα να αποτελεί το πιο χαρακτηριστικό 

χωριό με το λευκαρίτικο κέντημα, το οποίο συμπεριλήφθηκε στον κατάλογο της άυλης 

πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. 

Οι σκέψεις και προτάσεις όσων έλαβαν μέρος στην έρευνα σχετικά με το μάρκετινγκ σε 

πρακτικό επίπεδο περιλαμβάνουν πολύ χρήσιμες υποδείξεις για τους τρόπους εφαρμογής των 

ανωτέρω στρατηγικών κατευθύνσεων. Ανάμεσα στις πολλές επισημάνσεις που έγιναν 

περιλαμβάνονται και οι εξής: 
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Έρευνα και ανάλυση της αγοράς 

• Επισημαίνεται η αναγκαιότητα να γίνουν έρευνες αγοράς σε διάφορες χώρες, προκειμένου να 

υπάρχει καλή γνώση για το τι συμβαίνει στην αγορά του τουρισμού ειδικών ενδιαφερόντων. 

• Βάσει της ανάλυσης για τα δεδομένα της αγορά θα πρέπει να αποφασίζονται που και πώς θα 

γίνουν στοχευμένες ενέργειες μάρκετινγκ στις επιμέρους αγορές. 

Ενέργειες προβολής 

• Τονίζεται η σημασία της δυναμικής διαδικτυακής προβολής των ειδικών μορφών τουρισμού 

τόσο μέσω ιστοσελίδας όσο και με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο όπως λ.χ. τα κοινωνικά δίκτυα 

(Twitter, Facebook κοκ.). Από πλευράς του ΚΟΤ ήδη ετοιμάζεται μια ιστοσελίδα για τον 

τουρισμό ειδικών ενδιαφερόντων. 

• Προτείνεται η συμμετοχή τόσο σε γενικές όσο και σε θεματικές εκθέσεις του εξωτερικού που 

αντιστοιχούν στις εδώ εξεταζόμενες ειδικές μορφές τουρισμού όπως λ.χ. τις δραστηριότητες 

στη φύση (πεζοπορία, birdwatching κοκ.), τις διακοπές σε spa ή σε γκολφ, τα γαμήλια και τα 

ιατρικά ταξίδια. 

• Ένα χρήσιμο εργαλείο του μάρκετινγκ είναι οι ενέργειες δημοσιότητας (publicity) και ιδίως η 

άμεση επαφή με ανθρώπους-κλειδιά των μέσων ενημέρωσης όπως λ.χ. δμοσιογράφους, 

τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς παραγωγούς, συγγραφείς γαστρονομίας κοκ., οι οποίοι καλό 

είναι να προσκληθούν και να φιλοξενηθούν στην Κύπρο στο πλαίσιο των press trips. 

• Προτείνεται επίσης η πραγματοποίηση διαφήμισης, η παραγωγή θεματικών εντύπων, οι 

φιλοξενίες διασημοτήτων, οι χορηγίες όπως γίνεται λ.χ. με τη γερμανική ομάδα ποδηλασίας 

«Herzlich Zypern» κ.ά.π. 

Προώθηση πωλήσεων 

• Από αρκετούς εκ των ερωτηθέντων προτείνεται να δοθούν επιδοτήσεις στους οργανωτές 

ταξιδιών ειδικών ενδιαφερόντων από τον ΚΟΤ όπως ήδη συμβαίνει με τα συνέδρια. 
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• Ένα εργαλείο του μάρκετινγκ που προτάθηκε από πολλούς μετέχοντες στην έρευνα είναι τα 

ταξίδια εξοικείωσης (fam trips), προκειμένου οι tour operators και οι ειδικευμένοι τουριστικοί 

πράκτορες να γνωρίσουν από πρώτο χέρι τι μπορεί να προσφέρει η Κύπρος στους πελάτες 

τους. 

• Από ορισμένους τονίζεται ότι γενικά είναι μεγάλη η σημασία των προσωπικών επαφών στο 

πλαίσιο επαγγελματικών συναντήσεων τύπου Β2Β (π.χ. σε μια έκθεσης ή σε ένα workshop), 

ενώ διατυπώνεται και η άποψη ότι θα πρέπει σε αυτές τις επαφές να δοθεί προτεραιότητα 

έναντι του διαδικτύου και των άλλων εργαλείων του μάρκετινγκ. 

• Επισημαίνεται η ανάγκη να λειτουργήσουν πιο αποτελεσματικά τα Γραφεία Εξωτερικού του 

ΚΟΤ και να γίνουν πιο δραστήρια και εξωστρεφή επιδιώκοντας προσωπικές επαφές με 

στελέχη της αγοράς. 

• Αυτό που θα δώσει ιδιαίτερη ώθηση στην ανάπτυξη μιας συγκεκριμένης μορφής τουρισμού 

είναι η διοργάνωση από κυπριακής πλευράς μιας αντίστοιχης εμπορικής έκθεσης ή/και ενός 

σχετικού συνεδρίου (π.χ. για spa ή για κρουαζιέρα), στο οποίο θα προσκληθούν να 

συμμετάσχουν οι εκάστοτε buyers από τις αγορές του εξωτερικού. 

• Επίσης κρίνεται χρήσιμη η προσωπική επικοινωνία με τους τουριστικούς επαγγελματίες που 

οργανώνουν και πωλούν ταξίδια ειδικού ενδιαφέροντος στις χώρες προέλευσης των 

τουριστών όπως λ.χ. στελέχη των tour operators, τουριστικοί πράκτορες και οργανωτές 

ειδικών δραστηριοτήτων. Σημαντική είναι και η παρουσία της Κύπρου με ομιλητή σε συναφή 

συνέδρια όπως λ.χ. σε συνέδρια ιατρικού τουρισμού. 

• Οι προωθητικές ενέργειες δεν θα πρέπει να στοχεύουν μόνο σε τουριστικούς επαγγελματίες 

αλλά και σε άλλους «πολλαπλασιαστές», οι οποίοι αποφασίζουν ή επηρεάζουν τα ταξίδια 

ειδικών ενδιαφερόντων που πραγματοποιούν εκατομμύρια άνθρωποι. Τέτοιοι 

πολλαπλασιαστές μπορούν λ.χ. να είναι κληρικοί (προκειμένου για θρησκευτικά ταξίδια), 

δάσκαλοι που εργάζονται στις καταδυτικές σχολές PADI σε όλον τον κόσμο, γιατροί ή 

«facilitators» (για ιατρικά ταξίδια) κοκ. 
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Χρήσιμες προτάσεις για τα κανάλια διανομής προκύπτουν από τις απαντήσεις των ερωτηθέντων 

στο ερώτημα «Ποιοι tour operators και άλλες επιχειρήσεις και φορείς παίζουν σημαντικό ρόλο 

στη διακίνηση ταξιδιωτών ειδικού ενδιαφέροντος;». 

Ανάλογα με την εκάστοτε μορφή τουρισμού δραστηριοποιούνται και οι αντίστοιχες επιχειρήσεις 

και φορείς. Συγκεκριμένα, πρόκειται για τους εξής: 

• Tour operators του εξωτερικού 

• Τουριστικά γραφεία εισερχόμενου τουρισμού και tour operators της Κύπρου 

• Συλλογικοί φορείς του εξωτερικού όπως λ.χ. ομοσπονδίες, σύλλογοι, σύνδεσμοι, 

εκκλησιαστικές οργανώσεις κ.ά.π. που δραστηριοποιούνται στο χώρο της ορειβασίας, της 

πεζοπορίας, της ποδηλασίας, του πολιτισμού, της ιστορίας και αρχαιολογίας κοκ. 

• Ειδικά για την περίπτωση του ιατρικού τουρισμού τα ασφαλιστικά ταμεία και οι ασφαλιστικές 

εταιρίες του εξωτερικού καθώς και οι λεγόμενοι «medical tourism facilitators» που 

δραστηριοποιούνται ως μεσολαβητές στη βρετανική αγορά. 

Σε ότι αφορά τους tour operators, θα πρέπει να προσεγγιστούν: 

• οι tour operators μικρού και μεσαίου μεγέθους που ειδικεύονται σε κάποια μορφή τουρισμού. 

Χαρακτηριστικά παραδείγματα οι βρετανικές εταιρίες Ramblers Worldwide Holidays και 

Sherpa Expeditions (για πεζοπορίες) και η γερμανική Studiosus (για ταξίδια ιστορικού, 

πολιτιστικού και φυσιολατρικού ενδιαφέροντος). 

• οι μεγάλοι tour operators, οι οποίοι εκτός από τα παραθεριστικά προγράμματα προσφέρουν 

εξειδικευμένα προγράμματα για ειδικά ενδιαφέροντα (ισχύει για τους περισσότερους εξ 

αυτών). Π.χ. η TUI Γερμανίας προσφέρει ξεχωριστά προγράμματα για ταξίδια ευεξίας και για 

διακοπές γκολφ. Εκτός από θεματικά ταξίδια, οι μεγάλοι tour operators επίσης πωλούν μέσα 

από τα παραθεριστικά προγράμματά τους ημερήσιες εκδρομές σχετικές με τις δραστηριότητες 

ειδικού ενδιαφέροντος, όπως λ.χ. ξεναγήσεις σε πολιτιστικά μνημεία και ποδηλατικές 

εκδρομές. 

Διατυπώνεται η πρόταση ότι από τον ΚΟΤ και ιδίως από τα Γραφεία Εξωτερικού θα πρέπει ως 

πρώτο βήμα να καταγραφούν όλοι οι εξειδικευμένοι tour operators, διαδικασία στην οποία 
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προθυμοποιήθηκαν να συμμετάσχουν και αρκετοί από τους μετέχοντες στην έρευνα που 

διαθέτουν σχετικές επαφές στο εξωτερικό. Αυτή η καταγραφή θα αποτελέσει τη βάση για 

απευθείας επαφές, πρόσκληση σε fam trips και άλλες ενέργειες δημοσίων σχέσεων που θα 

προταθούν στο τελικό σχέδιο μάρκετινγκ. 

Τέλος, μέσα από τις απαντήσεις στο ερώτημα «Ποιοι φορείς και ποιες επιχειρήσεις της Κύπρου 

θα πρέπει να συμπράξουν για να αυξηθεί ο τουρισμός ειδικών ενδιαφερόντων;» διερευνήθηκε με 

ποιους θα πρέπει να συνεργαστεί ο ΚΟΤ προκειμένου το μάρκετινγκ των ειδικών μορφών 

τουρισμού να είναι κατά το δυνατόν πιο αποτελεσματικό. 

Όπως προκύπτει από τις απαντήσεις που δόθηκαν, ο ΚΟΤ καλείται να συνεργαστεί με τους εξής 

φορείς και τις εξής κατηγορίες επιχειρήσεων στην Κύπρο τόσο στο κομμάτι της προβολής όσο 

και σε αυτό της ανάπτυξης προϊόντος: 

• Περιφερειακές εταιρίες τουριστικής ανάπτυξης και προβολής. 

• Επιμελητήρια. 

• Επαγγελματικοί και επιχειρηματικοί σύνδεσμοι. 

• Μεμονωμένες τουριστικές επιχειρήσεις όπως λ.χ. ξενοδοχεία, εστιατόρια, τουριστικά γραφεία 

κοκ. 

• Άλλες επιχειρήσεις που σχετίζονται με τον τουρισμό όπως λ.χ. οινοποιεία, εργαστήρια 

παραδοσιακών επαγγελμάτων, καταστήματα με τοπικά είδη κοκ. 

Στη διαμόρφωση του προϊόντος – π.χ. μέσω της δημιουργίας και συντήρησης υποδομών ή της 

θέσπισης ποιοτικών προδιαγραφών – υπεισέρχονται και άλλοι κυπριακοί φορείς, με τους οποίους 

ο ΚΟΤ επίσης θα χρειαστεί να συνεργαστεί όπως επισημάνθηκε στις συνεντεύξεις που 

διενεργήθηκαν στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας. 

• Δήμοι (π.χ. στη συντήρηση των διαδρομών ποδηλασίας). 

• Τμήμα Δασών (στη συντήρηση των μονοπατιών πεζοπορίας). 

• Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού και Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή (για τη διάθεση 

αθλητικών κέντρων όπου θα φιλοξενηθούν ομάδες του εξωτερικού). 
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• Υπουργεία και άλλες δημόσιες αρχές (π.χ. Πολεοδομία για τους όρους δόμησης των 

αγροτουριστικών καταλυμάτων). 

• Μητροπόλεις (για την ανάπτυξη του συνεδριακού τουρισμού). 

• Επιστήμονες και πανεπιστημιακοί καθηγητές (π.χ. για ταξίδια βοτανολογικού ή γεωλογικού 

ενδιαφέροντος). 

• Πολιτικοί φορείς, όμιλοι, σύλλογοι κ.ά. 

Όλοι οι παραπάνω καλούνται να συμπράξουν – υπό το συντονισμό του ΚΟΤ – στην κοινή 

προσπάθεια ανάπτυξης του τουρισμού ειδικών ενδιαφερόντων. Πιο συγκεκριμένα, την 

αποτελεσματικότητα αυτής της προσπάθειας επηρεάζουν τόσο όσοι έχουν άμεση συμφέρον να 

αναπτυχθεί ο τουρισμός στην περιοχή τους όσο και εκείνοι που επιδρούν στην ποιότητα της 

ταξιδιωτικής εμπειρίας καθώς και στο πλαίσιο λειτουργίας των επιχειρήσεων. 
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6 ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΙΗΓΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 

6.1 Μεθοδολογία  
Στα πλαίσια της μελέτης πραγματοποιήθηκε ποσοτική έρευνα αγοράς μεταξύ περιηγητών από το 

Ηνωμένο Βασίλειο και την Γερμανία στην Κύπρο.  Η έρευνα πραγματοποιήθηκε κατά τους 

μήνες Οκτώβριο και Νοέμβριο του 2011. 

Το δείγμα της έρευνας συμπεριλαμβάνει 800 άτομα και συγκεκριμένα 400 Βρετανούς και 400 

Γερμανούς τουρίστες άνδρες και γυναίκες ηλικίας 18 χρονών και άνω που επισκέφθηκαν την 

Κύπρο την περίοδο Οκτωβρίου και Νοεμβρίου 2011. Το δείγμα επιλέγηκε με τη μέθοδο της 

τυχαίας δειγματοληψίας και η συλλογή των στοιχείων πραγματοποιήθηκε μέσω προσωπικών 

συνεντεύξεων στα αεροδρόμια της Λάρνακας και Πάφου με τη χρήση δομημένου 

ερωτηματολογίου. 

6.2  Αποτελέσματα Έρευνας Αγοράς μεταξύ Περιηγητών στην 
Κύπρο  

6.2.1 Είδος διακοπών  
Από το σύνολο των Βρετανών τουριστών που επισκέφθηκαν την Κύπρο την περίοδο Οκτωβρίου 

και Νοεμβρίου, ποσοστό της τάξης του 27% ανήκουν στην κατηγορία του τουρισμού ειδικών 

ενδιαφερόντων. Η αντίστοιχη αναλογία για τους Γερμανούς περιηγητές είναι αρκετά μεγαλύτερη 

και φθάνει το 42%. 

Από τους υπόλοιπους Βρετανούς τουρίστες 24%  επισκέφθηκαν την Κύπρο με στόχο τις 

διακοπές ήλιου και θάλασσας, 22% εμπίπτουν στην κατηγορία των διακοπών ξεκούρασης και 

αναψυχής και 27% επισκέφθηκαν φίλους και συγγενείς. Η κατανομή στις άλλες κατηγορίες 

τουρισμού για τους Γερμανούς τουρίστες είναι 22% για διακοπές ήλιου και θάλασσας, 29% για 

διακοπές ξεκούρασης και αναψυχής και 8% για επισκέψεις σε φίλους και συγγενείς. 
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   Βάση: (Ν=800 σύνολο δείγματος) 

Σχήμα 101: Τύπος Διακοπών στην Κύπρο 

 

6.2.2 Προφίλ περιηγητών ειδικών ενδιαφερόντων 
Το ηλικιακό προφίλ τόσο των Βρετανών όσων και των Γερμανών τουριστών ειδικών 

ενδιαφερόντων επικεντρώνεται κυρίως στις ηλικίες 35-64 χρονών. Συγκεκριμένα, 26% των 

Βρετανών ανήκουν στην ομάδα 35-44, ένας στους τέσσερεις είναι 45-54 χρονών και 23% 

ανήκουν στην ομάδα 55-64. Για τους Γερμανούς τουρίστες, 26% ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα 

35-44 (όπως και στην περίπτωση των Βρετανών) ενώ στις αμέσως επόμενες ηλικιακές ομάδες η 

αναλογία είναι ακόμα μεγαλύτερη αφού φθάνει στο 30% για την ομάδα 45-54 και στο 29% για 

την ομάδα 55-64. 

Στην περίπτωση των Βρετανών τουριστών καταγράφεται και σημαντικό ποσοστό της τάξης του 

19% στις νεαρές ηλικίες (18-34) ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στους Γερμανούς τουρίστες 

κυμαίνεται μόλις στο 10%. Όσον αφορά την ηλικιακή ομάδα 65 ετών και άνω η αναλογία  των 

τουριστών που επισκέφθηκαν την Κύπρο και για τις δύο χώρες περιορίζεται στο 6%. 
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   Βάση: (Ν=275 τουρίστες ειδικών ενδιαφερόντων) 

 

Σχήμα 102: Ηλικιακό προφίλ τουριστών ειδικών ενδιαφερόντων 

 

Η πλειοψηφία των τουριστών ειδικών ενδιαφερόντων και από τις δύο χώρες είναι απόφοιτοι 

πανεπιστημίου. Πιο αναλυτικά, 55% των Βρετανών τουριστών είναι απόφοιτοι πανεπιστημίου, 

6% είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου, 14% απόφοιτοι τεχνικής εκπαίδευσης και 25% 

απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η αναλογία των απόφοιτων πανεπιστημίου μεταξύ των 

Γερμανών τουριστών φθάνει το 59%, ενώ 6% όπως και στην περίπτωση των Βρετανών είναι 

κάτοχοι μεταπτυχιακού, 12% είναι απόφοιτοι τεχνικής εκπαίδευσης και 23% δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης. 

   Βάση: (Ν=275 τουρίστες ειδικών ενδιαφερόντων) 

 

Σχήμα 103: Επίπεδο μόρφωσης τουριστών ειδικών ενδιαφερόντων 
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Οι διακοπές ειδικών ενδιαφερόντων φαίνεται ότι προσελκύουν περισσότερο τους άνδρες αφού 

αποτελούν την πλειοψηφία τόσο των Βρετανών (58%) όσο και των Γερμανών (62%) τουριστών. 

   Βάση: (Ν=275 τουρίστες ειδικών ενδιαφερόντων) 

 

Σχήμα 104: Φύλο τουριστών ειδικών ενδιαφερόντων 

Αναφορικά με το μηνιαίο εισόδημα, καταγράφεται μεγαλύτερη αναλογία μεταξύ των μεσαίων 

εισοδημάτων και για τις δύο χώρες, δηλαδή όσων κερδίζουν €27,001-48,000 το χρόνο. Η 

αναλογία των Βρετανών που ανήκουν στη μεσαία εισοδηματική τάξη κυμαίνεται στο 39% ενώ η 

αντίστοιχη αναλογία μεταξύ των Γερμανών είναι 29%. Στην ανώτερη εισοδηματική τάξη 

αναλογούν 19% των Βρετανών τουριστών ειδικών ενδιαφερόντων και 20% των Γερμανών και 

στην κατώτερη 21% και 18% αντίστοιχα.   

   Βάση: (Ν=275 τουρίστες ειδικών ενδιαφερόντων) 

 

Σχήμα 105: Εισοδηματική τάξη τουριστών ειδικών ενδιαφερόντων 

 



«Έρευνα αγοράς για τον τουρισμό ειδικών ενδιαφερόντων σε Ηνωμένο Βασίλειο και Γερμανία» - Έκθεση Έρευνας 

Enoros Consulting Ltd – Symmetron MRC Institute Ltd  Σελ. 263 

Οι τουρίστες με ειδικά ενδιαφέροντα (και από τις δύο χώρες) καταγράφουν μια πιο ισοσκελή 

κατανομή στις μεσαίες ηλικιακές ομάδες (35-64) ενώ για τους τουρίστες  γενικών 

ενδιαφερόντων καταγράφεται κορύφωση στην ηλικιακή ομάδα 45-54.  Ακόμα μια σημαντική 

διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων αφορά τις ηλικίες άνω των 65+ ετών στην οποία η αναλογία 

των τουριστών γενικών ενδιαφερόντων είναι διπλάσια από την αναλογία τουριστών ειδικών 

ενδιαφερόντων. 

Οι δύο ομάδες ακολουθούν διαμετρικά αντίθετη τάση σε σχέση με την κατανομή στα δύο φύλα 

αφού στην περίπτωση των τουριστών ειδικών ενδιαφερόντων υπερέχουν οι άνδρες με 61% ενώ 

στους τουρίστες με γενικά ενδιαφέροντα υπερέχουν οι γυναίκες με 54%.  

Όσον αφορά το επίπεδο μόρφωσης είναι εμφανές ότι στην περίπτωση των τουριστών με ειδικά 

ενδιαφέροντα το κέντρο βάρους είναι οι απόφοιτοι πανεπιστημίου ενώ για τους τουρίστες με 

γενικά ενδιαφέροντα παρουσιάζεται μια ισόποση κατανομή μεταξύ αποφοίτων δευτεροβάθμιας 

και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.  

Σχετικά με την εισοδηματική τάξη φαίνεται ότι η μεσαία τάξη κερδίζει τη μεγαλύτερη αναλογία 

και στις δύο κατηγορίες τουριστών, όμως σημειώνεται σημαντική διαφοροποίηση στις άλλες δύο 

τάξεις αφού για τους τουρίστες με ειδικά ενδιαφέροντα η δεύτερη σημαντική ομάδα είναι η 

ανώτερη εισοδηματική τάξη ενώ για τους τουρίστες με γενικά ενδιαφέροντα στη δεύτερη θέση 

κατατάσσεται η κατώτερη εισοδηματική τάξη. 
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Βάση: (Ν=800 σύνολο δείγματος) 
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Σχήμα 106: Σύγκριση προφίλ τουριστών ειδικών και γενικών ενδιαφερόντων 

 

6.2.3 Είδος διακοπών ειδικών ενδιαφερόντων στην Κύπρο 
Οι Βρετανοί τουρίστες προτίμησαν περισσότερο τις διακοπές περιπατητικού τουρισμού (19%) σε 

συνδυασμό με διακοπές οικοτουρισμού/φύσης (19%). Οι συγκεκριμένες κατηγορίες τουρισμού 

είναι ιδιαίτερα δημοφιλείς στις ηλικίες 45-64.  

Ο  δείκτης προτίμησης για τον ποδηλατικό τουρισμό κυμαίνεται στο 18% ενώ τον ίδιο βαθμό 

προτίμησης μεταξύ των Βρετανών καταγράφει και ο αγροτουρισμός (18%). Ο ποδηλατικός 

τουρισμός προσελκύει περισσότερο τις μικρότερες ηλικιακές ομάδες (18-44) και ο 

αγροτουρισμός την ομάδα 45-64 χρονών.  

Ποσοστό της τάξης του 11% των Βρετανών επισκέφθηκαν την Κύπρο με κύριο κίνητρο το 

γαστρονομικό τουρισμό και ισόποσο ποσοστό επέλεξαν την Κύπρο για διακοπές 

εκδηλώσεων/συνεδρίων (11%). Οι διακοπές ευεξίας καταγράφουν ποσοστό προτίμησης 10% και 

ακολουθούν οι διακοπές με αθλητικό περιεχόμενο (8%) και ο πολιτιστικός τουρισμός (7%). 

Ποσοστό 6% αντίστοιχα συγκέντρωσαν οι διακοπές με κύριο αντικείμενο το γκολφ, ο 

φωτογραφικός τουρισμός και ο ιατρικός τουρισμός. Μικρότερο δείκτη προτίμησης κατέγραψαν 

ο θρησκευτικός τουρισμός (3%) και ο ναυτικός/θαλάσσιος  τουρισμός (2%). 
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Οι Γερμανοί όπως και οι Βρετανοί τουρίστες επισκέφθηκαν την Κύπρο με κύριο κίνητρο τις 

διακοπές περιπατητικούτουρισμού (38%) με την ηλικιακή ομάδα 55-64 χρονών και τους 

απόφοιτους πανεπιστημίου να εκδηλώνουν μεγαλύτερο βαθμό προτίμησης για τη συγκεκριμένη 

κατηγορία τουρισμού. 

Ο δείκτης προτίμησης για το γαστρονομικό τουρισμό μεταξύ των Γερμανών τουριστών 

κυμαίνεται στο 36% και είναι πιο δημοφιλής στην ηλικιακή ομάδα 45-64 και στους απόφοιτους 

πανεπιστημίου. Στην τρίτη θέση με 20% κατάσσεται ο ποδηλατικός τουρισμός που προσελκύει 

περισσότερο τους νέους (18-44) και τους απόφοιτους πανεπιστημίου. Ισόποσο ποσοστό (20%) 

καταγράφουν και οι διακοπές αγροτουρισμού με μεγαλύτερη αναλογία επιλογής στην ηλικιακή 

ομάδα 45-54 και στους απόφοιτους πανεπιστημίου. 

Ποσοστό 18% επέλεξαν την Κύπρο για πολιτιστικές διακοπές και 16% προτίμησαν τις διακοπές 

οικοτουρισμού/φύσης. Ο θρησκευτικός τουρισμός επιλέγηκε από 8% των Γερμανών τουριστών 

και ακολουθούν οι διακοπές ευξίας (7%), ο αθλητικός τουρισμός (6%), ο συνεδραικός τουρισμός 

(5%), οι διακοπές με κίνητρο το γκολφ (4%), ο ορειβατικός τουρισμός (2%), ο 

ναυτικός/θαλάσσιος τουρισμός (2%), ο φωτογραφικός (2%) και ιατρικός τουρισμός (1%). 

Συγκρίνοντας τις προτιμήσεις των Βρετανών και Γερμανών τουριστών που επισκέφθηκαν την 

Κύπρο, φαίνεται ότι οι Γερμανοί επιλέγουν σε μεγαλύτερο βαθμό την Κύπρο για διακοπές 

περιπατητικού και γαστρονομικού τουρισμού ενώ περισσότεροι Βρετανοί παρά Γερμανοί 

επιλέγουν την Κύπρο για πολιτιστικές διακοπές και τουρισμό εκδηλώσεων/συνεδριακό. Ο 

βαθμός ενδιαφέροντος για τον ποδηλατικό τουρισμό, τον αγροτουρισμό, τον οικοτουρισμό, τον 

τουρισμό ευεξίας και τον αθλητικό τουρισμό είναι περίπου ισόποσος. 

Ένας σημαντικός αριθμός Βρετανών και Γερμανών τουριστών που επισκέφθηκαν την Κύπρο δεν 

επιλέγουν αποκλειστικά μια κατηγορία τουρισμού ειδικών ενδιαφερόντων αλλά αντίθετα οι 

επιλογές τους είναι συνδυαστικές. Για παράδειγμα, από το σύνολο των Βρετανών τουριστών που 

επέλεξαν τον περιπατητικό τουρισμό, 43% συνδύασαν τις διακοπές τους με δραστηριότητες 

οικοτουρισμού/τουρισμού φύσης και 33% με δραστηριότητες ευεξίας. Για τους Γερμανούς η 

τάση συνδυασμού κατηγοριών τουρισμού ειδικών ενδιαφερόντων είναι ακόμα πιο έντονη αφού 

52% όσων επισκέφθηκαν την Κύπρο για περιπατητικό τουρισμό ασχολήθηκαν με 

δραστηριότητες γαστρονομικού τουρισμού και 28% με δραστηριότητες ποδηλατικού τουρισμού. 
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Επίσης, από το σύνολο των Γερμανών τουριστών που επισκέφθηκαν την Κύπρο για διακοπές 

αγροτουρισμού, 39% ασχολήθηκαν με δραστηριότητες πολιτιστικού περιεχομένου και 33% με 

δραστηριότητες που σχετίζονται με το θρησκευτικό τουρισμό. 

   Βάση: (Ν=275, ειδικών ενδιαφερόντων) 
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Σχήμα 107: Είδος διακοπών ειδικών ενδιαφερόντων 

 

 

6.2.4 Λόγοι επιλογής της Κύπρου 
6.2.4.1 Τουρίστες ειδικών ενδιαφερόντων 

Οι καιρικές συνθήκες που επιτρέπουν την ενασχόληση με δραστηριότητες ειδικών 

ενδιαφερόντων σε οποιαδήποτε εποχή του χρόνου είναι ο σημαντικότερος λόγος επιλογή της 

Κύπρου τόσο μεταξύ των Βρετανών (42%) όσο και μεταξύ των Γερμανών τουριστών (39%). Οι 

καλές καιρικές συνθήκες φαίνεται ότι επηρεάζουν σε μεγαλύτερο βαθμό την ηλικιακή ομάδα 18-

44 χρονών και για τις δύο εθνικότητες.  

Για τους Βρετανούς τουρίστες ο δεύτερος βασικός παράγοντας επιλογής της Κύπρου είναι η 

καλή σχέση ποιότητας και τιμής (28%) που είναι ιδιαίτερα σημαντικός για την ηλικιακή ομάδα 
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55-64 και ο τρίτος η ασφάλεια που προσφέρει η Κύπρος (27%). Η εξειδίκευση της Κύπρου σε 

δραστηριότητες που σχετίζονται με τα ειδικά ενδιαφέροντα των Βρετανών τουριστών αποτελεί 

τον τέταρτο λόγο επιλογής της ενώ 22% επηρεάστηκαν από τον τοπικό χαρακτήρα της χώρας. 

Αρκετά σημαντικό ρόλο στην επιλογή της Κύπρου διαδραματίζουν οι συστάσεις από 

φίλους/συγγενείς (18%), η φιλικότητα των κυπρίων (12%) και οι συστάσεις από τα τουριστικά 

γραφεία (12%). Άλλο λόγοι που συμβάλλουν στην επιλογή της Κύπρου  είναι τα μονοπάτια της 

φύσης (7%), οι αρχαιολογικοί χώροι (6%), η ποιότητα των εγκαταστάσεων διαμονής (6%), η 

ποιότητα των γηπέδων γκολφ (6%), η μοναδικότητα της Κύπρου για διακοπές ειδικών 

ενδιαφερόντων (6%), η ποικιλομορφία του κυπριακού τοπίου (5%) , η καλή υποδομή για ειδικά 

ενδιαφέροντα (5%) και η προηγούμενη θετική εμπειρία (5%) 

Τα μονοπάτια της φύσης που διαθέτει η Κύπρος αποτελούν σημαντικό πόλο έλξης  για τους 

Γερμανούς τουρίστες αφού κατατάσσονται στη δεύτερη θέση των κριτηρίων επιλογής με 35% 

και είναι ιδιαίτερα σημαντικός παράγοντας για την ηλικιακή ομάδα 55-64 (58%). Στην τρίτη 

θέση οι Γερμανοί τουρίστες κατατάσσουν την ασφάλεια που προσφέρει η Κύπρος με 32%  και 

ακολουθούν στην τέταρτη και πέμπτη θέση η σχέση ποιότητας και τιμής (23%) και οι συστάσεις 

από φίλους/συγγενείς (20%). 

Οι φιλικότητα των κυπρίων επηρέασε 14% των Γερμανών τουριστών ενώ ισόποσο ποσοστό 

επέλεξε την Κύπρο λόγω της παράδοσης της στην παραγωγή καλών κρασιών (14%). Με μικρή 

διαφορά ακολουθούν ο τοπικός χαρακτήρας (13%), οι αρχαιολογικοί χώροι (12%) και η 

ποιότητα των εγκαταστάσεων διαμονής (12%).   

Άλλα κριτήρια που συνεισφέρουν στην επιλογή της Κύπρου είναι η εξειδίκευση σε 

δραστηριότητες ειδικών ενδιαφερόντων (10%), οι συστάσεις από τουριστικά γραφεία (10%), η 

ποικιλομορφία του κυπριακού τοπίου (10%), η ποιότητα των τουριστικών υπηρεσιών (8%), η 

καλή υποδομή για δραστηριότητες ειδικών ενδιαφερόντων (4%), οι διαφημίσεις (4%) και η 

προηγούμενη θετική εμπειρία (4%). 
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   Βάση: (Ν=275, ειδικών ενδιαφερόντων) 
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Σχήμα 108: Λόγοι επιλογής Κύπρου για τουρισμό ειδικών ενδιαφερόντων 

 

Οι τουρίστες που επέλεξαν την Κύπρο για περιπατητικό τουρισμό επηρεάστηκαν περισσότερο 

από τα ωραία μονοπάτια της φύσης (55%), τις ιδανικές καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην 

Κύπρο ολόχρονα (41%), την ασφάλεια που παρέχει η Κύπρος (28%), την παράδοση της Κύπρου 

στην παραγωγή κρασιού (26%), τους αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία (21%) και τον τοπικό 

χαρακτήρα (19%). 

Οι τουρίστες που επισκέφθηκαν την Κύπρο με κύριο αντικείμενο τον  γαστρονομικό/οινικό 

τουρισμό τοποθετούν στην πρώτη θέση τις ενδιαφέρουσες περιπατητικές διαδρομές με 51%, 

συνεπώς φαίνεται ότι επικρατεί μια στενή συσχέτιση μεταξύ περιπατητικών και 
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γαστρονομικών/οινικών ενδιαφερόντων. Το δεύτερο κριτήριο επιλογής της Κύπρου είναι οι 

ευνοϊκές καιρικές συνθήκες (40%) και ακολουθούν η ασφάλεια (33%), η παράδοση στην 

οινοπαραγωγή (32%) και οι συστάσεις από φίλους/συγγενείς (21%). 

Οι τουρίστες που επισκέφθηκαν την Κύπρο για ποδηλατικό τουρισμό αποδίδουν ιδιαίτερη 

σημασία στον τομέα της ασφάλειας (62%) ενώ αρκετά σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν οι 

καιρικές συνθήκες (44%) και η σχέση ποιότητας και τιμής (40%). Επίσης 27% επέλεξαν την 

Κύπρο μετά από συστάσεις από φίλους/συγγενείς και ισόποσο ποσοστό λόγω της φιλικότητας 

των κυπρίων. 

Η σχέση ποιότητας και τιμής (58%) είναι το σημαντικότερο κίνητρο επιλογής της Κύπρου για 

διακοπές αγροτουρισμού. Η ασφάλεια (44%) έχει σημαντική συνεισφορά στην επιλογή της 

Κύπρου και ακολουθούν οι καλές καιρικές συνθήκες (40%), οι συστάσεις από φίλους (38%) και 

οι συστάσεις από τουριστικά γραφεία (29%). 

Για τις υπόλοιπες κατηγορίες τουρισμού, τα σημαντικότερα κριτήρια επιλογής της Κύπρου είναι: 

Οικοτουρισμός/τουρισμός φύσης: Φιλικότητα κατοίκων (37%), ασφαλής προορισμός (33%), 

συστάσεις από φίλους/συγγενείς (33%), τοπικός χαρακτήρας (26%) και ωραία μονοπάτια της 

φύσης (26%) 

Πολιτιστικός τουρισμός: Συστάσεις από φίλους/συγγενείς (34%), ποιότητα τουριστικών 

υπηρεσιών (24%), ασφαλής προορισμός (21%) και εξειδίκευση στο τομέα που τους ενδιαφέρει 

(21%). 

Τουρισμός ευεξίας: Ωραία μονοπάτια της φύσης (36%), ποιότητα εγκαταστάσεων διαμονής 

(32%), καλές καιρικές συνθήκες ολόχρονα (27%) και εξειδίκευση στο τομέα που τους ενδιαφέρει 

(23%). 

Τουρισμός εκδηλώσεων/συνεδρίων: Εξειδίκευση στο τομέα που τους ενδιαφέρει (76%), 

ασφάλεια προορισμού (29%), σχέση ποιότητας και τιμής (24%) και ποιότητα εγκαταστάσεων 

διαμονής (19%). 

Αθλητικός τουρισμός: Καλές καιρικές συνθήκες (74%), συστάσεις από φίλους/συγγενείς (21%), 

ασφαλής προορισμός (16%) και συστάσεις από τουριστικά γραφεία (16%). 
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Θρησκευτικός τουρισμός: Εξειδίκευση στο τομέα που τους ενδιαφέρει (53%), συστάσεις από 

φίλους/συγγενείς (47%), ποιότητα τουριστικών υπηρεσιών (29%) και συστάσεις από τουριστικά 

γραφεία (24%). 

Γκολφ: Ποιότητα γηπέδων γκολφ (57%), τοπικός χαρακτήρας (36%), εξειδίκευση στο τομέα που 

τους ενδιαφέρει (36%), ποιότητα εγκαταστάσεων διαμονής (21%), συστάσεις από φίλους/ 

συγγενείς (21%) και ασφάλεια προορισμού (21%). 

6.2.4.2 Τουρίστες γενικών ενδιαφερόντων 

Το καλό κλίμα (57%) είναι ο σημαντικότερος λόγος επιλογής της Κύπρου μεταξύ των τουριστών 

γενικών ενδιαφερόντων. Στη δεύτερη θέση κατατάσσεται η καταλληλότητα της Κύπρου για 

διακοπές ήλιου& θάλασσας (25%) και στην τρίτη η ασφάλεια που προσφέρει η Κύπρος (19%). 

Οι επισκέψεις σε φίλους/συγγενείς καταγράφουν συνολικά ποσοστό 18% με την αναλογία 

μεταξύ των Βρετανών να φθάνει στο 29% έναντι μόλις 6% μεταξύ των Γερμανών. 

Η σχέση ποιότητας και τιμής επηρέασε συνολικά 18% των τουριστών με γενικά ενδιαφέροντα με 

τους Γερμανούς (24%) να δηλώνουν σε μεγαλύτερη αναλογία το συγκεκριμένο κριτήριο σε 

σχέση με τους Βρετανούς (14%). Η καταλληλότητα της Κύπρου για διακοπές ξεκούρασης 

κατέγραψε 17% και ακολουθούν η ποιότητα των τουριστικών υπηρεσιών (16%), η φιλικότητα 

των κατοίκων (15%) και η ποιότητα των εγκαταστάσεων διαμονής (15%). 

Ένας στους δέκα τουρίστες γενικών ενδιαφερόντων επέλεξαν την Κύπρο λόγω προηγούμενης 

θετικής εμπειρίας, με τους Βρετανούς να καταγράφουν μεγαλύτερη αναλογία (16%) σε σύγκριση 

με τους Γερμανούς (2%). Οι συστάσεις από φίλους/συγγενείς επέδρασαν θετικά σε 9% των 

τουριστών γενικών ενδιαφερόντων που επισκέφθηκαν την Κύπρο και ακολουθούν οι καθαρές 

παραλίες (7%), η διασκέδαση/νυχτερινή ζωή (7%), η ποιότητα της Κύπρου ως προορισμού (5%), 

οι συστάσεις από τουριστικούς πράκτορες (4%), οι αρχαιολογικοί χώροι (4%)  και οι ειδικές 

προσφορές (3%). 
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Βάση: (Ν=525, γενικών ενδιαφερόντων) 

 
Σχήμα 109: Λόγοι επιλογής Κύπρου για τουρισμό ειδικών ενδιαφερόντων 

 
 

 

 

6.2.5 Δραστηριότητες κατά τη διάρκεια των διακοπών στην Κύπρο 
6.2.5.1 Τουρίστες ειδικών ενδιαφερόντων 

Οι βασικές δραστηριότητες κατά τη διάρκεια των διακοπών στην Κύπρο σχετίζονται άμεσα με 

τα ειδικά ενδιαφέροντα των τουριστών, όμως καλύπτουν παράλληλα ένα μεγάλο φάσμα 

δραστηριοτήτων που εμπίπτουν σε διαφορετικές κατηγορίες ειδικών ενδιαφερόντων.  
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Η σημαντικότερη δραστηριότητα των Βρετανών τουριστών είναι οι επισκέψεις σε παραδοσιακά 

χωριά (43%). Η πεζοπορία σε μονοπάτια της φύσης είναι η δεύτερη σημαντική δραστηριότητα 

με 33% και ακολουθεί η γευστική δοκιμή τοπικών φαγητών και κρασιών (31%). Οι επισκέψεις 

σε χώρους φυσικής ομορφιάς είναι η τέταρτη σε κατάταξη δραστηριότητα με 27% και 

ακολουθούν οι επισκέψεις σε αρχαιολογικούς χώρους (26%), η ποδηλασία (19%), οι 

δραστηριότητες αγροτουρισμού (17%), οι επισκέψεις σε εκκλησίες και μοναστήρια (15%), οι 

δραστηριότητες χαλάρωσης, αναζωογόνησης, διατήρησης ή/και βελτίωσης της υγείας (15%), οι 

επισκέψεις σε οινοποιεία (13%) και η εκπαίδευση/συμμετοχή σε συνέδρια (10%). Άλλες 

δραστηριότητες αφορούν την φωτογραφική τέχνη (7%), το γκολφ (6%), τα θαλάσσια σπορ (6%) 

και τις καταδύσεις (6%). 

Οι Γερμανοί τουρίστες δίνουν περισσότερη έμφαση στην πεζοπορία (54%) ενώ στη δεύτερη και 

τρίτη θέση κατατάσσονται αντίστοιχα οι επισκέψεις σε παραδοσιακά χωριά (46%) και οι 

επισκέψεις σε οινοποιεία (34%). Η δοκιμή τοπικών φαγητών και κρασιών συγκέντρωσε 32% και 

ακολουθούν οι επισκέψεις σε χώρους φυσικής ομορφιάς (31%), οι δραστηριότητες 

αγροτουρισμού (22%), οι επισκέψεις σε αρχαιολογικούς χώρους (20%), η ποδηλασία (19%), οι 

επισκέψεις σε εκκλησίες (17%), η φωτογραφική τέχνη (7%), οι δραστηριότητες χαλάρωσης, 

αναζωογόνησης, διατήρησης ή/και βελτίωσης της υγείας (7%), η εκπαίδευση/συμμετοχή σε 

συνέδρια (5%) και το γκολφ (5%). 
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Βάση: (Ν=275, ειδικών ενδιαφερόντων) 

  

 

Σχήμα 110: Δραστηριότητες κατά τη διάρκεια των διακοπών στην Κύπρο 

 

6.2.5.2 Τουρίστες γενικών ενδιαφερόντων 

Οι βασικές δραστηριότητες κατά τη διάρκεια των διακοπών στην Κύπρο για τους τουρίστες 

γενικών ενδιαφερόντων προσιδιάζουν σε μεγάλο βαθμό με τα βασικότερα κίνητρα και τους 

λόγους επιλογής της Κύπρου και διαφέρουν ουσιαστικά από τις δραστηριότητες των τουριστών 

με ειδικά ενδιαφέροντα. 

Το κολύμπι και η ηλιοθεραπεία κυριαρχεί στις προτιμήσεις των τουριστών γενικών 

ενδιαφερόντων με ποσοστό 45%. Η γαστρονομία είναι στη δεύτερη θέση με 33% και ακολουθεί 

με 32% η νυκτερινή ζωή/διασκέδαση 
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Η τέταρτη σημαντική δραστηριότητα των Βρετανών είναι οι επισκέψεις σε αρχαιολογικούς 

χώρους (21%), μια δραστηριότητα που είναι πολύ δημοφιλής στις ηλικίες άνω των 45 ετών και 

μεταξύ των Γερμανών (30%) σε σύγκριση με 14% των Βρετανών.  Ένας στους πέντε (20%) 

συμμετείχε σε οργανωμένες εκδρομές (33% μεταξύ των Γερμανών και 10% μεταξύ των 

Βρετανών) και 19% ασχολήθηκαν με τις αγορές προϊόντων. 

Ποσοστό 15% ασχολήθηκαν με δραστηριότητες χαλάρωσης και αναζωογόνησης και 14% 

επισκέφθηκαν φυσικά τοπία. Άλλες σημαντικές δραστηριότητες είναι αφιέρωση χρόνου στην 

οικογένεια (12%), οι γνωριμίες με νέους ανθρώπους (10%), το γκολφ (9%), οι επισκέψεις σε 

θεματικά πάρκα (9%), οι επισκέψεις σε εκκλησίες (8%), η πεζοπορία (6%) και η 

παρακολούθηση πολιτιστικών εκδηλώσεων (4%). 

Βάση: (Ν=525, γενικών ενδιαφερόντων) 
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Σχήμα 111: Δραστηριότητες κατά τη διάρκεια των διακοπών γενικών ενδιαφερόντων 
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6.2.6 Άλλους προορισμούς που επισκέφθηκαν για διακοπές ειδικών 
ενδιαφερόντων 
Η πλειοψηφία των Βρετανών (64%) και Γερμανών (67%) τουριστών που επισκέφθηκαν την 

Κύπρο ταξίδεψαν σε άλλους προορισμούς για διακοπές ειδικών ενδιαφερόντων τα τελευταία δύο 

χρόνια. 

Η Ελλάδα αποτελεί την πρώτη επιλογή τόσο των Βρετανών (32%) όσων και των Γερμανών 

(28%) τουριστών. Η Ελλάδα φαίνεται να προσελκύει σε μεγαλύτερο βαθμό τις ηλικιακές ομάδες 

18-34 (37%) και 55-64 (33%) και τους απόφοιτους πανεπιστημίου (33%).  Οι κύριες κατηγορίες 

διακοπών ειδικών ενδιαφερόντων που προσελκύει σε μεγαλύτερη συχνότητα η Ελλάδα είναι ο 

τουρισμός γαστρονομίας, ο πολιτιστικός αθλητικός και ποδηλατικός τουρισμός. 

Η δεύτερη επιλογή τα τελευταία δύο χρόνια των Βρετανών τουριστών είναι η Ισπανία με 23% 

και ακολουθούν η Ιταλία (19%) η Τουρκία (13%) και η Γαλλία (10%). Μικρότερη αναλογία 

καταγράφουν η Πορτογαλία (4%), η Γερμανία (4%), η Νότιος Αφρική (4%), οι Η.Π.Α (4%%), 

Ελβετία (3%), Κροατία (3%), Μάλτα (3%), Αίγυπτος (3%) και Ινδία (3%). 

Οι προτιμήσεις των Γερμανών είναι παρόμοιες με αυτές των Βρετανών τουριστών τουλάχιστον 

σε ότι αφορά τις τέσσερεις πρώτες επιλογές τους. Η δεύτερη επιλογή των Γερμανών είναι η 

Ισπανία (17%) και ακολουθούν η Ιταλία (16%) και η Τουρκία (10%). Στην πέμπτη θέση οι 

Γερμανοί τοποθετούν το Ηνωμένο Βασίλειο (8%) και στην έκτη την Γαλλία (7%). Άλλες χώρες 

που επέλεξαν τα τελευταία δύο χρόνια είναι η Αυστρία (6%), οι Η.Π.Α (5%), Ρωσία (4%), 

Αίγυπτος (4%), τα νησιά της Καραϊβικής (4%), η Μάλτα (3%), η Νότιος Αφρική (3%), η 

Ελβετία (2%), Κροατία (2%) και Σλοβενία (2%). 
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   Βάση: (Ν=181, ταξίδεψαν το 2009-10) 
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Σχήμα 112: Σημαντικότεροι προορισμοί ειδικών ενδιαφερόντων για το 2009-10 

 

 

6.2.7 Εκπλήρωση Προσδοκιών  
Ο βαθμός εκπλήρωσης των προσδοκιών κυμαίνεται σε εξαιρετικά ψηλό επίπεδο (94%) για το 

σύνολο των τουριστών που επισκέφθηκαν την Κύπρο την περίοδο Οκτωβρίου-Νοεμβρίου. Ο 

δείκτης εκπλήρωσης των προσδοκιών είναι σταθερά ψηλά σε όλες τις ομάδες των τουριστών και 

συγκεκριμένα κυμαίνεται στο 96% μεταξύ των τουριστών με ειδικά ενδιαφέροντα και στο 92% 

για τους τουρίστες με γενικά ενδιαφέροντα. Μεταξύ των Βρετανών τουριστών φθάνει το 95% 

και μεταξύ των Γερμανών το 94%. 

Όσον αφορά τις ηλικιακές ομάδες καταγράφεται μεγαλύτερος δείκτης στις ηλικιακές ομάδες άνω 

των 35 χρονών σε σύγκριση με τους νεαρότερους σε ηλικία (18-34 ετών) ενώ σε σχέση με το 

μορφωτικό επίπεδο ο δείκτης κυμαίνεται στο 93% για τους απόφοιτους δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης (93%), στο 96% στους απόφοιτους τεχνικής εκπαίδευσης, στο 95% στους 

απόφοιτους πανεπιστημίου και 97% στους κατόχους μεταπτυχιακού. 
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   Βάση: (Ν=800, σύνολο δείγματος) 

 

 

Σχήμα 113: Εκπλήρωση προσδοκιών  
 

 

Ο κυριότερος λόγος που δεν έχουν εκπληρωθεί οι προσδοκίες τους αφορά τις ακριβές τιμές και 

γενικά το ψηλό κόστος ζωής (27%, βάση=45 άτομα) και ακολουθούν οι κακές καιρικές συνθήκες 

(24%- 8% για τους τουρίστες ειδικών ενδιαφερόντων και 32% για τους τουρίστες γενικών 

ενδιαφερόντων). Ποσοστό 13% δήλωσαν ότι δεν είναι μοναδικός τουρισμός, 9% δεν έμειναν 

ικανοποιημένοι με τις εγκαταστάσεις διαμονής και 7% δεν ικανοποιήθηκαν με την υποδομή των 

ποδηλατοδρόμων. 

 

6.2.8 Βαθμός Ικανοποίησης με τις διακοπές στην Κύπρο  
Από το σύνολο των τουριστών, 94% έμειναν ικανοποιημένοι από τις διακοπές τους στην Κύπρο 

με τον δείκτη ικανοποίησης να κυμαίνεται στο 8,65 στην δεκαβάθμια κλίμακα (1= απόλυτα 

δυσαρεστημένος, 10=απόλυτα ικανοποιημένος). Ο βαθμός ικανοποίησης στους τουρίστες με 

ειδικά ενδιαφέροντα κυμαίνεται στο 8,47 και στους τουρίστες με γενικά ενδιαφέροντα στο 8,52. 

Σε σχέση με τις δύο εθνικότητες ο δείκτης ικανοποίησης μεταξύ των Βρετανών είναι 8,78 και 

μεταξύ των Γερμανών 8,52.   
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Όπως και στην περίπτωση εκπλήρωσης των προσδοκιών, ο σημαντικότερος λόγος που δεν 

έμειναν ικανοποιημένοι από τις διακοπές τους είναι το ακριβό κόστος ζωής με 55% (Βάση=31 

άτομα). Επίσης, 19% θεωρούν ότι η Κύπρος δεν προσφέρει κάτι το ξεχωριστό, 16% δεν έμειναν 

ικανοποιημένοι με τις εγκαταστάσεις διαμονής και 10% δεν έμειναν ικανοποιημένοι με τη 

νυχτερινή ζωή. 

   Βάση: (Ν=800, σύνολο δείγματος) 

 

Σχήμα 114: Βαθμός ικανοποίησης με τις διακοπές στην Κύπρο – Μέσος όρος* 

 

* κλίμακα 1-10 

 

6.2.9 Πρόθεση επαναληπτικής επίσκεψης  
Η συντριπτική πλειοψηφία (93%) του συνόλου των τουριστών προτίθενται να επισκεφθούν ξανά 

την Κύπρο. Η αντίστοιχη αναλογία μεταξύ των τουριστών με ειδικά ενδιαφέροντα είναι 90% και 

μεταξύ των τουριστών με γενικά ενδιαφέροντα κυμαίνεται στο 92%. Ο δείκτης επαναληπτικής 

επίσκεψης ανάμεσα στους Βρετανούς τουρίστες είναι 94% και μεταξύ των Γερμανών τουριστών 

92%. Επίσης, σημειώνεται ότι οι από το σύνολο των τουριστών που έχουν επισκεφθεί την Κύπρο 

προηγουμένως, σχεδόν όλοι (98%) σκοπεύουν να την επισκεφθούν ξανά σε σύγκριση με 88% 

των τουριστών που έχουν επισκεφθεί την Κύπρο για πρώτη φορά.   
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   Βάση: (Ν=800, σύνολο δείγματος) 

 

Σχήμα 115: Πρόθεση επαναληπτικής επίσκεψης  

 

6.2.10 Πρόθεση προώθησης της Κύπρου σε φίλους/συγγενείς   
Η συντριπτική πλειοψηφία (96%) του συνόλου των τουριστών σκοπεύον να προτείνουν σε φίλους και 

συγγενείς να επισκεφθούν την Κύπρο. Οι τουρίστες με ειδικά ενδιαφέροντα σκοπεύον να συστήσουν την 

Κύπρο σε φίλους/συγγενείς σε αναλογία 95% ενώ στο ίδιο περίπου επίπεδο κυμαίνεται και η πρόθεση 

μεταξύ των τουριστών με γενικά ενδιαφέροντα (94%). Όσον αφορά τους Βρετανούς, ο δείκτης 

προώθησης της Κύπρου φθάνει το 96% ενώ η αντίστοιχη αναλογία για τους Γερμανούς είναι 94%. Από 

το σύνολο των τουριστών που έχουν επισκεφθεί την Κύπρο προηγουμένως, 99% προτίθενται να 

συστήσουν την Κύπρο σε φίλους και συγγενείς σε σύγκριση με 92% των τουριστών που έχουν επισκεφθεί 

την Κύπρο για πρώτη φορά.   
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   Βάση: (Ν=800, σύνολο δείγματος) 

 

 

Σχήμα 116: Πρόθεση προώθησης της Κύπρου σε φίλους/συγγενείς 
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7 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Τα βασικά συμπεράσματα της παρούσας, εστιάζονται στα ακόλουθα:  

- Όσον αφορά την τουριστική κατάσταση της Κύπρου, παρόλη τη μείωση που σημειώθηκε 

τα τελευταία χρόνια, τα στοιχεία του 2010 και των πρώτων μηνών του 2011 

αναδεικνύουν τουλάχιστον μία σταθεροποιητική, αν όχι αυξητική, τάση. Παρόλες τις 

αδυναμίες και τους ενδογενείς παράγοντες που αντιμετωπίζει η Κύπρος, όπως αυτές 

περιγράφηκαν στην Έκθεση, υπάρχουν πρώτα δείγματα αύξησης της τουριστικής κίνησης 

και, συνεπακόλουθα, των προερχόμενων από αυτήν εσόδων.  

- Δυσανάλογη είναι η εικόνα για τις επιμέρους αγορές του Ηνωμένου Βασιλείου και της 

Γερμανίας. Η μεν τάση του τουριστικού  ρεύματος από το Ηνωμένο Βασίλειο είναι 

μειωτική, ενώ η ανάλογη τάση από τη Γερμανία παρουσιάζεται αυξητική, χωρίς όμως 

αυτή να είναι ούτε σταθερή ούτε να καλύπτει τη μείωση που έχει σημειωθεί τα τελευταία 

χρόνια. Εντούτοις, οι συγκεκριμένες αγορές παραμένουν σταθερά από τις 

σημαντικότερες για τον τουρισμό της Κύπρου. 

- Η Κύπρος αποτελεί έναν τουριστικό προορισμό που χαίρει ευρείας αναγνωρισιμότητας 

και στις δύο αγορές τουρισμού (Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο). Η πλειοψηφία των 

Βρετανών (70%) γνωρίζουν την Κύπρο ως τουριστικό προορισμό, με τους τουρίστες που 

έχουν ειδικά ενδιαφέροντα να καταγράφουν μεγαλύτερο δείκτη αναγνωρισιμότητας 

(73%), σε σύγκριση με τους τουρίστες που ενδιαφέρονται για διακοπές ειδικής μορφής 

(68%). Ελάχιστα υψηλότερα ποσοστά καταγράφονται στη Γερμανία, όπου το συνολικό 

ποσοστό αναγνωρισιμότητας πλησιάζει το 77%, με τους τουρίστες που έχουν γενικά 

ενδιαφέροντα να καταγράφουν μεγαλύτερο δείκτη αναγνωρισιμότητας (77%) εν 

συγκρίσει με τους τουρίστες με ειδικά (75%).  

- Το κλίμα της Κύπρου και η μεγάλη περίοδος που διανύει η καλοκαιρινή σεζόν είναι ίσως 

οι σημαντικότεροι παράγοντες που ευνοούν την ενίσχυση των διακοπών «ήλιου και 

θάλασσας» (Sun & Sea). Αν συνυπολογισθεί η καλή ποιότητα των σχετικών υποδομών 

(ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις, καθαρές και οργανωμένες παραλίες, εναλλακτικές για 

βραδινή ζωή, κ.α.), η Κύπρος διαθέτει σαφές προβάδισμα έναντι άλλων χωρών να 
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απευθυνθεί στους Βρετανούς και Γερμανούς τουρίστες, λόγω της επιλογής τους να 

ταξιδεύουν το καλοκαίρι.  

- Η Κύπρος- λόγω του κλίματος, του μεγέθους της χώρας, των επιμέρους εναλλαγών 

(βουνό και θάλασσα, δάση και παραλίες) και των καλών συνθηκών διαβίωσης- αποτελεί 

έναν ιδεατό προορισμό για τουρισμό ειδικών ενδιαφερόντων. Ένας τουρίστας δύναται, σε 

σύντομο χρονικό διάστημα, να ασχοληθεί στις διακοπές του με διάφορες δραστηριότητες 

ειδικού ενδιαφέροντος, συνδυάζοντάς τες ίσως και με διακοπές “ήλιου και θάλασσας”.  

- Οι προβλέψεις των τουριστικών γραφείων στις δύο χώρες για την πορεία ανάπτυξης του 

τουρισμού ειδικών ενδιαφερόντων τα επόμενα πέντε χρόνια διαφέρουν σημαντικά, με 

τους Βρετανούς να είναι πολύ πιο αισιόδοξοι από τους Γερμανούς πράκτορες αφού 48% 

των τουριστικών γραφείων στο Ηνωμένο Βασίλειο εκτιμούν ότι η ζήτηση για τον 

τουρισμό ειδικών ενδιαφερόντων θα αυξηθεί στα επόμενα πέντε χρόνια ενώ το 

αντίστοιχο ποσοστό για την Γερμανία είναι 35%. Ένα σημαντικό ποσοστό και στις δύο 

χώρες της τάξης του 35% εκτιμά ότι ζήτηση για διακοπές ειδικών ενδιαφερόντων θα 

παραμείνει στα ίδια επίπεδα με σήμερα, ενώ 3% των Βρετανών και 28% των Γερμανών 

προβλέπουν μείωση στην ζήτηση. 

- Παρότι η Κύπρος έχει να ανταγωνισθεί αρκετές μεσογειακές χώρες, όπως π.χ. η Ισπανία 

και η Τουρκία, σε επίπεδα επιμέρους παροχών και διευκολύνσεων προς τους τουρίστες 

ειδικών ενδιαφερόντων, έχει πετύχει να εδραιωθεί ως ένας από τους δημοφιλείς 

προορισμούς για ορισμένες μορφές τουρισμού ειδικών ενδιαφερόντων κατά την 

τελευταία τριετία. Όσον αφορά τους Γερμανούς τουρίστες, παρότι η Κύπρος 

κατατάσσεται στη 16η θέση των γενικών επιλογών τους (μερίδιο 6%), κατατάσσεται στην 

πρώτη δεκάδα όσον αφορά μερικές μορφές τουρισμού ειδικών ενδιαφερόντων (όπως ο 

τουρισμός ευεξίας, οι διακοπές πολιτισμού και ο περιπατητικός τουρισμός). Η κατάσταση 

είναι σαφώς καλύτερη όταν γίνεται αναφορά στη Βρετανική αγορά τουρισμού ειδικών 

ενδιαφερόντων. Παρότι αυτή καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από τρεις Ευρωπαϊκούς 

προορισμούς (Ισπανία, Ιταλία, Γαλλία) και η Κύπρος κατατάσσεται στις πρώτες δώδεκα 

χώρες με μερίδιο 4%, η εικόνα είναι διαφορετική σε επιμέρους μορφές τουρισμού 

ειδικών ενδιαφερόντων. Μεταξύ άλλων, η χώρα κατατάσσεται υψηλά στις προτιμήσεις 
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του ποδηλατικού τουρισμού, του τουρισμού ευεξίας και μεταξύ αυτών που επέλεξαν 

πολιτιστικές διακοπές. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι η Κύπρος, ενώ διαθέτει σαφώς 

χαμηλό μερίδιο στην αγορά του τουρισμού ειδικών ενδιαφερόντων σε σύγκριση με άλλες 

χώρες, παρουσιάζει αξιοσημείωτη παρουσία σε συγκεκριμένες μορφές τουρισμού ειδικών 

ενδιαφερόντων, παραγκωνίζοντας ή συναγωνιζόμενη επί ίσοις όροις χώρες με 

μεγαλύτερη τουριστική παράδοση.    

- Η αγορά τουρισμού ειδικών ενδιαφερόντων στην Βρετανία κυριαρχείται και καθορίζεται 

σε μεγάλο βαθμό από τρεις Ευρωπαϊκούς προορισμούς, και συγκεκριμένα την Ισπανία, 

την Ιταλία και την Γαλλία. Άλλοι σημαντικοί πρωταγωνιστές είναι η Αυστρία, Τουρκία, 

Ελβετία, Πορτογαλία,  Γερμανία και Ταϊλάνδη. Η Κύπρος συμπεριλαμβάνεται, σύμφωνα 

με τα αποτελέσματα της έρευνας, στους πρώτους δώδεκα προορισμούς ειδικών 

ενδιαφερόντων. 

- Ένας σημαντικός αριθμός τουριστών δεν επιλέγει μόνο μια μορφή τουρισμού ειδικών 

ενδιαφερόντων αλλά αντίθετα οι επιλογές τους είναι σε αρκετές περιπτώσεις 

συνδυαστικές.  

- Οι βασικότεροι λόγοι επιλογής προορισμών είναι η εξειδίκευση του προορισμού (57% 

των Βρετανών, 56% των Γερμανών) σε δραστηριότητες που σχετίζονται με τα ειδικά 

ενδιαφέροντα των τουριστών, ο τοπικός χαρακτήρας του προορισμού (38% των 

Βρετανών, 37% των Γερμανών) και η σχέση ποιότητας και τιμής (29% των Βρετανών και 

25% των Γερμανών).  Άλλοι σημαντικοί λόγοι επιλογής προορισμών για τουρισμό 

ειδικών ενδιαφερόντων είναι η ποιότητα των προσφερόμενων τουριστικών υπηρεσιών, η 

προηγούμενη θετική εμπειρία με τον προορισμό, οι συστάσεις από φίλους/γνωστούς και 

η υποδομή για δραστηριότητες ειδικών ενδιαφερόντων.  

- Η Κύπρος παρουσιάζει πρόβλημα ανταγωνιστικότητας όσον αφορά στις τιμές, ειδικότερα 

σε σύγκριση με τους γειτονικούς της προορισμούς στη Μεσόγειο (πχ Τουρκία). Μπορεί η 

σχέση προϊόντος/ τιμής να ευνοεί τη χώρα και την αγορά, αλλά λαμβάνοντας υπόψη 

αποκλειστικά το κριτήριο της τιμής του προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος, η 

Κύπρος έχει αναδειχθεί ακριβό- τερος προορισμός σε σχέση με ανταγωνιστικούς της 

προορισμούς. 
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- Στην παρούσα φάση, διαφαίνεται ότι στις συγκεκριμένες αγορές επικρατεί η άποψη ότι η 

Κύπρος δεν προσφέρει κάτι το ιδιαίτερο, ένα ξεχωριστό δηλαδή τουριστικό προϊόν, 

αποτελώντας έναν ακόμα τυπικό Μεσογειακό προορισμό. Οι τουρίστες που την 

επισκέπτονται δεν προσδοκούν να αποκομίσουν μία αποκλειστική εμπειρία, την οποία 

δεν θα τους προσφέρει, σε συγκριτικά χαμηλότερο ίσως κόστος, μία άλλη χώρα της 

Μεσογείου.  

- Ένα σημαντικό κριτήριο μη επιλογής της Κύπρου ως πιθανού τουριστικού προορισμού 

είναι η ελλιπής προβολή και ανάδειξη της κυπριακής παράδοσης, μέσω καλών και 

δημιουργικών πρακτικών που θα αναδείξουν τον τοπικό χαρακτήρα και τη μοναδικότητα 

της Κύπρου.  

- Οι βασικοί λόγοι επιλογής της Κύπρου για διακοπές εστιάζεται στον «Κατάλληλο καιρό 

για δραστηριότητες ειδικών ενδιαφερόντων ολόκληρο τον χρόνο» (40%), τον «Ασφαλή 

προορισμό» (30%), τη «Σχέση ποιότητας και τιμής» (25%), τις «Καλές 

διαδρομές/μονοπάτια της φύσης για πεζοπορία» (24%), καθώς και τις «Συστάσεις από 

φίλους/συγγενείς» (19%). 

- Σε γενικές γραμμές, οι περιηγητές δηλώνουν ικανοποιημένοι από τις διακοπές στην 

Κύπρο. Όσοι δηλώνουν μη ικανοποιημένοι εστιάζουν, κυρίως, στο υψηλό κόστος, καθώς 

και σε παράπονα αναφορικά με τους χώρους διαμονής. 

- Η πλειοψηφία πάντως των περιηγητών που έχουν επισκεφθεί την Κύπρο σκοπεύουν να 

την επισκεφθούν ξανά.  

- Η πλειοψηφία των γραφείων και στις δύο χώρες γνωρίζουν το τουριστικό προϊόν της 

Κύπρο με τον δείκτη αναγνωρισιμότητας στην Γερμανία να υπερβαίνει με σημαντική 

διαφορά τον αντίστοιχο δείκτη στο Ηνωμένο Βασίλειο. Συγκεκριμένα 97% των γραφείων 

στην Γερμανία γνωρίζει το τουριστικό προϊόν της Κύπρου ενώ στο Ηνωμένο Βασίλειο ο 

δείκτης αναγνωρισιμότητας κυμαίνεται στο 78%. 

Μέσα από την παραπάνω ανάλυση προκύπτει ότι η Κύπρος, πέρα από το πρότυπο προϊόν της 

μαζικής μορφής τουρισμού “Ήλιος και Θάλασσα”, το οποίο την έχει αναδείξει σε σημαντικό 

τουριστικό προορισμό, τουλάχιστον σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, οφείλει να στραφεί και στην 
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εντατικοποίηση της προώθησης και προβολής των παραπάνω μορφών τουρισμού ειδικών 

ενδιαφερόντων. Η χώρα διαθέτει δυσανάλογα μεγάλες προοπτικές, σε σχέση με το μέγεθός τις, 

να αναπτύξει του τουρισμό της υπαίθρου, όπως αλλιώς αποκαλούνται οι συγκεκριμένες μορφές 

τουρισμού. Μία σειρά από παράγοντες, όπως οι σύγχρονες τουριστικές υποδομές και 

παρεχόμενες υπηρεσίες, σε συνδυασμό με το πλούσιο περιβάλλον και τη μακρά πολιτιστική και 

ιστορική παράδοση, αποτελούν ισχυρές βάσει προκειμένου η χώρα να αυξήσει την τουριστική 

αγορά στην οποία απευθύνεται. Σήμερα, όπου οι ανάγκες και τα πρότυπα των τουριστών έχουν 

αλλάξει, εφόσον αναζητούν πιο ειδικευμένες παροχές και στοχεύουν σε μορφές τουρισμού 

ειδικών ενδιαφερόντων, η Κύπρος πρέπει να εκσυγχρονίσει το τουριστικό της προϊόν και εικόνα, 

στοχεύοντας και στις νέες αυτές μορφές τουριστών, ούτως ώστε να κρατήσει, αν όχι να αυξήσει, 

το μερίδιο που κατέχει  στην αγορά του τουρισμού διεθνώς. Παρότι έχουν γίνει σημαντικά 

βήματα προς αυτή την κατεύθυνση τα τελευταία χρόνια, η προσπάθεια πρέπει να εντατικο-

ποιηθεί και να γίνει πιο στοχευμένη.  

Παρόλες τις αδυναμίες που έχουν καταγραφεί τα τελευταία χρόνια, η σημασία και ο ρόλος του 

τουρισμού ειδικών ενδιαφερόντων για την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος της Κύπρου 

και της ανάδειξης της χώρας ως τουριστικού προορισμού έχει γίνει αντιληπτός από τον αρμόδιο 

φορέα, τον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού (ΚΟΤ). Ο ΚΟΤ έχει υιοθετήσει μία σειρά από 

πρωτοβουλίες για τον στρατηγικό ανασχεδιασμό της συγκεκριμένης μορφής τουρισμού. Η 

εκπόνηση σχετικών Μελετών και Σχεδίων Δράσης, οι συστηματικές προσπάθειες για τη 

βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών (στις οποίες συμπεριλαμβάνεται και η αναδιάρθρωση 

των Γραφείων Εξωτερικού), η στενή συνεργασία με ιδιωτικούς φορείς και η προώθηση/ προβολή 

τους μέσω ανάλογων δράσεων στο εξωτερικό αποτελούν μερικές από τις πολιτικές που έχουν 

σχεδιασθεί και υλοποιούνται προς αυτή την κατεύθυνση.  
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