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DISPLAY ART PLC

O ACTA είναι ο κατ’ εξοχήν μη κυβερνητικός οργανισμός, ο οποίος
παρακολουθεί όλες τις εξελίξεις τοπικές και διεθνείς όσον αφορά
τα ζητήματα του τουρισμού και των ταξιδιών και ασκεί υπεύθυνη
πολιτική για την ορθολογική προώθηση των θεμάτων αυτών.
Στις τάξεις του ενσωματώνει την πλειοψηφία των Κυπρίων
Ταξιδιωτικών Πρακτόρων και Διοργανωτών Ταξιδιών, οι οποίοι
αντιπροσωπεύουν σχεδόν όλους τους ξένους τουριστικούς
οργανισμούς που συνεργάζονται με τη χώρα μας.
Επίσημη αναγνώριση και επιβεβαίωση της υπεύθυνης θέσης του
ACTA και του σημαντικού του ρόλου, είναι το γεγονός ότι έχει
βάση της Νομοθεσίας ορισθεί ως η Αρχή Έκδοσης Αδειών για
τους Κύπριους Διοργανωτές Ταξιδιών.
Διεύθυνση: Στασικράτους 24, 1065 Λευκωσία
Τηλ: 22666435, Φαξ: 22660330
Email: acta@acta.org.cy

Η Εταιρεία DISPLAY ART PLC είναι η μεγαλύτερη εταιρεία της
Κύπρου στον τομέα της Οργάνωσης και Κατασκευής Εκθεσιακών
Χώρων. Για 35 χρόνια προσφέρει τις υπηρεσίες της στη Κύπρο και
το εξωτερικό με συνέπεια και επαγγελματισμό και τιμήθηκε για
τις υπηρεσίες της με παγκόσμια βραβεία στην ΙΤΒ Βερολίνου το
2006 και στην ΜΙΤΤ Μόσχας το 2006 και 2007.
Η Εταιρεία διοργάνωσε για σειρά ετών τις πιο κάτω εκθέσεις και
εκδηλώσεις:
• Τουριστική Έκθεση "ΤΑΞΙΔΙ".
• ΕΚΘΕΣΗ "ΙΔΑΝΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ"
• ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
• SEPTEMBERFEST NICOSIA BEER FUN FESTIVAL
• Έκθεση ΚΥΝΗΓΙΟΥ – ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ – ΨΑΡΕΜΑΤΟΣ
• Έκθεση "WEDDING PLANNING"
• Μεσογειακή Έκθεση Τροφίμων & Ποτών
• EXPO Αννόβερου
• EXPO SARAGOZA
• 50χρονα Κυπριακής Δημοκρατίας
• MEDFEST LIMASSOL BEER FESTIVAL
Διεύθυνση: Τεύκρου Ανθία 23, Βιομ. Περ. Ιδαλίου, 2540 Λευκωσία
Τηλ: 22485420, Φάξ: 22485933, Email: info@displayartgroup.com
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101 XENOS
BY ROYAL HOLIDAYS

105 SCOOT

Η Xenos Travel ιδρύθηκε το 1985 και έκτοτε προσφέρει στην
Κυπριακή αγορά υψηλής ποιότητας τουριστικές υπηρεσίες. Με
γραφεία σε Λευκωσία, Λάρνακα και Λεμεσό εξειδικεύεται κυρίως
στα ταξιδιωτικά πακέτα διακοπών και μέσα από το παγκόσμιο
δίκτυο συνεργατών που διαθέτει, προσφέρει κάθε χρόνο σε
χιλιάδες ταξιδιώτες μια αξέχαστη εμπειρία διακοπών!

Η Scoot είναι αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους
που ανήκει στον όμιλο Singapore Airlines. Ξεκίνησε το
ταξίδι της τον Ιούνιο του 2012, ενώ τον Ιούλιο του 2017
συγχωνεύτηκε με την Tigerair Singapore, διατηρώντας την
επωνυμία Scoot και ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο ανάπτυξης.
Τον Ιούνιο του 2016, πραγματοποίησε το πρώτο της απευθείας
δρομολόγιο από Αθήνα προς Σιγκαπούρη, ξεκινώντας με τρεις
εβδομαδιαίες πτήσεις, αυξάνοντας σε πέντε εβδομαδιαίες το
καλοκαίρι του 2019.
Η Scoot έχει εξυπηρετήσει περισσότερους από 60 εκατομμύρια
ταξιδιώτες και πλέον διαθέτει έναν στόλο 18 υπερσύγχρονων
αεροσκαφών Boeing 787 Dreamliner και 29 νεότερων, σύγχρονων
αεροσκαφών της οικογένειας Airbus A320, ενώ έχει ήδη θέσει
παραγγελίες για δύο ακόμη αεροσκάφη Boeing 787 Dreamliner και
37 Airbus A320neo. Το δίκτυο της Scoot αυτή τη στιγμή
περιλαμβάνει 66 προορισμούς σε 18 χώρες με 16 επιπλέον
προορισμούς στο Λάος, την Ινδία, Κίνα, Μαλαισία, και Ινδονησία που
θα προστεθούν μέχρι το δεύτερο εξάμηνο του 2020. Η Scoot
προσφέρει – πέρα από τους εξαιρετικούς ναύλους – μια ασφαλή,
αξιόπιστη και σύγχρονη εμπειρία ταξιδιού με μοναδικό στυλ, που το
ονομάζει "Scootitude". Με παροχές όπως Wi-Fi σύνδεση στο
ίντερνετ εν πτήσει και πρίζες τροφοδοσίας στις θέσεις των επιβατών
για επιλεγμένες πτήσεις, καθώς και με τη δυνατότητα εξαργύρωσης
και συγκέντρωσης μιλίων KrisFlyer της Singapore Airlines, η Scoot
αναδείχθηκε για τα έτη 2015, 2016, 2017 και 2018 η Καλύτερη
Αεροπορική Εταιρεία Χαμηλού Κόστους (σε Ασία/Ειρηνικό) και
συγκαταλέχθηκε ανάμεσα στις 10 Κορυφαίες Εταιρείες Χαμηλού
Κόστους Παγκοσμίως για το 2015 και το 2018 από τον Skytrax.
Η Scoot θέλει να κάνει τα ταξίδια προσιτά σε όλους δίνοντας τη
δυνατότητα στους ανθρώπους να αγκαλιάσουν αυτό που
ονομάζουμε Wandermust - την έμφυτη, δηλαδή, ανάγκη του
ανθρώπου να ταξιδεύει και να αναζητά νέες εμπειρίες.

Διεύθυνση:
Λεωφόρος Νίκης 3A, 2081 Λευκωσία
Τηλ.: 22411111, 77777450, Φαξ: 22411200
Email: info@xenos-travel.com
Website: www.xenostravel.com.cy

102 LOUIS HOTELS
Η Louis Hotels, μέλος του Ομίλου Louis, είναι ένα από τα πρωταγωνιστικά ξενοδοχειακά συγκροτήματα της νοτιοανατολικής
Μεσογείου. H Louis Hotels, διαθέτει πάνω από 77 χρόνια
εμπειρίας στην ξενοδοχειακή βιομηχανία με 25 ξενοδοχεία και
θέρετρα για κάθε τύπο διακοπών στην Κύπρο και τα Ελληνικά
νησιά.
Διεύθυνση:
Hilton Park: Aχαιών 1, Έγκωμη, 2413 Λευκωσία,
Τ.Θ. 22013, 1516 Λευκωσία, Τηλ.: +35722588211
Φαξ: +35722442935
E-mail: info@louishotels.com
Website: www.louishotels.com

103 CELESTYAL
CRUISES
Η Celestyal Cruises είναι η μόνη εταιρία που διατηρεί ως βάση
των δραστηριοτήτων της την Ελλάδα με λιμάνια επι/αποβίβασης
κατά κύριο λόγο τα ελληνικά νησιά και την Ανατολική Μεσόγειο.
Η εταιρία διαχειρίζεται δύο κρουαζιερόπλοια, που το καθένα
προσφέρει ιδανικό περιβάλλον για ζεστή και προσωπική εξυπηρέτηση. Επίκεντρο της φιλοσοφίας της εταιρίας είναι ο «προορισμός», ενώ κάθε κρουαζιέρα της εστιάζει σε όλες τις εκφάνσεις
του πολιτισμού των περιοχών που επισκέπτεται, προσφέροντας
αυθεντικές εμπειρίες τόσο εν πλω όσο και στην ξηρά.

Επίσημος αντιπρόσωπος για Ελλάδα, Κύπρο και Αλβανία:
Asian Aviation
Διεύθυνση:
Λεωφόρος Βουλιαγμένης 501, 16341 Ηλιούπολη, Ελλάδα
Τηλ. Κύπρου: 22766200, Fax +302109942587
Email: sia@asianaviation.co

Διεύθυνση:
Λεωφόρος Λεμεσού 11, 2112 Λευκωσία,
Τ.Θ. 21301, 1506 Λευκωσία
Τηλ.: 22413500, Φαξ: 22442845
Email: infocy@celestyalcruises.com

Namaste!
Welcome to Incredible India!
India is one of the oldest civilizations in the world
with a kaleidoscopic variety and rich cultural
heritage. It has achieved all-round socio-economic
progress during the last 65 years of its Independence. India is
now one of the fastest growing economies in the world.
The High Commission of India in Nicosia is one of 239 Indian
diplomatic and consular representations abroad. Cyprus has High
Commission in New Delhi.
The Ministry of Tourism has launched the ‘Incredible 2.0
Campaign’ during the year 2017-18 to promote various destinations, the promotion of Indian products through dissemination of
information, distribution of publicity material and others.
We invite you to India to have a glimpse of the different
traditions, spiritual beliefs, festivals, architecture and landscapes.

TRAVEL
104 H.T.S.
SERVICES LTD
Αποταθείτε στο γραφείο μας για
αεροπορικά εισιτήρια, ακτοπλοϊκά εισιτήρια στα ελληνικά νησιά
και κρουαζιέρες, οργανωμένες εκδρομές & ατομικά ταξίδια,
προσκυνηματικό & αθλητικό τουρισμό, ταξίδια νεόνυμφων,
κρατήσεις ξενοδοχείων στην Κύπρο & σε όλο τον κόσμο,
συνέδρια-επαγγελματικά ταξίδια καθώς επίσης και ενοικίαση
αυτοκινήτων.
Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΑΣ!
Διεύθυνση:
Δημητρίου Νικολαΐδη 8, Τ.Θ. 54345, 3504 Λεμεσός
Τηλ.: 25818844, Φαξ: 25818562
Email: info@htscy.com

TOURISM –
106 INDIA
INCREDIBLE INDIA

Address: No. 3, Indira Gandhi Street, Montparnasse Hill,
P.O. Box No. 25544, Engomi-2413, Cyprus
Tel: +357 22351170
Email: hoc.nicosia@mea.gov.in
Facebook: @IndiainCyprus, Twitter: @HCI_Nicosia
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107 TUS AIRWAYS

111 TOP KINISIS TRAVEL

Tus Airways, launched in 2016 is Cyprus’ oldest airline. It currently
serves Larnaca to Tel Aviv and Larnaca to Ioaninna on a scheduled
basis as well as charters from Larnaca and Tel Aviv to the Greek
islands for Summer 2019.

Η Top Kinisis Travel εδώ και 31
χρόνια ταξιδεύει τους κύπριους ταξιδιώτες σ’ όλο τον κόσμο με
άνεση και ασφάλεια, προσφέροντας τους ομαδικά και ατομικά
ταξίδια, ταξίδια κινήτρων, κρουαζιέρες πολυτελείας σ’ όλες τις
θάλασσες του κόσμου, επιχειρηματικά και επαγγελματικά ταξίδια
καθώς και ταξίδια σε μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις.

Address: Artemidos Avenue 3-5, 6020 Larnaca
Email: Reservations@tusairways.com

108 ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ
Κύθηρα – Αντικύθηρα … σταυροδρόμι πολιτισμών
και λαών, σημείο έμπνευσης μεγάλων καλλιτεχνών,
τόπος ξεχωριστός, με ανθρώπους φιλικούς και ζεστούς.
Μεσαιωνικά κάστρα, παραδοσιακοί οικισμοί, βαθυγάλαζες παραλίες, εντυπωσιακά φαράγγια με καταρράκτες και κατανυκτικά
μοναστήρια είναι μόνο μερικά από τα αξιοθέατα που μπορεί
κανείς να συναντήσει στα Κύθηρα.
Τα Κύθηρα διαθέτουν υψηλού επιπέδου υποδομές, σύγχρονο
αεροδρόμιο, τακτικά ακτοπλοϊκά δρομολόγια, ξενοδοχεία και
ενοικιαζόμενα δωμάτια για κάθε απαίτηση και όλες τις απαραίτητες ευκολίες που πρέπει να έχει ένα νησί του μεγέθους τους.
Τα Αντικύθηρα έχουν διατηρήσει την άγρια ομορφιά τους και
αποπνέουν μια μυστικότητα, όπως τα μυστικά του περίφημου
αρχαίου Ναυαγίου και του Μηχανισμού που επί 2000 χρόνια
έκρυβαν στο βυθό τους.
Διεύθυνση: Χώρα Κυθήρων Αττικής, 80100 Κύθηρα, Ελλάδα
Τηλ.: 00302736031213, Φαξ: 00302736031919
Email: tourism@kythira.gr

TRAVEL
109 VERSUS
WORLDWIDE EXPERIENCE
To πιο πρωτοποριακό γραφείο της Ελλάδος με 24χρονη εμπειρία,
εδώ και 2 χρόνια κοντά σας και στην Κύπρο.
Προσφέρουμε όλες τις υπηρεσίες ενός τουριστικού πρακτορείου
και ειδικότητα μας είναι οργανωμένες εκδρομές σε κάθε γωνιά
του κόσμου πάντα με την ποιότητα του Versus Travel.
Διευθύνσεις:
ΛΕΥΚΩΣΙΑ VCT: Λεωφ. Αρχ. μακαρίου Γ' 82Ε 1077
Τηλ.: 22449977, Φαξ: 2244997, Email: cyprus@versus-travel.gr
ΑΘΗΝΑ: Φιλελλήνων 7 Σύνταγμα, Τηλ.: 00302103232800
VERSUS TRAVEL AT ASTIR BEACH: Απόλλωνος 40 Λαιμός Βουλιαγμένη
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Καλαποθάκη 7-9, Τηλ.: 00302310230001
VERSUS CLUB (VERSUS SUMMER): Λεωφόρος Συγγρού 61 Αθήνα
Website: www.versustravel.eu, Email: info@versus-travel.gr
www.facebook.com/versustravel, twitter.com/versusin1

110 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
Η Ήπειρος βρίσκεται στη ΒΔ άκρη της
Ελλάδας και χάρη στην ποικιλομορφία
του φυσικού της περιβάλλοντος, που συνδυάζει τις ομορφιές του
ορεινού όγκου με ατέλειωτες ακτές στο απέραντο γαλάζιο του
Ιονίου, παρέχει ένα σπάνιο συνδυασμό δυνατοτήτων, από τον πιο
ορεινό τουρισμό μέχρι την πιο μεστή καλοκαιρινή εμπειρία.
Διαθέτει σύγχρονο οδικό δίκτυο και 2 αεροδρόμια, των Ιωαννίνων (όπου λειτουργεί απευθείας πτήση με τη Λάρνακα) και του
Ακτίου.
Διεύθυνση: Πλ. Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα Ελλάδα
Τηλ.: 00302651087141-142, Φαξ: 00302651071079
Εmail: tourism@php.gov.gr

Διεύθυνση: Κεντρικά Γραφεία Λευκωσίας: 2 Λεωνίδου & Λεωφόρος Ακροπόλεως, 2007 Στρόβολος Τ.Θ. 27031, 1641 Λευκωσία
Παγκύπριο Τηλ.: 77787878, Τηλ.: 22713755, Φαξ: 22713714
Email: cyprus@topkinisis.com

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
112 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού ιδρύθηκε
το 1950 και αποτελεί έκτοτε το βασικό φορέα
εφαρμογής της τουριστικής πολιτικής της
Χώρας και εποπτεύεται από το Υπουργείο Τουρισμού.
Το έργο του είναι η προβολή της μοναδικότητας και της
ποικιλομορφίας του ελληνικού τουριστικού προϊόντος, ώστε η
Ελλάδα να καταστεί νούμερο ένα Τουριστικός προορισμός 365
ημέρες το χρόνο. Με την υποστήριξη 16 Γραφείων σε όλον τον
κόσμο, ο ΕΟΤ ταξιδεύει την εικόνα της Ελλάδας σε κάθε δυνητικό
επισκέπτη, τόσο μέσα από τη συμμετοχή του σε όλες τις μεγάλες
διεθνείς τουριστικές εκθέσεις, όσο και με τα διαδικτυακά του
εργαλεία, την ιστοσελίδα www.visitgreece.gr και τα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης.
Διεύθυνση: Μακαρίου 82Α, 1077 Λευκωσία
Τηλ.: 22873022-3, Φαξ: 22872273
Email: ntogcy@cytanet.com.cy

ΗΑΤΤΑ
Ο ΗΑΤΤΑ, ο Σύνδεσμος των εν Ελλάδι Τουριστικών και
Ταξιδιωτικών Γραφείων ιδρύθηκε το 1927. O ΗΑΤΤΑ
ασκεί τον ρόλο του ως εκπρόσωπος των τουριστικών
και ταξιδιωτικών γραφείων. Παράλληλα, επιδιώκει την
ανάπτυξη και προαγωγή του Ελληνικού Τουρισμού και
συμβάλλει στην αναπτυξιακή προσπάθεια της χώρας
και στην αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων τουριστικών υπηρεσιών.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
& ΘΡΑΚΗ
The Region of East Macedonia and
Thrace is located at the Northeastern
edge of Greece and completes a mosaic of natural beauty, different sounds, colors and flavors. Enjoy your visit to Drama, Kavala,
Xanthi, Rodopi, Evros and two islands: Thassos and Samothraki,
which are waiting for you to discover them!

ΝΗΣΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Στο βορειοανατολικό άκρο του Αιγαίου
δέκα νησιά – Λέσβος, Χίος, Σάμος,
Λήμνος, Άγιος Ευστράτιος, Οινούσσες, Ψαρά, Ικαρία, Φούρνοι &
Θύμαινα - με μακρά ιστορία, σημαντικούς αρχαιολογικούς
χώρους, εξαιρετική αρχιτεκτονική, αναλλοίωτα έθιμα και παραδόσεις, φυσικά τοπία απαράμιλλης ομορφιάς, εξαιρετικά τοπικά
προϊόντα και φιλόξενους κατοίκους, χαρίζουν στους επισκέπτες
αυθεντικές στιγμές και αξέχαστες εμπειρίες!

2019
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Η Θεσσαλία αποτελεί μια μικρογραφία
της Ελλάδας με μοναδικά νησιά (Βόρειες Σποράδες), αξιόλογες
παραλίες, ορεινούς όγκους (με σημαντικότερο τον Όλυμπο),
θρησκευτική κληρονομιά (με κορυφαία τα Μετέωρα), τοπία
απαράμιλλης ομορφιάς (λίμνη ν. Πλαστήρα, Περτούλι, Τέμπη),
σύγχρονα αστικά κέντρα, πλούσιο πολιτισμό. Λίμνες, ποτάμια και
εύφορες κοιλάδες, άγρια και όμορφα βουνά φιλοξενούν τον
άνθρωπο εδώ και χιλιάδες χρόνια. Αρχαιολογικά μνημεία,
βυζαντινά φρούρια, μοναστήρια, ιστορικοί οικισμοί και πανάρχαιες παραδόσεις μαρτυρούν έναν αδιάσπαστο και συνεχιζόμενο
πολιτισμό. Η Θεσσαλία σε κάθε ματιά επιφυλάσσει και ένα διαφορετικό, μαγευτικό τοπίο… Σε κάθε στιγμή και μια διαφορετική,
αξέχαστη εμπειρία.
Thessaly is a miniature of Greece with unique islands (Sporades),
remarkable beaches, mountains (with the most important Olympus), religious heritage (the well known Meteora), landscapes of
incomparable beauty (Plastiras Lake, Pertouli, Tempi) modern
cities, rich culture. Lakes, rivers and fertile valleys, wild and
beautiful mountains are home to humans for thousands of years.
Archaeological monuments, Byzantine fortresses, monasteries,
historical villages and ancient traditions testify to an integral and
ongoing culture. Thessaly, in every look holds a different, magical
landscape ... In every moment, is a different, memorable
experiece.

113 AEGEAN AIRLINES
AEGEAN, a member of Star Alliance, is Greece’s largest airline
providing ever since its inception in 1999 until today, full service,
premium quality short and medium haul services.
In 2013 AEGEAN acquired Olympic Air; as a result passengers now
have increased flight frequencies and connections to Greece’s
islands, including some of the most remote ones. AEGEAN invests
on strengthening its international presence and on supporting
the tourism both in Greece and Cyprus. The airline’s summer
schedule of 2019 includes a network of 151 destinations, in 44
countries in total, operating by a fleet of 61 aircraft.
Cyprus’ Sales Department
Email: nicto@aegeanair.com
Address:
6 Nikou Georgiou, Block C, Room 703,
Agioi Omologites, 1095 Nicosia, Cyprus
Tel: 22654100

POLISH AIRLINES & THE EMBASSY
115 LOT
OF THE REPUBLIC OF POLAND IN NICOSIA
Getting to Poland is much
easier than you think!
With LOT Polish airlines,
operating from Larnaca
to Warsaw six times a week, this comfortable journey takes only
three hours. As soon as you are on the ground, you will discover
that Poland offers far more than you can imagine. Idyllic seaside,
impressive mountain ranges, dense forests, lakes and rivers; you
will find everything you might want to explore. You can also visit
15 UNESCO world heritage sites and an infinite number of museums and historical places, and this is only the beginning of the
story. Poland is a unique country in the very heart of Europe.
Don't let it wait; take the next LOT flight and come to see it with
your own eyes.
LOT Address: Panteli Katelari 14, ground floor, cy-1097 Nicosia
Embassy Address: Kennedy Avenue 12/14, office 601,
CY-1087 Nicosia
LOT Tel: +35722870008 / Embassy Tel: +35722753517
LOT Email: nic@lot.pl
Embassy Email: nikozja.amb.sekretariat@msz.gov.pl

116 AMATHUS
CORPORATION LTD
• Ταξιδιωτικά πακέτα
• Οργανωμένες εκδρομές
• Αεροπορικά εισιτήρια
• Κρουαζιέρες
• Ξενοδοχεία σε όλο τον κόσμο
• Ασφάλειες ταξιδιών
• Ενοικιάσεις αυτοκινήτων.
Διεύθυνση: Ομήρου 17, 1097 Λευκωσία
Τηλ: 22716500, Φαξ: 22669979
Email: support@amathus.com

117 CYPRUS AIRWAYS

Το Travelorama (IATA), μέλος της παγκόσμιας οικογένειας
UNIGLOBE TRAVEL, με έδρα τη Λευκωσία και πάνω από 30 χρόνια
εμπειρίας, προσφέρει άρτια και επαγγελματική εξυπηρέτηση
στους φίλους και πελάτες του. Παρέχει συστήματα κρατήσης για
όλων των Αεροπορικών εταιρειών, ξενοδοχεία και αυτοκίνητα σε
όλο το κόσμο – ακόμη και στη Κύπρο, καθώς και κρατήσεις για
EUROPA PARK.
Aπλά πέστε μας ΠΟΥ – ΠΟΤΕ – ΠΩΣ ... και αφήστε τα υπόλοιπα σε
μας. Δοκιμάστε μας, Θα μας αγαπήσετε !

Η Cyprus Airways ξεκίνησε πτήσεις
τον Ιούνιο του 2017 με στόχο τη δημιουργία μιας δυνατής και
αξιόπιστης αερογραμμής, που θα προσφέρει ασφαλείς και
ευχάριστες πτήσεις από και προς την Κύπρο. Οι μακροπρόθεσμοι
στόχοι της εταιρείας είναι να συνεισφέρει στην αύξηση του
τουρισμού στην Κύπρο, ενώ ταυτόχρονα να διευρύνει τους
ορίζοντες για τους ντόπιους ταξιδιώτες.
Τον Ιούλιο 2018 η Cyprus Airways ολοκλήρωσε με επιτυχία την
επιθεώρησης που έγινε στο πλαίσιο του προγράμματος IOSA
(Επιχειρησιακός Έλεγχος Ασφάλειας της ΙΑΤΑ) που αποτελεί ένα
από τα υψηλότερα πρότυπα στον κόσμο για την ασφάλεια των
αερομεταφορών. Τον Οκτώβριου 2018, η εταιρεία έγινε μέλος της
Διεθνούς Ένωσης Αερομεταφορών (IATA).
Η Cyprus Airways, την καλοκαιρινή περίοδο, θα πραγματοποιεί
δρομολόγια σε 9 προορισμούς. Το αναλυτικό πρόγραμμα
πτήσεων είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της εταιρίας
cyprusairways.com.

Διεύθυνση: Γωνία Μακαρίου και 22 Ήρας , 1061 Λευκωσία
Τηλ. 22452945, Φαξ. 22769555
Email: info@travelorama.com.cy
Website: www.travelorama.com.cy

Διεύθυνση:
Σπάρτης 1, Κτήριο Αντωνίου, 6ος όροφος , 6025 Λάρνακα
Τηλ.: 24020976
Email: info@cyprusairways.com

114 TRAVELORAMA
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118 ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
120 ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΑΦΟΥ

Το Υφυπουργείο Τουρισμού αποτελεί μετεξέλιξη του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού
(ΚΟΤ) και ιδρύθηκε και λειτουργεί σύμφωνα με τις πρόνοιες του
Νόμου που προβλέπει για την Ίδρυση Υφυπουργείου Τουρισμού,
τον Διορισμό Υφυπουργού Τουρισμού παρά τω Προέδρω και για
συναφή θέματα του 2018.
Σύμφωνα με τον Νόμο, ο στόχος ίδρυσης του Υφυπουργείου
Τουρισμού, είναι η σύσταση στρατηγικής και εποπτικής αρχής με
εξουσίες χάραξης εθνικής στρατηγικής για τον τουρισμό, προώθηση και προβολή της Κύπρου ως τουριστικός προορισμός,
καθώς και εφαρμογή της τουριστικής νομοθεσίας με τις ακόλουθες, μεταξύ άλλων, κύριες αρμοδιότητες:
• Χάραξη, συντονισμός και υλοποίηση ολοκληρωμένης εθνικής
Στρατηγικής Τουρισμού με τη χρήση των απαραίτητων οριζόντιων πολιτικών.
• Στήριξη των επενδύσεων στον Τουρισμό.
• Προώθηση της τουριστικής συνείδησης, εκπαίδευσης και
επιμόρφωσης.
• Εφαρμογή της τουριστικής νομοθεσίας και εποπτεία του
τουριστικού τομέα.
Το Υφυπουργείο Τουρισμού έχει γραφεία στην Κύπρο και στο
εξωτερικό. Τα Κεντρικά Γραφεία βρίσκονται στη Λευκωσία, ενώ
υπάρχουν και Επαρχιακά Γραφεία σε άλλες πόλεις και περιοχές σε
όλο το νησί – Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα, Αγία Νάπα, Πρωταρά,
Πάφο, Κάτω Πάφο, Γερμασόγεια, Πλάτρες και Πόλη Χρυσοχούς.
Υπάρχουν επίσης και έξι γραφεία επιθεωρητών που λειτουργούν
στη Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα, Πάφο, Αγία Νάπα και Πόλη
Χρυσοχούς.
Επιπλέον, το Υφυπουργείο Τουρισμού έχει ενεργά γραφεία σε
δεκαπέντε μεγάλες πόλεις σε όλο τον κόσμο - Λονδίνο, Φρανκφούρτη, Βερολίνο, Παρίσι, Στοκχόλμη, Αθήνα, Μιλάνο, Ζυρίχη,
Άμστερνταμ, Μόσχα, Τελ Αβιβ, Αγία Πετρούπολη, Βαρσοβία,
Ντουμπάι και Κίεβο.

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΣΤΗΝ ΠΑΦΟ, μοναδικές
επιλογές… μοναδικές στιγμές!
Η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και
Προβολής
Περιφέρειας
Πάφου
(ΕΤΑΠ), στόχο έχει την ανάπτυξη
δραστηριοτήτων και πρωτοβουλιών που αποβλέπουν στην
αναβάθμιση και προβολή του τουριστικού προϊόντος και των
προσφερόμενων υπηρεσιών, της ποιότητας ζωής των κατοίκων
και επισκεπτών, μέσω βιώσιμης ανάπτυξης, με σεβασμό προς το
περιβάλλον και την πολιτιστική κληρονομιά.
Η εταιρεία τουρισμού της Πάφου και οι εμπλεκόμενοι φορείς που
την αποτελούν, καλούν τους κατοίκους της Κύπρου να επισκεφθούν την περιοχή, να ζήσουν στην Πάφο μαγευτικές στιγμές, να
χαρούν τις πεντακάθαρες θάλασσες και το πανέμορφο φυσικό
τοπίο σε κάθε φιλόξενη γωνιά της επαρχίας Πάφου.

Διεύθυνση Κεντρικών Γραφείων Υφυπουργείου Τουρισμού:
Λεωφόρος Λεμεσού 19, 2112 Αγλαντζιά, Λευκωσία
Τηλέφωνο: +357 22 691 100
Φαξ: +357 22 331 644, +357 22 334 696
Email: cytour@visitcyprus.com

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
119 ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΤΡΟΟΔΟΥΣ
Η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης Τρόοδου,
ιδρύθηκε με
πρωτοβουλία του ΚΟΤ και έχει ως
στόχο την τουριστική οργάνωση
της περιοχής Τροόδους και την προβολή της ευρύτερης περιοχής
που αποτελεί ένα πάρκο φύσης και πολιτισμού. Στην εταιρεία
εκπροσωπούνται πέραν των 100 κοινοτήτων της περιοχής Τροόδους (Μαραθάσα, Σολέα, Πιτσιλιά, Ορεινά Θέρετρα) καθώς και
φορείς του ιδιωτικού τομέα και άλλα οργανωμένα σύνολα (ΠΑΣΥΞΕ, ΣΤΕΚ, ACTA, ΠΑΣΙΚΑ, ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΔΗΜΩΝ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ) που εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα
με τον τουρισμό. Η εταιρεία συμμετέχει σε τουριστικές εκθέσεις
στο εξωτερικό και δραστηριοποιείται σε όλους τους τομείς που
αφορούν το Marketing. Επίσης διοργανώνει θεματικά διήμερα
στο Τρόοδος στα οποία αναδεικνύονται οι παραδοσιακές τέχνες,
παραδοσιακά προϊόντα, η φύση και ο πολιτισμός της περιοχής.
Διεύθυνση: Ολύμπου 4Β, 4820 Πλάτρες
Τηλ.: 25421020, Φαξ: 25813080
Email: info@mytroodos.com

Διεύθυνση: Λεωφόρος Αθηνών και Αλ. Παπάγου 7,
ΤΟΛΜΗ ΚΩΡΤ, Διαμ 101 – 102, Τ.Θ. 60082, 8100 Πάφος
Τηλ: +35726811500, Φαξ: +35726811501
Email: info@visitpafos.org.cy
Website: www.visitpafos.org.cy

121 SALAMIS CRUISE LINES
Το κρουαζιερόπλοιο c/s Salamis Filoxenia πλήρως ανακαινισμένο και ανανεωμένο σας προσφέρει μοναδικές στιγμές
ξεκούρασης και διασκέδασης! Σας ταξιδεύει σε υπέροχους και
μαγευτικούς προορισμούς γεμάτους ιστορία και πολιτισμό. Το
νέο εμπλουτισμένο πρόγραμμα περιλαμβάνει:
• 2-ήμερες κρουαζιέρες στoυς Αγίους Τόπους και Λίβανο
• 3-ήμερες κρουαζιέρες στη Ρόδο, Καστελόριζο, Μύκονο και
Αλεξάνδρεια
• 4, 5, 6, 7 και 9-ήμερες κρουαζιέρες στην Κέρκυρα, Κεφαλονιά,
Ζάκυνθο, Ιθάκη, Πάτρα, Ηγουμενίτσα, Κοτόρ (Μαυροβούνιο),
Μπάρι (Ιταλία), Καλαμάτα, Γύθειο, Ναύπλιο, Σπέτσες, Πειραιά,
Αίγινα, Σίφνο, Μήλο, Σύρο, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Αστυπάλαια,
Λήμνο, Θεσσαλονίκη, Βόλο, Σκόπελο, Σκιάθο, Άνδρο, Χανιά,
Ηράκλειο Κρήτης, Μυτιλήνη, Χίο, Σάμο, Πάτμο, Ρόδο, Σύμη και
Καστελόριζο.
Το φετινό πρόγραμμα περιλαμβάνει
ευχάριστες προσφορές προς τους
ταξιδιώτες, λόγω της επετείου των 60
χρόνων ζωής του Οργανισμού
Salamis.
Κεντρικά Γραφεία Λεμεσός:
Salamis House, 1.Γ.Κατσουνωτού 1, 3036 Λεμεσός
Τ.Θ. 50531, 3607 Λεμεσός
Τηλ. +357 25860000, Φαξ: +357 25364410
Email: salamis@salamis-tours.com
Website: www.salamisorganisation.com

122 ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΥ
Στο Ανατολικό Αιγαίο, στο μεταίχμιο Δύσης και Ανατολής, η
Σάμος περιμένει εγκάρδια τον επισκέπτη για να τον μυήσει στα
μυστικά της. Ορεινή, μυστηριώδης μα και φιλόξενη, γνωστή από
την αρχαιότητα, η Σάμος είναι το όγδοο σε μέγεθος ελληνικό νησί.
Με φανταστική ακτογραμμή και μοναδικές παραλίες,
καταπράσινο φυσικό τοπίο με δάση, αμπέλια, αρχαίους ελαιώνες
και πανέμορφα χωριουδάκια, διάσπαρτα στις βουνοπλαγιές της.
Η λαμπρή ιστορία και οι ζωντανές παραδόσεις, η ποικιλία
πολιτιστικών δρώμενων, οι φιλόξενοι κάτοικοι, τα εξαιρετικά
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τοπικά προϊόντα και η ιδιαίτερη κουζίνα της, θα σας συνεπάρουν.
Διεύθυνση: Σάμος Σάμου, 83100 Σάμος, Ελλάδα
Τηλ.: 00302273350140 – 00302273350103
Email: dimvath@otenet.gr, Website: www.islandofsamos.gr

123 BLUE AIR
Η Blue Air δραστηριοποιείται έντονα στην Κύπρο από το 2008
και πλέον, με 2 αεροσκάφη, διατηρεί βάση στην Λάρνακα, με
απευθείας πτήσεις προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Βουκουρέστι,
Λονδίνο και Μπέρμιγχαμ, ενώ ταυτόχρονα, μέσω Βουκουρεστίου, εκτελεί πτήσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη, προσφέροντας
υψηλής ποιότητας εμπειρία εν πτήσει με άρωμα κυπριακής
φιλοξενίας.
Διεύθυνση:
Οδός Μενάνδρου 4Β, Gala Tower, Κατ.1, 1066 Λευκωσία
Τηλ.: 22755300, Φαξ: 22767670
Email: blueair@orthodoxou.com.cy

124 ORTHODOXOU
AVIATION LTD
H Orthodoxou Aviation Ltd, μέλος της Orthodoxou Group of
Companies Ltd και αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών
Blue Air, Gulf Air, Arkia Airlines, SmartWings, Qeshm Air, Ethiopian
Airlines, Spicejet Airlines και SkyUp Airlines, με έδρα την Κύπρο
από το 2008 ειδικεύεται στην παροχή αεροπορικών υπηρεσιών
σε ταξιδιωτικούς πράκτορες, αεροπορικές εταιρείες και ιδιώτες.
Επανδρωμένη με έμπειρο και πολύγλωσσο προσωπικό, η
Orthodoxou Aviation Ltd είναι πανέτοιμη να προσφέρει
υπηρεσίες στα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας.
Διεύθυνση: Μενάνδρου 4Β, Gala Tower, Κατ.1, 1066 Λευκωσία
Τηλ: 22 765 975, Φαξ: 22 767 670
Email: aviation@orthodoxou.com.cy

TRAVEL N.
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OUTLET LTD
Εδώ και 8 χρόνια αποδείξαμε ότι οι διακοπές είναι για όλους. Σας
ταξιδεύουμε με τιμές που ΜΟΝΟ οι Αυθεντικές ΤΑΞΙΔΟΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
μπορούν να δώσουν. Με ειλικρίνεια και τιμιότητα σας
προσφέρουμε την καλύτερη εξυπηρέτηση. Εσείς το εκτιμήσατε
και μας κάνατε το νούμερο ΕΝΑ τουριστικό γραφείο στην Κύπρο!
Εσύ Ακόμα Ψάχνεις;;;
WWW.TAXIDOEFKERIES.COM
Κεντρικά Γραφεία:
Ακροπόλεως 68Γ, Στρόβολος, 2012, Λευκωσία
Tηλ.: 22002232, 22002233, 24ωρο: 77773777, Φαξ: 22004550
Λατσιά Υποκατάστημα:
Αγίου Γεωργίου 5, 2231, Λατσιά, Λευκωσία
Tηλ.: 22510530, Email: info@taxidoefkeries.com

126

ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΒΑΛΑΣ "ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ"

Καβάλα – Η Γαλάζια Πόλη, με ιστορία
6000 ετών, πλούσιο πολιτισμό και
μοναδικό θρησκευτικό πλούτο , με τα
«Βήματα του Αποστόλου Παύλου» να
έχουν περίοπτη θέση, είναι ένας
προορισμός ιδανικός για τον Κύπριο,
αφού
συνδυάζει
καταπληκτικές

ακρογιαλιές, πολιτιστικό , μοναδικά τοπικά εδέσματα με φρέσκο
ψάρι, ωραίο κρασί, και φυσικά τέλεια θερμοκρασία.
Διεύθυνση: Ομονοίας 117, 65403 Καβάλα, Ελλάδα
Τηλ.: 00302510831388, Φαξ: 00302510831378
Email: president@kavalagreece.gr

127 ΒΟΛΟΣ – ΠΗΛΙΟ
Ανακαλύψτε τον Βόλο και το Πήλιο στην κεντρική Ελλάδα. Το
λιμάνι των Αργοναυτών, το βουνό των Κενταύρων. Είναι μία από
τις μεγαλύτερες ελληνικές πόλεις, ένα από τα μεγαλύτερα λιμάνια
της χώρας και βρίσκεται στο κέντρο της Ελλάδας. Το φυσικό
λιμάνι του Παγασητικού Κόλπου και κοντά στο Πήλιο συνδυάζει
όλη τη γοητεία της θάλασσας με την ομορφιά του βουνού των
Κενταύρων. Η πόλη συνδέεται με την περίφημη Αργοναυτική
Εκστρατεία, ένα από τα μεγαλύτερα έπη της ελληνικής μυθολογίας. Ο ήλιος και η θάλασσα είναι πάντα λόγοι να επισκεφθείτε το
Πήλιο, όπου το πυκνό πράσινο του βουνού πλησιάζει απροσδόκητα στη γαλάζια θάλασσα, σχηματίζοντας μακριές και όμορφες
παραλίες. Εκκλησίες και μοναστήρια, πεζοπορικές διαδρομές και
ορεινές δραστηριότητες, γαστρονομία και τοπικά προϊόντα,
αρχαιολογικοί χώροι και λαογραφικά μουσεία και τα παραδοσιακά τσιπουράδικα είναι μερικές από τις προτάσεις που πρέπει να
ανακαλύψουν οι επισκέπτες.
Κέντρο Τουριστικής Πληροφόρησης
Volos Info, Λαμπράκη & Σεκερη 1, 38334
Τηλ. & Φαξ: 00302421030930,40
Email: infovolos@gmail.com, Website: www.volosinfo.gr
Volos Pelion - it's true,
Volospeliongreece

TRAVEL
128 PLUTON
& TOURS LTD
Η εταιρία μας, με έδρα την Λάρνακα είναι ένας ολοκληρωμένος
τουριστικός οργανισμός, εγγεγραμμένος στον ΚΟΤ και ACTA , που
εδώ και 25 χρόνια δραστηριοποιείται σε όλο το φάσμα των
ταξιδιωτικών υπηρεσιών. Εμείς στο Pluton Travel & Tours επιλέξαμε προσεκτικά τα ταξίδια που σας προτείνουμε και γνωρίζουμε
ότι οι διακοπές σας και κυρίως το γαμήλιο ταξίδι σας είναι οι πιο
σημαντικές περίοδοι της ζωής σας! Οργανωμένα, ημιοργανωμένα και tailor made ατομικά πακέτα διακοπών δημιουργήθηκαν
και δημιουργούνται με πολλή αγάπη για εσάς προκειμένου να
ικανοποιήσουν όλες τις επιθυμίες σας για το ταξίδι των ονείρων
σας.
Διεύθυνση:
Λεωφόρος Αρτέμιδος 33, Metropolitan house 1, 6025 Λάρνακα
Τηλ.: 24821777, Φαξ: 24821780
Email: info@plutontravel.com.cy
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ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Το Γραφείο Προσκυνηματικών Περιηγήσεων της Εκκλησίας της
Κύπρου ανοίγει της θύρες του σαν ένα μεγάλο Αρχονταρίκι για να
υποδεχθεί τον προσκυνητή και να τον φιλέψει με τα νάματα ενός
ολόκληρου θρησκευτικού κόσμου. Προσκαλώντας τον να ζήσει
στους ευλογημένους τόπους της «Νήσου των Αγίων», ταξίδια
πραγματικά αλλά και νοερά, μέσα σε αιωνόβια τοπία, στη μαγευτικότερη γεωγραφία, σε μέρη λατρευτικά που μυρίζουν θυμίαμα
και αναβλύζουν πνευματική ευωδία.
Διεύθυνση: Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου, Παλιά Λευκωσία
Τηλ.: 22554600, 22554611, Φαξ: 22346254, 22431796
Email: office@churchofcyprus.org.cy,
Website: www.churchofcyprus.org.cy

