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    Μεγάλη επιτυχία σημείωσε το τουρνουά γκολφ 
  
     PGA European Golf Tour - Cyprus Open 2020 

 
 

Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε το τουρνουά γκολφ PGA European 

Golf Tour - Cyprus Open 2020 που πραγματοποιήθηκε από τις 29 

Οκτωβρίου μέχρι την 1η Νοεμβρίου 2020, στο γήπεδο Aphrodite Hills 

στην Πάφο. 

 

Το μεγάλο αυτό αθλητικό γεγονός, διεθνούς εμβέλειας, προσέλκυσε 

στην Κύπρο πολλά από τα μεγαλύτερα ονόματα επαγγελματιών 

παιχτών γκολφ στον κόσμο. Συγκεκριμένα, ήλθαν στον τόπο μας 105 εκ 

των κορυφαίων παιχτών στην παγκόσμια κατάταξη, από 27 

διαφορετικές εθνικότητες. 

 

Σημαντική ήταν και η προσέλευση διεθνών Μέσων Μαζικής 

Επικοινωνίας για κάλυψη των αγώνων, γεγονός που συνέβαλε στην 

τεράστια προβολή του νησιού μας στο εξωτερικό. Συγκεκριμένα, έγιναν 

ζωντανές μεταδόσεις σε δυνητικό κοινό 735 εκατομμυρίων, σε 47 

χώρες. Ανάμεσα στα Μέσα Επικοινωνίας, σημειώνεται και η παρουσία 

του γνωστού δικτύου Sky Sports, με περισσότερους από 400 

εκατομμύρια συνδρομητές. 

 

Η προσέλκυση τουρνουά τέτοιας εμβέλειας, υποβοηθεί στην ανάπτυξη 

εναλλακτικών μορφών τουρισμού στο νησί μας και εντάσσεται στα 

πλαίσια της Εθνικής Στρατηγικής Τουρισμού 2030, την οποία το 

Υφυπουργείο Τουρισμού υλοποιεί, παρά τις αντιξοότητες, με εντατικούς 
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ρυθμούς.  

 

Μέσω του τουρνουά, προβλήθηκε η Κύπρος ως σημαντικός 

προορισμός για προσέλκυση αθλητών που ασχολούνται με το γκολφ, 

αλλά και που το ασκούν ως αθλητική δραστηριότητα για σκοπούς 

ψυχαγωγίας (χόμπι). Όπως όλες οι εναλλακτικές μορφές τουρισμού, 

έτσι και το γκολφ συνεισφέρει στην επιμήκυνση της τουριστικής 

περιόδου και την αύξηση της κατά κεφαλή δαπάνης, τομείς στους 

οποίους το Υφυπουργείο Τουρισμού δίνει μεγάλη έμφαση. 

 

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι, οι άριστες εντυπώσεις που άφησε η 

Κύπρος και τα κολακευτικά σχόλια που αποκόμισε από τους 

διοργανωτές και συμμετέχοντες, θα αποτελέσουν σημαντικό συγκριτικό 

πλεονέκτημα στις προσπάθειες για προσέλκυση παρομοίων τουρνουά 

στο μέλλον. Ήδη, φέτος θα διεξαχθεί και δεύτερο τουρνουά στην 

Κύπρο, από τις 5-8/11/20, όπου θα συμμετάσχουν όλοι οι συντελεστές 

του Cyprus Open, με παρόμοια κάλυψη στο εξωτερικό. 
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