
ΠΕΝΤΕΠΕΝΤΕ ΚΥΡΙΕΣΚΥΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΙΚΕΣΠΡΟΪΟΝΤΙΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ
ΑΓΟΡΕΣΑΓΟΡΕΣ ΝΟΜΟΥΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝΚΥΚΛΑ∆ΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝΚΥΚΛΑ∆ΩΝ ΑΑ..ΕΕ..

20062006
INNOVATION FOR SUSTAINABLE TOURISMINNOVATION FOR SUSTAINABLE TOURISM & & SERVICES SERVICES 

ININ SOUTH SOUTH ΑΑEGEANEGEAN ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ∆ΡΑΣΕΩΝ∆ΡΑΣΕΩΝ

ΤΟΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ISTOSISTOS ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΕΙΤΑΙΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑΚΑΤΑ 75% 75% ΑΠΟΑΠΟ ΤΟΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟΤΑΜΕΙΟ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙΚΑΙ ΚΑΤΑΚΑΤΑ 25% 25% ΑΠΟΑΠΟ ΤΟΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ∆ΗΜΟΣΙΟ –– ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΝΟΤΙΟΥΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΑΙΓΑΙΟΥ
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ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

IIIIII ∆ΙΚΤΥΟ∆ΙΚΤΥΟ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ∆ΙΑΝΟΜΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΙΚΩΝΠΡΟΪΟΝΤΙΚΩΝ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝΑΓΟΡΩΝ

II ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 5 5 ΒΑΣΙΚΩΝΒΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΙΚΩΝΠΡΟΪΟΝΤΙΚΩΝ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝΑΓΟΡΩΝ

IIII ΒΕΛΤΙΣΤΕΣΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

IVIV ΠΡΟΤΑΣΕΙΣΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑΓΙΑ ΤΙΣΤΙΣ ΚΥΚΛΑ∆ΕΣΚΥΚΛΑ∆ΕΣ

VV ΗΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ
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I. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 5 ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝI. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 5 ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

1.1.ΘΑΛΑΣΣΙΟΣΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣΤΟΥΡΙΣΜΟΣ::
““YachtingYachting””
ΚρουαζιέρεςΚρουαζιέρες
ΘαλάσσιαΘαλάσσια σπορσπορ

2. 2. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ::
ΤοπικήΤοπική κουζίνακουζίνα
ΤοπικάΤοπικά προϊόνταπροϊόντα

3. 3. ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΟΣΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣΤΟΥΡΙΣΜΟΣ::
ΦυσικόΦυσικό περιβάλλονπεριβάλλον καικαι ιδιαίτεραιδιαίτερα χαρακτηριστικάχαρακτηριστικά περιοχήςπεριοχής

4. 4. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣΤΟΥΡΙΣΜΟΣ::
ΠολιτιστικάΠολιτιστικά µνηµείαµνηµεία
ΙστορίαΙστορία τόπουτόπου καικαι πρακτικέςπρακτικές διαβίωσηςδιαβίωσης
ΕκδηλώσειςΕκδηλώσεις

5. 5. ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣΤΟΥΡΙΣΜΟΣ::
ΠροσκυνήµαταΠροσκυνήµατα
ΘρησκευτικάΘρησκευτικά µνηµείαµνηµεία
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Ι. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 5 ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝΙ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 5 ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣΑΓΟΡΕΣ::

ΧρήσηΧρήση σκαφώνσκαφών αναψυχήςαναψυχής

ΚρουαζιέρεςΚρουαζιέρες

∆ραστηριότητες∆ραστηριότητες τύπουτύπου windsurfing, windsurfing, καταδύσειςκαταδύσεις, , ερασιτεχνικήερασιτεχνική αλιείααλιεία κλπκλπ
αποτελούναποτελούν συµπληρωµατικέςσυµπληρωµατικές υπηρεσίεςυπηρεσίες πουπου εµπλουτίζουνεµπλουτίζουν τοτο κύριοκύριο προϊόνπροϊόν

ΣΤΟΙΧΕΙΑΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣΠΡΟΣΦΟΡΑΣ –– ΖΗΤΗΣΗΣΖΗΤΗΣΗΣ

στόλοςστόλος 4.800 4.800 ιστιοφόρωνιστιοφόρων καικαι µηχανοκίνητωνµηχανοκίνητων σκαφώνσκαφών

σκάφησκάφη χωρητικότηταςχωρητικότητας 66--12 12 άτοµαάτοµα

8080--100 100 εταιρείεςεταιρείες ναυλώσεωνναυλώσεων

30.000 30.000 ναυλώσειςναυλώσεις//έτοςέτος µεµε µέσηµέση διάρκειαδιάρκεια ναύλωσηςναύλωσης τιςτις 9 9 ηµέρεςηµέρες

ΜερίδιοΜερίδιο: : 

11--1,3% 1,3% 
συνσυν. . 

τουριστικήςτουριστικής
κίνησηςκίνησης

ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
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ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
““YACHTINGYACHTING””

ναυλοµεσίτεςναυλοµεσίτες
tour operatorstour operators
µαρίνεςµαρίνες
επιχειρήσειςεπιχειρήσεις υποστήριξηςυποστήριξης

ΤΑΣΕΙΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥΠΟΥ ΕΥΝΟΟΥΝΕΥΝΟΟΥΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ““YACHTINGYACHTING””::

ΑύξησηΑύξηση εισοδήµατοςεισοδήµατος σεσε ΕυρώπηΕυρώπη καικαι
ΑµερικήΑµερική

ΚορεσµόςΚορεσµός µαρίνωνµαρίνων ΒορειοδυτικήςΒορειοδυτικής
ΜεσογείουΜεσογείου

ΠεριβαλλοντικέςΠεριβαλλοντικές συνθήκεςσυνθήκες ΕλλάδαςΕλλάδας

ΒελτίωσηΒελτίωση εικόναςεικόνας µετάµετά τουςτους
ΟλυµπιακούςΟλυµπιακούς ΑγώνεςΑγώνες

ΑνταγωνιστικόΑνταγωνιστικό κόστοςκόστος καικαι αυξηµένοαυξηµένο
επίπεδοεπίπεδο ασφαλείαςασφαλείας

Ι. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 5 ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝΙ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 5 ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
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Ι. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 5 ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝΙ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 5 ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΦΙΛΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ““YACHTINGYACHTING””::

90% 90% ““yachtingyachting”” τουριστώντουριστών είναιείναι αλλοδαποίαλλοδαποί

ΜεγάλοΜεγάλο % % είναιείναι
ΕυρωπαίοιΕυρωπαίοι

ΜικρότεροΜικρότερο % % είναιείναι απόαπό
ΑσίαΑσία καικαι ΑµερικήΑµερική

ΓενικάΓενικά, , οο τουρισµόςτουρισµός ““yachtingyachting”” είναιείναι απόαπό τιςτις δαπανηρότερεςδαπανηρότερες µορφέςµορφές
τουρισµούτουρισµού καικαι αναψυχήςαναψυχής

ΧρήστεςΧρήστες µεµε απαιτήσειςαπαιτήσεις υψηλούυψηλού επιπέδουεπιπέδου
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Ι. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 5 ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝΙ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 5 ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

ΚΙΝΗΤΡΟΚΙΝΗΤΡΟ ΓΙΑΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΚατανάλωσηΚατανάλωση
φαγητούφαγητού καικαι ποτούποτού

ΣΤΟΙΧΕΙΑΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣΠΡΟΣΦΟΡΑΣ -- ΖΗΤΗΣΗΣΖΗΤΗΣΗΣ

ΑύξησηΑύξηση αριθµούαριθµού ταξιδιωτώνταξιδιωτών γιαγια τουςτους οποίουςοποίους τοτο φαγητόφαγητό είναιείναι βασικήβασική
συνιστώσασυνιστώσα τηςτης συνολικήςσυνολικής ταξιδιωτικήςταξιδιωτικής εµπειρίαςεµπειρίας

ΑνάλογεςΑνάλογες κινήσειςκινήσεις καικαι σεσε άλλεςάλλες χώρεςχώρες ((ππ..χχ. . Tasting Australia)Tasting Australia)

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΠΡΟΦΙΛΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝΤΟΥΡΙΣΤΩΝ

ΗΗ πλειοψηφίαπλειοψηφία άνδρεςάνδρες

ΑνώτατηΑνώτατη εκπαίδευσηεκπαίδευση

ΑνώτερηΑνώτερη κοινωνικοοικονοµικήκοινωνικοοικονοµική τάξητάξη

ΣυµµετοχήΣυµµετοχή σεσε ποικίλεςποικίλες δραστηριότητεςδραστηριότητες

ΧρήσηΧρήση διαφόρωνδιαφόρων πηγώνπηγών γιαγια άντλησηάντληση πληροφοριώνπληροφοριών
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Πηγή: Survey of traveller attitudes and motivation, 2000

Πολύ υψηλή47%12,9%30,1%Καναδάς
Πολύ υψηλή52%17,9%35,1%ΗΠΑ

Ευθεία
Συσχέτιση µε
εκπαιδευτικό

επίπεδο

% τουριστών
µε ετήσιο

οικογενειακό
εισόδηµα άνω
των 80.000 

δολ.

% 
τουριστών

που
δηλώνουν
υψηλό

ενδιαφέρον

% 
τουριστών

που
δηλώνουν
µέσο

ενδιαφέρον

Προέλευση
Τουριστών

Ι. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 5 ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝΙ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 5 ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ
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ΜορφήΜορφή τουρισµούτουρισµού πουπου συγκεντρώνεισυγκεντρώνει στοιχείαστοιχεία απόαπό τουρισµότουρισµό υπαίθρουυπαίθρου, , 
περιπατητικόπεριπατητικό τουρισµότουρισµό καικαι φυσιολατρικόφυσιολατρικό τουρισµότουρισµό

ΣΤΟΙΧΕΙΑΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣΠΡΟΣΦΟΡΑΣ –– ΖΗΤΗΣΗΣΖΗΤΗΣΗΣ

ΤουρίστεςΤουρίστες απόαπό ΜΜ. . ΒρετανίαΒρετανία καικαι ΓερµανίαΓερµανία: : αυξηµένοαυξηµένο ενδιαφέρονενδιαφέρον γιαγια
διακοπέςδιακοπές δραστηριοτήτωνδραστηριοτήτων καικαι εξερεύνησηεξερεύνηση τόπουτόπου

∆ηµογραφική∆ηµογραφική αύξησηαύξηση σεσε οµάδεςοµάδες πληθυσµούπληθυσµού θετικάθετικά διακείµενωνδιακείµενων σεσε
δραστηριότητεςδραστηριότητες περιηγητικούπεριηγητικού τουρισµούτουρισµού

ΑύξησηΑύξηση ευαισθητοποίησηςευαισθητοποίησης ταξιδιωτώνταξιδιωτών γιαγια περιβαλλοντικάπεριβαλλοντικά θέµαταθέµατα

ΑναζήτησηΑναζήτηση εµπειριώνεµπειριών καικαι έννοιαέννοια ταξιδιούταξιδιού ωςως ““Real ExperienceReal Experience””

ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΟΣ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Ι. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 5 ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝΙ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 5 ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

ΠΡΟΦΙΛΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝΤΟΥΡΙΣΤΩΝ

ΤοΤο 56% 56% άνωάνω τωντων 44 44 ετώνετών

ΜέσοςΜέσος όροςόρος παραµονήςπαραµονής 7 7 ηµέρεςηµέρες

ΑνήκουνΑνήκουν σεσε συλλόγουςσυλλόγους σχετιζόµενωνσχετιζόµενων ενδιαφερόντωνενδιαφερόντων
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16%

79%

5% Ιανουάριο -
Μαρτίο
Aπρίλιος -
Σεπτέµβριος
Οκτώβριο -
∆εκέµβριο

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΩΝΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΩΝ ΤΑΞΙ∆ΙΩΝΤΑΞΙ∆ΙΩΝ

Ι. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 5 ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝΙ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 5 ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ
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ΚΙΝΗΤΡΟΚΙΝΗΤΡΟ ΓΙΑΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΟΟ πολιτισµόςπολιτισµός

ΤΥΠΟΛΟΓΙΑΤΥΠΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΑΤΟΥΡΙΣΤΑ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Ι. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 5 ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝΙ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 5 ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

«Συµπτωµατικός»
(Incidental 

Cultural Tourist)

«Περιστασιακός»
(Casual Cultural 

Tourist)

«Περιηγητής»
(Sightseeing 

Cultural 
Tourist)

«Τυχερός»

(Serendipitous 
Cultural Tourist)

«Αποφασισµένος»

(Purposeful Cultural Tourist)

Σηµαντικότητα του στοιχείου
πολιτισµός για την επιλογή ενός

προορισµού

Επιδιωκόµενη
Εµπειρία / 
Επίπεδο
Ανάµιξης

Χαµηλή Υψηλή

Επιφανειακή

Βαθιά
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ΣΤΟΙΧΕΙΑΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣΠΡΟΣΦΟΡΑΣ -- ΖΗΤΗΣΗΣΖΗΤΗΣΗΣ

ΑλλαγήΑλλαγή προφίλπροφίλ τουριστώντουριστών

ΑύξησηΑύξηση τάσηςτάσης γιαγια αναζήτησηαναζήτηση εµπειριώνεµπειριών

ΑύξησηΑύξηση επιλογώνεπιλογών γιαγια ταξιδιωτικούςταξιδιωτικούς προορισµούςπροορισµούς

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Ι. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 5 ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝΙ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 5 ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

ΠΡΟΦΙΛΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝΤΟΥΡΙΣΤΩΝ

30 30 –– 49 49 ετώνετών

ΤοΤο 37% 37% κάτοχοικάτοχοι πανεπιστηµιακούπανεπιστηµιακού τίτλουτίτλου εκπαίδευσηςεκπαίδευσης

ΠερισσότεροιΠερισσότεροι απόαπό τοτο 30% 30% λαµβάνειλαµβάνει ετήσιοετήσιο εισόδηµαεισόδηµα άνωάνω τωντων 40.000 40.000 €€

ΤοΤο 37% 37% αντλείαντλεί πληροφορίεςπληροφορίες απόαπό γνωστούςγνωστούς καικαι τοτο 33% 33% απόαπό τοτο ∆ιαδίκτυο∆ιαδίκτυο

ΜέσοςΜέσος χρόνοςχρόνος διαµονήςδιαµονής 4 4 ηµέρεςηµέρες
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ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣΠΡΟΣΦΟΡΑΣ --
ΖΗΤΗΣΗΣΖΗΤΗΣΗΣ

ΑύξησηΑύξηση ζήτησηςζήτησης θρησκευτικούθρησκευτικού
τουρισµούτουρισµού

ΑύξησηΑύξηση θρησκευτικώνθρησκευτικών
τουριστικώντουριστικών πακέτωνπακέτων

ΠροώθησηΠροώθηση αυτούαυτού τουτου είδουςείδους
τουρισµούτουρισµού καικαι απόαπό άλλεςάλλες χώρεςχώρες

Ι. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 5 ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝΙ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 5 ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

ΠΡΟΦΙΛΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝΤΟΥΡΙΣΤΩΝ

ΗλικίαςΗλικίας 50 50 ετώνετών & & άνωάνω & & ηη
πλειοψηφίαπλειοψηφία γυναίκεςγυναίκες

ΗΗ πλειοψηφίαπλειοψηφία ταξιδεύειταξιδεύει σεσε GroupsGroups

ΤαξιδεύουνΤαξιδεύουν τηντην περίοδοπερίοδο ΣεπτέµβριοΣεπτέµβριο
–– ΙούνιοΙούνιο

ΓΙΑΤΙΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙΕΙΝΑΙ ΕΛΚΥΣΤΙΚΗΕΛΚΥΣΤΙΚΗ ΗΗ ΑΓΟΡΑΑΓΟΡΑ –– ΡΩΣΙΑΡΩΣΙΑ ;;

ΣυνεχήςΣυνεχής αύξησηαύξηση τηςτης µέσηςµέσης κατάκατά κεφαλήνκεφαλήν δαπάνηςδαπάνης τωντων ΡώσωνΡώσων γιαγια
τουρισµότουρισµό

15,5% 15,5% αύξησηαύξηση τωντων αφίξεωναφίξεων στηνστην ΕλλάδαΕλλάδα ΡώσωνΡώσων τουριστώντουριστών

110 0 –– 15% 15% τουτου πληθυσµούπληθυσµού ΡωσικήςΡωσικής ΟµοσπονδίαςΟµοσπονδίας δύναταιδύναται νανα διαθέσειδιαθέσει
χρήµαταχρήµατα γιαγια διακοπέςδιακοπές εξωτερικούεξωτερικού
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Ι. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 5 ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝΙ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 5 ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΕΣΕ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣΑΓΟΡΕΣ

ΠΗΓΗΠΗΓΗ : : ΜΕΛΕΤΗΜΕΛΕΤΗ ΣΕΤΕΣΕΤΕ
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IIIIII ∆ΙΚΤΥΟ∆ΙΚΤΥΟ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ∆ΙΑΝΟΜΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΙΚΩΝΠΡΟΪΟΝΤΙΚΩΝ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝΑΓΟΡΩΝ

II ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 5 5 ΒΑΣΙΚΩΝΒΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΙΚΩΝΠΡΟΪΟΝΤΙΚΩΝ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝΑΓΟΡΩΝ

IIII ΒΕΛΤΙΣΤΕΣΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

IVIV ΠΡΟΤΑΣΕΙΣΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑΓΙΑ ΤΙΣΤΙΣ ΚΥΚΛΑ∆ΕΣΚΥΚΛΑ∆ΕΣ

VV ΗΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
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ΙΙ.  ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣΙΙ.  ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

IIIIII ΚΑΝΑ∆ΑΣΚΑΝΑ∆ΑΣ

II ΚΥΠΡΟΣΚΥΠΡΟΣ

IIII ΜΑΛΤΑΜΑΛΤΑ

II

II ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΑΥΣΤΡΑΛΙΑIVIV
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ΙΙ.  ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣΙΙ.  ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

ΜΕΧΡΙΜΕΧΡΙ ΠΡΙΝΠΡΙΝ ΛΙΓΑΛΙΓΑ ΧΡΟΝΙΑΧΡΟΝΙΑ . . .. . .

ΜονοδιάστατηΜονοδιάστατη ανάπτυξηανάπτυξη τουριστικούτουριστικού προϊόντοςπροϊόντος, , τοτο οποίοοποίο βασιζότανβασιζόταν στοστο
µοντέλοµοντέλο ««ΉλιοςΉλιος + + ΘάλασσαΘάλασσα»» ΕµφάνισηΕµφάνιση προβληµάτωνπροβληµάτων

ΧάραξηΧάραξη νέαςνέας πορείαςπορείας
µέσωµέσω κατάρτισηςκατάρτισης

ΣτρατηγικούΣτρατηγικού ΠλάνουΠλάνου
ΑνάπτυξηςΑνάπτυξης

ΣΗΜΕΡΑΣΗΜΕΡΑ . . .. . .

""ΚύπροςΚύπρος: : έναςένας ποιοτικόςποιοτικός τουριστικόςτουριστικός προορισµόςπροορισµός πουπου νανα
ικανοποιείικανοποιεί τοντον επισκέπτηεπισκέπτη µεµε ποικίλαποικίλα ενδιαφέρονταενδιαφέροντα καικαι
αναζητήσειςαναζητήσεις καικαι νανα διασφαλίζειδιασφαλίζει τητη συνεχήσυνεχή βελτίωσηβελτίωση τηςτης

ποιότηταςποιότητας ζωήςζωής τωντων κατοίκωνκατοίκων""
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ΙΙ.  ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣΙΙ.  ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

ΒΑΣΙΚΟΣΒΑΣΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣΣΤΟΧΟΣ :: ΑύξησηΑύξηση εσόδωνεσόδων απόαπό τοντον τουρισµότουρισµό

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΧΟΙΣΤΟΧΟΙ ::

ΑύξησηΑύξηση δαπάνηςδαπάνης τωντων επισκεπτώνεπισκεπτών

MMείωσηείωση εποχικότηταςεποχικότητας

ΑύξησηΑύξηση αφίξεωναφίξεων καικαι διάρκειαςδιάρκειας παραµονήςπαραµονής επισκεπτώνεπισκεπτών

ΑύξησηΑύξηση επαναλαµβανόµενουεπαναλαµβανόµενου τουρισµούτουρισµού

ΕπανατοποθέτησηΕπανατοποθέτηση ΚύπρουΚύπρου στηστη βάσηβάση ισχυρούισχυρού
ανταγωνιστικούανταγωνιστικού πλεονεκτήµατοςπλεονεκτήµατος::

""ΈναΈνα µωσαϊκόµωσαϊκό φύσηςφύσης καικαι πολιτισµούπολιτισµού, , έναςένας ολόκληροςολόκληρος, , µαγευτικόςµαγευτικός
κόσµοςκόσµος συγκεντρωµένοςσυγκεντρωµένος σ΄σ΄ έναένα µικρόµικρό, , ζεστόζεστό καικαι φιλόξενοφιλόξενο νησίνησί τηςτης
ΜεσογείουΜεσογείου στοστο σταυροδρόµισταυροδρόµι τριώντριών ηπείρωνηπείρων, , µεταξύµεταξύ δύσηςδύσης καικαι
ανατολήςανατολής πουπου προσφέρειπροσφέρει µιαµια πολυδιάστατηπολυδιάστατη ποιοτικήποιοτική τουριστικήτουριστική

εµπειρίαεµπειρία."."
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ΙΙ.  ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣΙΙ.  ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

ΤΡΕΙΣΤΡΕΙΣ ΑΞΟΝΕΣΑΞΟΝΕΣ ∆ΡΑΣΗΣ∆ΡΑΣΗΣ
11οςος άξοναςάξονας δράσηςδράσης :: MarketingMarketing

ΤµηµατοποίησηΤµηµατοποίηση & & ΙεράρχησηΙεράρχηση ΑγορώνΑγορών

ΣτόχευσηΣτόχευση στονστον εσωτερικόεσωτερικό τουρισµότουρισµό

ΕπικοινωνίαΕπικοινωνία / / προβολήπροβολή

∆ιανοµή∆ιανοµή

ΠληροφόρησηΠληροφόρηση

ΕπιθετικήΕπιθετική πολιτικήπολιτική
marketingmarketing

22οςος άξοναςάξονας δράσηςδράσης : : ΑνάπτυξηΑνάπτυξη προϊόντοςπροϊόντος
ΑναπτύχθηκανΑναπτύχθηκαν ειδικάειδικά προϊόνταπροϊόντα, , µεµε στόχοστόχο τοντον εµπλουτισµόεµπλουτισµό τουτου
τουριστικούτουριστικού προϊόντοςπροϊόντος & & τηντην προσφοράπροσφορά ποικίλωνποικίλων ευκαιριώνευκαιριών γιαγια
δραστηριότητεςδραστηριότητες ((πολιτιστικόςπολιτιστικός τουρισµόςτουρισµός, , περιηγητικόςπεριηγητικός τουρισµόςτουρισµός, , 
αγροτουρισµόςαγροτουρισµός, , θαλάσσιοςθαλάσσιος τουρισµόςτουρισµός, , συνεδριακόςσυνεδριακός τουρισµόςτουρισµός//ταξίδιαταξίδια
κινήτρωνκινήτρων).).
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∆ιαδροµές Στην Κύπρο 
Η Ακαταµάχητη Αφροδίτη (3-4 Ηµέρες) 
Η Κύπρος και ο Χριστιανισµός (6 Ηµέρες) 

Η Μεγάλη Αρχαιολογική Περιδιάβαση της Κύπρου (4 Ηµέρες) 
Κύπρος Με Τον ∆ικό Σας Τρόπο (6-7 Ηµέρες) 

Λίγες Μέρες στο Χωριό (4 Ηµέρες) 
Πεζοπορία στην Κύπρο 
Πηγή: ∆ικτυακός Τόπος Κυπριακού Οργανισµού Τουρισµού 

 

ΙΙ.  ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣΙΙ.  ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ
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Ενηµερωτικό Φυλλάδιο για την
Πολιτιστική ∆ιαδροµή
“Κυπρίδα Αφροδίτη”

Info kiosk για την ενηµέρωση των
επισκεπτών για την πολιτιστική
κληρονοµιά της Κύπρου

ΙΙ.  ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣΙΙ.  ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ
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ΙΙ.  ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣΙΙ.  ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

33οςος άξοναςάξονας δράσηςδράσης : : ΠροστιθέµενηΠροστιθέµενη ΑξίαΑξία
ΒελτίωσηΒελτίωση σχέσηςσχέσης ποιότηταςποιότητας –– τιµήςτιµής µέσωµέσω::

µεγιστοποίησηςµεγιστοποίησης ικανοποίησηςικανοποίησης επισκέπτηεπισκέπτη καικαι προσφοράςπροσφοράς πλούσιαςπλούσιας
& & πολυδιάστατηςπολυδιάστατης τουριστικήςτουριστικής εµπειρίαςεµπειρίας

καλλιέργειαςκαλλιέργειας µοναδικούµοναδικού χαρακτήραχαρακτήρα -- ταυτότηταςταυτότητας στονστον προορισµόπροορισµό

παροχήςπαροχής τουριστικώντουριστικών διευκολύνσεωνδιευκολύνσεων & & υποδοµήςυποδοµής µεγαλύτερηςµεγαλύτερης
ευρύτηταςευρύτητας & & ελκυστικότηταςελκυστικότητας

σεβασµούσεβασµού & & προστασίαςπροστασίας πολιτιστικούπολιτιστικού & & φυσικούφυσικού περιβάλλοντοςπεριβάλλοντος

εξασφάλισηςεξασφάλισης υψηλήςυψηλής ποιότηταςποιότητας υπηρεσιώνυπηρεσιών & & βελτίωσηβελτίωση ευελιξίαςευελιξίας, , 
ετοιµότηταςετοιµότητας & & αποτελεσµατικότηταςαποτελεσµατικότητας τουτου τουριστικούτουριστικού τοµέατοµέα

ΕπίσηςΕπίσης δόθηκεδόθηκε έµφασηέµφαση στηνστην ποιότηταποιότητα, , τηντην ανάπτυξηανάπτυξη ανθρώπινουανθρώπινου
δυναµικούδυναµικού & & τηντην παρακολούθησηπαρακολούθηση τηςτης τιµήςτιµής τουτου τουριστικούτουριστικού
προϊόντοςπροϊόντος..
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ΙΙ.  ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣΙΙ.  ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

ΜέχριΜέχρι τοτο 1999 1999 ……

ΜονοδιάστατοΜονοδιάστατο τουριστικότουριστικό προϊόνπροϊόν µεµε κυρίαρχακυρίαρχα στοιχείαστοιχεία τατα 33S (Sun S (Sun –– Sea Sea 
–– Sand)                           Sand)                           ΑναγκαίαΑναγκαία ηη ανάληψηανάληψη µακρόχρονηςµακρόχρονης

προσπάθειαςπροσπάθειας ανανέωσηςανανέωσης τουριστικούτουριστικού προϊόντοςπροϊόντος

ΣήµεραΣήµερα……

ΜάλταΜάλτα : : µοναδικήµοναδική πρότασηπρόταση αξίαςαξίας γιαγια τουςτους επισκέπτεςεπισκέπτες

ΕπαναπροσδιορισµόςΕπαναπροσδιορισµός τουτου τουριστικούτουριστικού προϊόντοςπροϊόντος µέσωµέσω οµάδωνοµάδων
προϊόντωνπροϊόντων ((product clustersproduct clusters))::

ΜαρίνεςΜαρίνες –– ΚρουαζιέρεςΚρουαζιέρες

ΣινεµάΣινεµά –– µουσικήµουσική –– θέατροθέατρο –– τέχνεςτέχνες

ΓλώσσαΓλώσσα & & εκπαίδευσηεκπαίδευση

ΕπιχειρήσειςΕπιχειρήσεις

ΙστορίαΙστορία, , κουλτούρακουλτούρα, , θρησκείαθρησκεία, , 
αρχιτεκτονικήαρχιτεκτονική

ΥγείαΥγεία, , αθλητισµόςαθλητισµός & & ευεξίαευεξία

ΓαστρονοµίαΓαστρονοµία

ΛαϊκήΛαϊκή παράδοσηπαράδοση

ΨυχαγωγίαΨυχαγωγία

ΦύσηΦύση, , περιβάλλονπεριβάλλον & & ΟικοΟικο--
τουρισµόςτουρισµός
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ΙΙ.  ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣΙΙ.  ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

ΠΕΝΤΕΠΕΝΤΕ ΑΞΟΝΕΣΑΞΟΝΕΣ ∆ΡΑΣΗΣ∆ΡΑΣΗΣ

11οςος άξοναςάξονας δράσηςδράσης : : Marketing Marketing & & ΠροώθησηΠροώθηση

ΣυνεργασίαΣυνεργασία µεµε tour operatorstour operators

ΕκπαίδευσηΕκπαίδευση προσωπικούπροσωπικού ταξιδιωτικώνταξιδιωτικών γραφείωνγραφείων

ΥποστήριξηΥποστήριξη τοπικώντοπικών οργανισµώνοργανισµών & & συλλόγωνσυλλόγων

22οςος άξοναςάξονας δράσηςδράσης : : ΣχεδιασµόςΣχεδιασµός & & ΑνάπτυξηΑνάπτυξη προϊόντοςπροϊόντος

ΠεριβαλλοντικήΠεριβαλλοντική πιστοποίησηπιστοποίηση

ΑνάπτυξηΑνάπτυξη ειδικώνειδικών τουριστικώντουριστικών προϊόντωνπροϊόντων ((σχεδιασµόςσχεδιασµός
διαδροµώνδιαδροµών γιαγια περιηγητικόπεριηγητικό τουρισµότουρισµό, , πρωτοβουλίαπρωτοβουλία ““RootsRoots””, , 
θρησκευτικόςθρησκευτικός τουρισµόςτουρισµός))

ΕκδηλώσειςΕκδηλώσεις
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ΙΙ.  ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣΙΙ.  ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

33οςος άξοναςάξονας δράσηςδράσης : : ΑνθρώπινοΑνθρώπινο δυναµικόδυναµικό & & ΥποστηρικτικέςΥποστηρικτικές
υπηρεσίεςυπηρεσίες

ΧρήσηΧρήση ευρωπαϊκώνευρωπαϊκών προγραµµάτωνπρογραµµάτων ανταλλαγώνανταλλαγών καικαι συµµετοχήσυµµετοχή
εργαζοµένωνεργαζοµένων απόαπό διάφορουςδιάφορους τοµείςτοµείς σεσε προγράµµαταπρογράµµατα εκπαίδευσηςεκπαίδευσης σεσε
χώρεςχώρες όπωςόπως ΜΜ. . ΒρετανίαΒρετανία καικαι ΙταλίαΙταλία, , οργάνωσηοργάνωση βραχυπρόθεσµουβραχυπρόθεσµου
προγράµµατοςπρογράµµατος εκπαίδευσηςεκπαίδευσης σχετικάσχετικά µεµε τοτο τουριστικότουριστικό προϊόνπροϊόν
ΜάλταςΜάλτας, , σεσε συνεργασίασυνεργασία µεµε τοτο ΠανεπιστήµιοΠανεπιστήµιο τηςτης ΜάλταςΜάλτας, , οργάνωσηοργάνωση τουτου
προγράµµατοςπρογράµµατος CHOICECHOICE γιαγια προγραµµατισµόπρογραµµατισµό ανθρώπινουανθρώπινου δυναµικούδυναµικού, , 
δηµιουργίαδηµιουργία κέντρωνκέντρων πληροφόρησηςπληροφόρησης. . 

44οςος άξοναςάξονας δράσηςδράσης : : ΕπικοινωνίαΕπικοινωνία & & Business DevelopmentBusiness Development
ΈκδοσηΈκδοση µηνιαίουµηνιαίου newsletternewsletter & & ηµερολογίουηµερολογίου εκδηλώσεωνεκδηλώσεων, , 
διενέργειαδιενέργεια καµπάνιαςκαµπάνιας ενηµέρωσηςενηµέρωσης & & ευαισθητοποίησηςευαισθητοποίησης κοινούκοινού
γύρωγύρω απόαπό τουριστικότουριστικό προϊόνπροϊόν ΜάλταςΜάλτας, , συλλογήσυλλογή & & διαλογήδιαλογή φωτογραφιώνφωτογραφιών
γιαγια δηµιουργίαδηµιουργία CDCD--ROM ROM & & αποστολήαποστολή τουτου σεσε ΜΜ..ΜΜ..ΕΕ. . στοστο εξωτερικόεξωτερικό καικαι
σεσε tour operatorstour operators, , οργάνωσηοργάνωση Branding WorkshopBranding Workshop..

ΕΠΑΝΑΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣΕΠΑΝΑΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
∆ΙΑΝΟΜΗΣ∆ΙΑΝΟΜΗΣ
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ΙΙ.  ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣΙΙ.  ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ
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∆ιαδραστικός∆ιαδραστικός
χάρτηςχάρτης

ΙΙ.  ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣΙΙ.  ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ
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ΙΙ.  ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣΙΙ.  ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

55οςος άξοναςάξονας δράσηςδράσης : : ΣτρατηγικόςΣτρατηγικός σχεδιασµόςσχεδιασµός & & ΈρευναΈρευνα

ΣτρατηγικόςΣτρατηγικός σχεδιασµόςσχεδιασµός

ΈρευναΈρευνα ΑγοράςΑγοράς

Niche MarketsNiche Markets

ΈρευναΈρευνα ΠροϊόντοςΠροϊόντος

ΗΗ διαδικασίαδιαδικασία ανασχεδιασµούανασχεδιασµού & & εµπλουτισµούεµπλουτισµού τουριστικούτουριστικού
προϊόντοςπροϊόντος ΜάλταςΜάλτας είναιείναι σεσε εξέλιξηεξέλιξη & & ηη σηµαντικότερησηµαντικότερη δυσκολίαδυσκολία
πουπου αντιµετωπίζειαντιµετωπίζει είναιείναι ηη κατανόησηκατανόηση απόαπό ντόπιοντόπιο πληθυσµόπληθυσµό τηςτης
προσπάθειαςπροσπάθειας πουπου γίνεταιγίνεται & & ηη συµµετοχήσυµµετοχή όλωνόλων γιαγια επίτευξηεπίτευξη
συνεργιώνσυνεργιών ΕπένδυσηΕπένδυση σηµαντικώνσηµαντικών πόρωνπόρων σεσε

εκπαίδευσηεκπαίδευση & & παροχήπαροχή κινήτρωνκινήτρων
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ΙΙ.  ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣΙΙ.  ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

ΚαναδάςΚαναδάς :: υποδειγµατικήυποδειγµατική περίπτωσηπερίπτωση αποτελεσµατικήςαποτελεσµατικής & & συστηµατικήςσυστηµατικής
προσέγγισηςπροσέγγισης προϊοντικώνπροϊοντικών αγορώναγορών τουρισµούτουρισµού

1996 :1996 : ανάπτυξηανάπτυξη προγράµµατοςπρογράµµατος Product ClubsProduct Clubs γιαγια εκπλήρωσηεκπλήρωση
οράµατοςοράµατος οργανισµούοργανισµού ΚαναδάΚαναδά

ΣτόχοιΣτόχοι ΠρογράµµατοςΠρογράµµατος::

ΑύξησηΑύξηση εύρουςεύρους & & βελτίωσηςβελτίωσης ποιότηταςποιότητας
τουριστικούτουριστικού προϊόντοςπροϊόντος

ΥποστήριξηΥποστήριξη ανάπτυξηςανάπτυξης νέωννέων
τουριστικώντουριστικών προϊόντωνπροϊόντων

∆ηµιουργία∆ηµιουργία επιχειρηµατικώνεπιχειρηµατικών δικτύωνδικτύων & & 
ενθάρρυνσηενθάρρυνση δηµιουργίαςδηµιουργίας συµµαχιώνσυµµαχιών
µεταξύµεταξύ εµπλεκοµένωνεµπλεκοµένων σεσε διάφορεςδιάφορες
αγορέςαγορές

ΥποστήριξηΥποστήριξη µικροµεσαίωνµικροµεσαίων επιχειρήσεωνεπιχειρήσεων

ΧαρακτηριστικάΧαρακτηριστικά ::

ΕστίασηΕστίαση στηνστην ανάπτυξηανάπτυξη & & 
όχιόχι στοστο marketingmarketing

ΕστίασηΕστίαση σεσε µικρέςµικρές καικαι
µεσαίεςµεσαίες τουριστικέςτουριστικές
επιχειρήσειςεπιχειρήσεις

ΤουλάχιστονΤουλάχιστον 50% 50% 
χρηµατοδότησηχρηµατοδότηση απόαπό τητη
βιοµηχανίαβιοµηχανία τουρισµούτουρισµού
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ηη τοποθέτησητοποθέτηση τουτου ΚαναδάΚαναδά ωςως κυρίαρχουκυρίαρχου προορισµούπροορισµού
γιαγια όλοόλο τοτο χρόνοχρόνο πουπου παρέχειπαρέχει στουςστους επισκέπτεςεπισκέπτες τητη
δυνατότηταδυνατότητα νανα απολαύσουναπολαύσουν έναένα εξαιρετικόεξαιρετικό φυσικόφυσικό
περιβάλλονπεριβάλλον καικαι νανα έρθουνέρθουν σεσε επαφήεπαφή µεµε έναένα ευρύευρύ

φάσµαφάσµα ανθρώπωνανθρώπων απόαπό διαφορετικέςδιαφορετικές κουλτούρεςκουλτούρες καικαι
κοινότητεςκοινότητες

ΙΙ.  ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣΙΙ.  ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ
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ΙΙ.  ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣΙΙ.  ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

ΑπόΑπό τηντην έναρξηέναρξη προγράµµατοςπρογράµµατος έωςέως σήµερασήµερα :: 35 35 Product ClubsProduct Clubs
((ΠεριπέτειαΠεριπέτεια –– ΟικοτουρισµόςΟικοτουρισµός στοστο ΚεµπέκΚεµπέκ, , ΓκολφΓκολφ, , ΥγείαΥγεία / / ΕυεξίαΕυεξία, , 
πολιτισµικήπολιτισµική κληρονοµιάκληρονοµιά κλπκλπ.).)

ΟΟ χρόνοςχρόνος δηµιουργίαςδηµιουργίας Product ClubsProduct Clubs κυµαίνεταικυµαίνεται απόαπό 18 18 
έωςέως 24 24 µήνεςµήνες. . ΤαΤα εγκεκριµέναεγκεκριµένα Product Clubs Product Clubs 
χρηµατοδοτούνταιχρηµατοδοτούνται γιαγια 3 3 χρόνιαχρόνια µεµε τηντην προσδοκίαπροσδοκία νανα
καταστούνκαταστούν αυτοχρηµατοδοτούµενααυτοχρηµατοδοτούµενα µεµε τοτο πέραςπέρας αυτώναυτών. . ΓιαΓια
κάθεκάθε Product ClubProduct Club γίνεταιγίνεται ανάπτυξηανάπτυξη ΣτρατηγικούΣτρατηγικού ΣχεδίουΣχεδίου..

ΟιΟι αποφάσειςαποφάσεις γιαγια στήριξηστήριξη πρωτοβουλιώνπρωτοβουλιών & & ανάπτυξηανάπτυξη νέωννέων Product Product 
Clubs Clubs βασίζονταιβασίζονται σεσε ΣΥΝΟΛΟΣΥΝΟΛΟ ΕΡΕΥΝΩΝΕΡΕΥΝΩΝ ::

∆ορυφόρος∆ορυφόρος ΛογαριασµόςΛογαριασµός ΤουρισµούΤουρισµού ((Tourism Satellite Account)Tourism Satellite Account)

ΕθνικοίΕθνικοί ∆είκτες∆είκτες ΤουρισµούΤουρισµού

ΈρευναΈρευνα ΕσωτερικούΕσωτερικού ΤουρισµούΤουρισµού ΚαναδάΚαναδά

ΈρευναΈρευνα ΕισερχόµενουΕισερχόµενου ΤουρισµούΤουρισµού
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ΙΙ.  ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣΙΙ.  ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

ΤµήµαταΤµήµατα αυξηµένηςαυξηµένης προτεραιότηταςπροτεραιότητας ήτανήταν::

ΟικοτουρισµόςΟικοτουρισµός, , ΤουρισµόςΤουρισµός ΓαστρονοµίαςΓαστρονοµίας, , ΕκπαιδευτικόςΕκπαιδευτικός ΤουρισµόςΤουρισµός, , 
ΚρουαζιέρεςΚρουαζιέρες, , ΤαξιδιώτεςΤαξιδιώτες ΣακιδίουΣακιδίου

ΟΟ οργανισµόςοργανισµός Tourism Australia Tourism Australia 
αναλαµβάνειαναλαµβάνει ευθύνηευθύνη γιαγια σχεδιασµόσχεδιασµό & & 
υλοποίησηυλοποίηση ενεργειώνενεργειών προςπρος ανάπτυξηανάπτυξη
τουςτους καικαι έτσιέτσι δηµιουργείδηµιουργεί τηντην ΜονάδαΜονάδα
ΑνάπτυξηςΑνάπτυξης ΕιδικώνΕιδικών ΑγορώνΑγορών..

συνεργασίεςσυνεργασίες µεµε φορείςφορείς τουριστικήςτουριστικής βιοµηχανίαςβιοµηχανίας

ανάπτυξηανάπτυξη κατάλληλωνκατάλληλων καναλιώνκαναλιών διανοµήςδιανοµής

σχεδιασµόςσχεδιασµός ενεργειώνενεργειών marketingmarketing
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ΛΕΥΚΗΛΕΥΚΗ ΒΙΒΛΟΣΒΙΒΛΟΣ 20032003
ΤουρισµόςΤουρισµός : : µοχλόςµοχλός µακροπρόθεσµηςµακροπρόθεσµης
οικονοµικήςοικονοµικής ανάπτυξηςανάπτυξης, , ιδιαίτεραιδιαίτερα γιαγια
ορισµένεςορισµένες περιοχέςπεριοχές πουπου στερούνταιστερούνται

ανάπτυξηςανάπτυξης..

ΙΙ.  ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣΙΙ.  ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ
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ΙΙ.  ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣΙΙ.  ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

ΒΑΣΙΚΟΙΒΑΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΥΣΕΠΙΤΥΧΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΚατάλληληΚατάλληλη εκπαίδευσηεκπαίδευση εµπλεκοµένωνεµπλεκοµένων

ΑποτελεσµατικόΑποτελεσµατικό marketingmarketing καικαι προώθησηπροώθηση προϊόντωνπροϊόντων

ΠαροχήΠαροχή ευκαιριώνευκαιριών χρηµατοδότησηςχρηµατοδότησης σεσε ενδιαφερόµενουςενδιαφερόµενους
επιχειρηµατίεςεπιχειρηµατίες

ΑνάπτυξηΑνάπτυξη τουτου ““Niche Tourism ToolkitNiche Tourism Toolkit””

ΤιΤι περιελάµβανεπεριελάµβανε ;;

ΣτοιχείαΣτοιχεία απόαπό έρευνεςέρευνες γιαγια κάθεκάθε αγοράαγορά ((ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΙΣΠΡΩΤΟΓΕΝΕΙΣ ΕΡΕΥΝΕΣΕΡΕΥΝΕΣ
διενεργούνταιδιενεργούνται συχνάσυχνά στηνστην ΑυστραλίαΑυστραλία))

ΠροωθητικόΠροωθητικό ΥλικόΥλικό

∆ιανοµή∆ιανοµή ΕιδικώνΕιδικών ΤουριστικώνΤουριστικών ΠροϊόντωνΠροϊόντων
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IIIIII ∆ΙΚΤΥΟ∆ΙΚΤΥΟ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ∆ΙΑΝΟΜΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΙΚΩΝΠΡΟΪΟΝΤΙΚΩΝ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝΑΓΟΡΩΝ

II ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 5 5 ΒΑΣΙΚΩΝΒΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΙΚΩΝΠΡΟΪΟΝΤΙΚΩΝ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝΑΓΟΡΩΝ

IIII ΒΕΛΤΙΣΤΕΣΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

IVIV ΠΡΟΤΑΣΕΙΣΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑΓΙΑ ΤΙΣΤΙΣ ΚΥΚΛΑ∆ΕΣΚΥΚΛΑ∆ΕΣ

VV ΗΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
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∆ηµόσιες Τουριστικές Αρχές∆ηµόσιες∆ηµόσιες Τουριστικές ΑρχέςΤουριστικές Αρχές

∆ιαδίκτυο (ιστοσελίδες προορισµών, 
θεµατικές ιστοσελίδες, κλπ.)

∆ιαδίκτυο∆ιαδίκτυο (ιστοσελίδες προορισµών, (ιστοσελίδες προορισµών, 
θεµατικές ιστοσελίδες, κλπ.)θεµατικές ιστοσελίδες, κλπ.)

Τοπικά Ταξιδιωτικά ΓραφείαΤοπικάΤοπικά Ταξιδιωτικά ΓραφείαΤαξιδιωτικά Γραφεία

Οργανώσεις – ΣωµατείαΟργανώσειςΟργανώσεις –– ΣωµατείαΣωµατεία

Tour Operators Tour Operators 
(Γενικοί (Γενικοί ––

Εξειδικευµένοι)Εξειδικευµένοι)
ΚαταναλωτέςΚαταναλωτές

∆ηµόσιες Τουριστικές Αρχές∆ηµόσιες∆ηµόσιες Τουριστικές ΑρχέςΤουριστικές Αρχές

∆ιαδίκτυο (ιστοσελίδες προορισµών, 
θεµατικές ιστοσελίδες, κλπ.)

∆ιαδίκτυο∆ιαδίκτυο (ιστοσελίδες προορισµών, (ιστοσελίδες προορισµών, 
θεµατικές ιστοσελίδες, κλπ.)θεµατικές ιστοσελίδες, κλπ.)

Τοπικά Ταξιδιωτικά ΓραφείαΤοπικάΤοπικά Ταξιδιωτικά ΓραφείαΤαξιδιωτικά Γραφεία

Οργανώσεις – ΣωµατείαΟργανώσειςΟργανώσεις –– ΣωµατείαΣωµατεία

Tour Operators Tour Operators 
(Γενικοί (Γενικοί ––

Εξειδικευµένοι)Εξειδικευµένοι)
ΚαταναλωτέςΚαταναλωτές

ΙΙΙ. ∆ΙΚΤΥΟ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝΙΙΙΙΙΙ.. ∆ΙΚΤΥΟ∆ΙΚΤΥΟ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ∆ΙΑΝΟΜΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΙΚΩΝΠΡΟΪΟΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝΑΓΟΡΩΝ
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ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΟΙΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΟΙ TOUR TOUR –– OPERATORS:OPERATORS:

ΠερίπουΠερίπου 2.800 2.800 ανάανά τοντον κόσµοκόσµο πουπου συνήθωςσυνήθως εξειδικεύονταιεξειδικεύονται σεσε::

ΣυγκεκριµέναΣυγκεκριµένα τµήµατατµήµατα αγοράςαγοράς ((ππ..χχ. . τουρισµόςτουρισµός νέωννέων, , στελεχώνστελεχών))

ΣυγκεκριµένουςΣυγκεκριµένους προορισµούςπροορισµούς ((ππ..χχ. . ΜεσόγειοςΜεσόγειος, , ΚαραϊβικήΚαραϊβική, , ∆∆. . ΕυρώπηΕυρώπη))

ΜεταφορικάΜεταφορικά µέσαµέσα ((αεροπλάνοαεροπλάνο, , τρένοτρένο, , κρουαζιερόπλοιακρουαζιερόπλοια, , αυτοκίνητοαυτοκίνητο))

ΣυγκεκριµένεςΣυγκεκριµένες µορφέςµορφές τουρισµούτουρισµού ((τουρισµόςτουρισµός περιπέτειαςπεριπέτειας, , 
οικοτουρισµόςοικοτουρισµός))

ΒΑΣΙΚΕΣΒΑΣΙΚΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΙΜΕΘΟ∆ΟΙ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΤΑΞΙ∆ΙΩΤΙΚΩΝΤΑΞΙ∆ΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝΠΑΚΕΤΩΝ ::

ΙΙΙ. ∆ΙΚΤΥΟ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝΙΙΙΙΙΙ.. ∆ΙΚΤΥΟ∆ΙΚΤΥΟ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ∆ΙΑΝΟΜΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΙΚΩΝΠΡΟΪΟΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝΑΓΟΡΩΝ

30%

32%

28%

10%

∆ιαδίκτυο

Ειδικός
περιοδικός
τύπος
Συστάσεις
άλλων πελατών

Τουριστικά
γραφεία
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ΙΙΙ. ∆ΙΚΤΥΟ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝΙΙΙΙΙΙ. . ∆ΙΚΤΥΟ∆ΙΚΤΥΟ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ∆ΙΑΝΟΜΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΙΚΩΝΠΡΟΪΟΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝΑΓΟΡΩΝ

TASTING PLACES :TASTING PLACES : λειτουργείλειτουργεί απόαπό τοτο 1993 1993 προσφέρονταςπροσφέροντας
εβδοµαδιαίαεβδοµαδιαία πακέταπακέτα γαστρονοµικούγαστρονοµικού τουρισµούτουρισµού σεσε χώρεςχώρες ΕυρώπηςΕυρώπης. . 
ΌσονΌσον αφοράαφορά τηντην ΕλλάδαΕλλάδα, , ηη εταιρείαεταιρεία προσφέρειπροσφέρει ταξιδιωτικόταξιδιωτικό πακέτοπακέτο
µεµε προορισµόπροορισµό τητη ΣαντορίνηΣαντορίνη..

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ :: εστίασηεστίαση σεσε επιλογήεπιλογή µοναδικώνµοναδικών προορισµώνπροορισµών µεµε
έντοναέντονα στοιχείαστοιχεία τοπικήςτοπικής παράδοσηςπαράδοσης..
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ΙΙΙ. ∆ΙΚΤΥΟ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝΙΙΙΙΙΙ. . ∆ΙΚΤΥΟ∆ΙΚΤΥΟ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ∆ΙΑΝΟΜΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΙΚΩΝΠΡΟΪΟΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝΑΓΟΡΩΝ
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ATG Oxford :ATG Oxford : ιδρύθηκειδρύθηκε τοτο 1997 1997 καικαι προσφέρειπροσφέρει υπηρεσίεςυπηρεσίες στονστον
τοµέατοµέα τουτου περιηγητικούπεριηγητικού τουρισµούτουρισµού. . ΣτηνΣτην ΕλλάδαΕλλάδα προσφέρειπροσφέρει
πακέταπακέτα στηνστην ΚρήτηΚρήτη, , στηστη ΜάνηΜάνη καικαι στιςστις ΚυκλάδεςΚυκλάδες. . 

ΙΙΙ. ∆ΙΚΤΥΟ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝΙΙΙΙΙΙ. . ∆ΙΚΤΥΟ∆ΙΚΤΥΟ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ∆ΙΑΝΟΜΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΙΚΩΝΠΡΟΪΟΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝΑΓΟΡΩΝ
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ΙΙΙ. ∆ΙΚΤΥΟ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝΙΙΙΙΙΙ. . ∆ΙΚΤΥΟ∆ΙΚΤΥΟ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ∆ΙΑΝΟΜΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΙΚΩΝΠΡΟΪΟΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝΑΓΟΡΩΝ
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ΙΙΙ. ∆ΙΚΤΥΟ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝΙΙΙΙΙΙ. . ∆ΙΚΤΥΟ∆ΙΚΤΥΟ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ∆ΙΑΝΟΜΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΙΚΩΝΠΡΟΪΟΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝΑΓΟΡΩΝ

TREKKING HELLAS :TREKKING HELLAS : ιδρύθηκειδρύθηκε τοτο 1986 1986 καικαι είναιείναι γνωστήγνωστή
στουςστους τοµείςτοµείς εναλλακτικούεναλλακτικού τουρισµούτουρισµού. . ΠρόσφαταΠρόσφατα ανέπτυξεανέπτυξε δύοδύο
πακέταπακέτα µεµε προορισµόπροορισµό τιςτις ΚυκλάδεςΚυκλάδες..
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ΙΙΙ. ∆ΙΚΤΥΟ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝΙΙΙΙΙΙ. . ∆ΙΚΤΥΟ∆ΙΚΤΥΟ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ∆ΙΑΝΟΜΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΙΚΩΝΠΡΟΪΟΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝΑΓΟΡΩΝ
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PAX TRAVEL :PAX TRAVEL : µικρήµικρή εταιρείαεταιρεία µεµε έδραέδρα τοτο ΛονδίνοΛονδίνο καικαι εξειδίκευσηεξειδίκευση στηνστην
οργάνωσηοργάνωση προγραµµάτωνπρογραµµάτων θρησκευτικούθρησκευτικού τουρισµούτουρισµού εδώεδώ καικαι 25 25 χρόνιαχρόνια. . 

ΙΙΙ. ∆ΙΚΤΥΟ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝΙΙΙΙΙΙ. . ∆ΙΚΤΥΟ∆ΙΚΤΥΟ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ∆ΙΑΝΟΜΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΙΚΩΝΠΡΟΪΟΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝΑΓΟΡΩΝ
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ΙΙΙ. ∆ΙΚΤΥΟ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝΙΙΙΙΙΙ. . ∆ΙΚΤΥΟ∆ΙΚΤΥΟ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ∆ΙΑΝΟΜΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΙΚΩΝΠΡΟΪΟΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝΑΓΟΡΩΝ
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StudiosusStudiosus ReisenReisen MunchenMunchen :: εταιρείαεταιρεία µεµε έδραέδρα τητη ΓερµανίαΓερµανία πουπου
εξειδικεύεταιεξειδικεύεται σταστα προϊόνταπροϊόντα τουτου πολιτιστικούπολιτιστικού καικαι φυσιολατρικούφυσιολατρικού
τουρισµούτουρισµού. . ΌσονΌσον αφοράαφορά τηντην ΕλλάδαΕλλάδα προσφέρειπροσφέρει 42 42 πακέταπακέτα εκεκ τωντων
οποίωνοποίων τατα 4 4 έχουνέχουν ωςως προορισµόπροορισµό τιςτις ΚυκλάδεςΚυκλάδες..

ΙΙΙ. ∆ΙΚΤΥΟ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝΙΙΙΙΙΙ. . ∆ΙΚΤΥΟ∆ΙΚΤΥΟ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ∆ΙΑΝΟΜΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΙΚΩΝΠΡΟΪΟΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝΑΓΟΡΩΝ
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ΙΙΙ. ∆ΙΚΤΥΟ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝΙΙΙΙΙΙ. . ∆ΙΚΤΥΟ∆ΙΚΤΥΟ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ∆ΙΑΝΟΜΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΙΚΩΝΠΡΟΪΟΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝΑΓΟΡΩΝ
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SUNVIL :SUNVIL : δραστηριοποιείταιδραστηριοποιείται στοστο χώροχώρο απόαπό τοτο 1970. 1970. ΌσοΌσο αφοράαφορά τιςτις
ΚυκλάδεςΚυκλάδες, , προσφέρειπροσφέρει τουριστικάτουριστικά πακέταπακέτα µεµε προορισµόπροορισµό τητη
ΣαντορίνηΣαντορίνη, , τητη ΝάξοΝάξο, , τηντην ΠάροΠάρο καικαι τηντην ΑµοργόΑµοργό..

ΙΙΙ. ∆ΙΚΤΥΟ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝΙΙΙΙΙΙ. . ∆ΙΚΤΥΟ∆ΙΚΤΥΟ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ∆ΙΑΝΟΜΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΙΚΩΝΠΡΟΪΟΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝΑΓΟΡΩΝ



-49-

ΙΙΙ. ∆ΙΚΤΥΟ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝΙΙΙΙΙΙ. . ∆ΙΚΤΥΟ∆ΙΚΤΥΟ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ∆ΙΑΝΟΜΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΙΚΩΝΠΡΟΪΟΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝΑΓΟΡΩΝ
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IIIIII ∆ΙΚΤΥΟ∆ΙΚΤΥΟ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ∆ΙΑΝΟΜΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΙΚΩΝΠΡΟΪΟΝΤΙΚΩΝ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝΑΓΟΡΩΝ

II ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 5 5 ΒΑΣΙΚΩΝΒΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΙΚΩΝΠΡΟΪΟΝΤΙΚΩΝ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝΑΓΟΡΩΝ

IIII ΒΕΛΤΙΣΤΕΣΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

IVIV ΠΡΟΤΑΣΕΙΣΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑΓΙΑ ΤΙΣΤΙΣ ΚΥΚΛΑ∆ΕΣΚΥΚΛΑ∆ΕΣ

VV ΗΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
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IV. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΥΚΛΑ∆ΕΣIV. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΥΚΛΑ∆ΕΣ

ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ∆ΡΑΣΕΙΣ ::

ΣχεδιασµόςΣχεδιασµός & & ∆ιενέργεια∆ιενέργεια πρωτογενώνπρωτογενών ερευνώνερευνών αγοράςαγοράς

ΟργάνωσηΟργάνωση ΦορέαΦορέα γιαγια τιςτις ΕιδικέςΕιδικές ΜορφέςΜορφές ΤουρισµούΤουρισµού

ΑνάπτυξηΑνάπτυξη Product ClubsProduct Clubs

Branding Branding ““CycladesCyclades””

ΣυνεργασίαΣυνεργασία µεµε Tour operatorsTour operators

ΟριζόντιεςΟριζόντιες δράσειςδράσεις ΕπικοινωνίαςΕπικοινωνίας & & ΠροβολήςΠροβολής

ΠρότασηΠρόταση ΝοµούΝοµού ΚυκλάδωνΚυκλάδων γιαγια τοτο ∆∆’’ ΚΠΣΚΠΣ
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IV. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΥΚΛΑ∆ΕΣIV. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΥΚΛΑ∆ΕΣ

∆ΡΑΣΕΙΣ∆ΡΑΣΕΙΣ ΑΝΑΑΝΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΪΟΝΤΙΚΗΠΡΟΪΟΝΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑΑΓΟΡΑ

ΘΑΛΑΣΣΙΟΣΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΑνάπτυξηΑνάπτυξη προϊόντοςπροϊόντος ““Yachting in CycladesYachting in Cyclades””

ΘαλάσσιεςΘαλάσσιες διαδροµέςδιαδροµές µεµε
flotillaflotilla

ΘαλάσσιεςΘαλάσσιες διαδροµέςδιαδροµές µεµε
bareboatbareboat∆ράσεις∆ράσεις ΒελτίωσηςΒελτίωσης ΥποδοµώνΥποδοµών::

ΒελτίωσηΒελτίωση τουτου ήδηήδη υπάρχοντοςυπάρχοντος
δικτύουδικτύου µαρίνωνµαρίνων τωντων ΚυκλάδωνΚυκλάδων

∆ηµιουργία∆ηµιουργία κατάλληλωνκατάλληλων συνθηκώνσυνθηκών
ασφάλειαςασφάλειας σταστα αγκυροβολίααγκυροβολία

ΟργάνωσηΟργάνωση κέντρωνκέντρων υποστηρικτικώνυποστηρικτικών
υπηρεσιώνυπηρεσιών

ΕξασφάλισηΕξασφάλιση τηςτης πρόσβασηςπρόσβασης σεσε
χώρουςχώρους πολιτιστικούπολιτιστικού ενδιαφέροντοςενδιαφέροντος
καικαι σεσε συµπληρωµατικέςσυµπληρωµατικές θαλάσσιεςθαλάσσιες
δραστηριότητεςδραστηριότητες
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MARKETING & MARKETING & ΠΡΟΩΘΗΣΗΠΡΟΩΘΗΣΗ: : 

∆ιερεύνηση∆ιερεύνηση τουτου προφίλπροφίλ κύριωνκύριων αγορώναγορών σεσε
““yachtingyachting”” µέσωµέσω πρωτογενώνπρωτογενών ερευνώνερευνών

ΑνάπτυξηΑνάπτυξη εξειδικευµένουεξειδικευµένου site site γιαγια τουρισµότουρισµό
““yachtingyachting””

∆ιοργάνωση∆ιοργάνωση αγώνωναγώνων//eventsevents ιστιοπλοΐαςιστιοπλοΐας

ΣυµµετοχήΣυµµετοχή σεσε διεθνείςδιεθνείς εκθέσειςεκθέσεις σκαφώνσκαφών αναψυχήςαναψυχής
καικαι παρουσίασηπαρουσίαση τουτου ““yachting in Cycladesyachting in Cyclades””

∆ιαφήµιση∆ιαφήµιση σεσε εξειδικευµέναεξειδικευµένα περιοδικάπεριοδικά τουτου χώρουχώρου

IV. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΥΚΛΑ∆ΕΣIV. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΥΚΛΑ∆ΕΣ
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IV. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΥΚΛΑ∆ΕΣIV. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΥΚΛΑ∆ΕΣ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗΟΡΓΑΝΩΣΗ:: σύστασησύσταση φορέαφορέα τοπικήςτοπικής παραδοσιακήςπαραδοσιακής ΓαστρονοµίαςΓαστρονοµίας πουπου
θαθα αναλάβειαναλάβει αα) ) δηµιουργίαδηµιουργία δικτύουδικτύου πιστοποιηµένωνπιστοποιηµένων ΕστιατορίωνΕστιατορίων ββ) ) 
ανάπτυξηανάπτυξη & & στήριξηστήριξη εκπαιδευτικήςεκπαιδευτικής δραστηριότηταςδραστηριότητας, , γγ) ) ανάπτυξηανάπτυξη
πολιτιστικήςπολιτιστικής & & γαστρονοµικήςγαστρονοµικής δραστηριότηταςδραστηριότητας δδ) ) επικοινωνίαεπικοινωνία µεµε
οργανώσειςοργανώσεις γαστρονοµικούγαστρονοµικού ενδιαφέροντοςενδιαφέροντος καικαι οργανωτέςοργανωτές ταξιδιώνταξιδιών, , εε) ) 
ευαισθητοποίησηευαισθητοποίηση ντόπιωνντόπιων

ΑΝΑΠΤΥΞΗΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:: προσφοράπροσφορά ολοκληρωµένωνολοκληρωµένων ««πακέτωνπακέτων»»
φιλοξενίαςφιλοξενίας

MARKETING MARKETING & & ΠΡΟΩΘΗΣΗΠΡΟΩΘΗΣΗ:: διοργάνωσηδιοργάνωση εκδηλώσεωνεκδηλώσεων, , ανάπτυξηανάπτυξη
πληροφοριακούπληροφοριακού υλικούυλικού, , διοργάνωσηδιοργάνωση διαγωνισµώνδιαγωνισµών τοπικήςτοπικής γαστρονοµίαςγαστρονοµίας

∆ΙΚΤΥΩΣΗ∆ΙΚΤΥΩΣΗ:: συµµετοχήσυµµετοχή στοστο ΕυρωπαϊκόΕυρωπαϊκό δίκτυοδίκτυο παραδοσιακήςπαραδοσιακής
γαστρονοµίαςγαστρονοµίας καικαι στοστο διεθνέςδιεθνές πολιτιστικόπολιτιστικό κίνηµακίνηµα Slow FoodSlow Food



-55-

IV. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΥΚΛΑ∆ΕΣIV. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΥΚΛΑ∆ΕΣ

ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΟΣΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣΠΡΟΪΟΝΤΟΣ::

ΣχεδιασµόςΣχεδιασµός ολοκληρωµένωνολοκληρωµένων
προγραµµάτωνπρογραµµάτων περιηγητικούπεριηγητικού
τουρισµούτουρισµού

ΑΝΑΠΤΥΞΗΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝΥΠΟ∆ΟΜΩΝ::

ΠροστασίαΠροστασία & & ανάδειξηανάδειξη
λιθόστρωτωνλιθόστρωτων µονοπατιώνµονοπατιών

ΕνιαίαΕνιαία σήµανσησήµανση µονοπατιώνµονοπατιών

∆ιαµόρφωση∆ιαµόρφωση ειδικώνειδικών θέσεωνθέσεων
παρατήρησηςπαρατήρησης

∆ηµιουργία∆ηµιουργία κέντρωνκέντρων
πληροφόρησηςπληροφόρησης

∆ηµιουργία∆ηµιουργία info info -- kioskskiosks

ΜΜARKETING & ARKETING & ΠΡΟΩΘΗΣΗΠΡΟΩΘΗΣΗ::

ΟργάνωσηΟργάνωση εκστρατείαςεκστρατείας προβολήςπροβολής

ΠροσέγγισηΠροσέγγιση εξειδικευµένωνεξειδικευµένων tour tour 
operatorsoperators

∆ιαφηµίσεις∆ιαφηµίσεις σεσε επιλεγµέναεπιλεγµένα
περιοδικάπεριοδικά

ΑνάπτυξηΑνάπτυξη ενηµερωτικούενηµερωτικού υλικούυλικού & & 
υλικούυλικού προώθησηςπροώθησης σεσε 2 2 –– 3 3 
γλώσσεςγλώσσες

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ∆ΡΑΣΕΙΣ::

ΟργάνωσηΟργάνωση προγραµµάτωνπρογραµµάτων
εκπαίδευσηςεκπαίδευσης ΣυνοδώνΣυνοδών

ΟργάνωσηΟργάνωση εκστρατείαςεκστρατείας ενηµέρωσηςενηµέρωσης
ντόπιουντόπιου πληθυσµούπληθυσµού
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IV. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΥΚΛΑ∆ΕΣIV. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΥΚΛΑ∆ΕΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣΠΡΟΪΟΝΤΟΣ::

∆ηµιουργία∆ηµιουργία πολιτιστικώνπολιτιστικών
διαδροµώνδιαδροµών, , καταγραφήκαταγραφή
εργαστηρίωνεργαστηρίων παραδοσιακώνπαραδοσιακών
τεχνώντεχνών & & έκδοσηέκδοση καταλόγουκαταλόγου, , 
σύνδεσησύνδεση & & ολοκληρωµένηολοκληρωµένη
προβολήπροβολή εκδηλώσεωνεκδηλώσεων

ΑΝΑΠΤΥΞΗΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝΥΠΟ∆ΟΜΩΝ::

ΑνακαίνισηΑνακαίνιση µουσείωνµουσείων & & 
διαµόρφωσηδιαµόρφωση περιβάλλοντοςπεριβάλλοντος
χώρουχώρου

ΣυντήρησηΣυντήρηση & & ανάδειξηανάδειξη µνηµείωνµνηµείων

ΣτελέχωσηΣτελέχωση µουσείωνµουσείων µεµε
εκπαιδευµένοεκπαιδευµένο

ΑναβάθµισηΑναβάθµιση παρεχόµενωνπαρεχόµενων
υπηρεσιώνυπηρεσιών

ΜΜARKETING & ARKETING & ΠΡΟΩΘΗΣΗΠΡΟΩΘΗΣΗ::

ΈκδοσηΈκδοση πολιτιστικώνπολιτιστικών οδηγώνοδηγών

ΥποστήριξηΥποστήριξη τοπικώντοπικών πολιτιστικώνπολιτιστικών
συλλόγωνσυλλόγων

∆ηµιουργία∆ηµιουργία εικονικούεικονικού ΚυκλαδικούΚυκλαδικού
ΜουσείουΜουσείου

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ∆ΡΑΣΕΙΣ::

ΟργάνωσηΟργάνωση ∆ιεθνούς∆ιεθνούς ΣυνεδρίουΣυνεδρίου
στιςστις ΚυκλάδεςΚυκλάδες µεµε θέµαθέµα
««ΠολιτισµόςΠολιτισµός & & ΤουρισµόςΤουρισµός»»



-57-

IV. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΥΚΛΑ∆ΕΣIV. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΥΚΛΑ∆ΕΣ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣΠΡΟΪΟΝΤΟΣ::

∆ηµιουργία∆ηµιουργία παραλλαγώνπαραλλαγών τουτου
προϊόντοςπροϊόντος καικαι συνδυασµόςσυνδυασµός
αυτώναυτών µεµε πολιτιστικέςπολιτιστικές
διαδροµέςδιαδροµές..

ΜΜARKETING & ARKETING & ΠΡΟΩΘΗΣΗΠΡΟΩΘΗΣΗ::

ΈκδοσηΈκδοση τουριστικώντουριστικών οδηγώνοδηγών µεµε
θρησκευτικάθρησκευτικά –– πολιτιστικάπολιτιστικά µνηµείαµνηµεία

∆ιοργάνωση∆ιοργάνωση ενηµερωτικώνενηµερωτικών
επισκέψεωνεπισκέψεων

ΚαταχωρήσειςΚαταχωρήσεις σεσε έντυπαέντυπα ανάλογουανάλογου
περιεχοµένουπεριεχοµένου

ΣυνεργασίαΣυνεργασία µεµε ΕκκλησίαΕκκλησία ΕλλάδαςΕλλάδας & & 
άλλεςάλλες αυτοκέφαλεςαυτοκέφαλες εκκλησίεςεκκλησίες γιαγια
προώθησηπροώθηση ενηµερωτικούενηµερωτικού υλικούυλικού & & 
διοργάνωσηδιοργάνωση πανορθόδοξωνπανορθόδοξων
συνεδρίωνσυνεδρίων
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ΑνάπτυξηΑνάπτυξη εξειδικευµένουεξειδικευµένου sitesite
∆ιαµόρφωση∆ιαµόρφωση ειδικώνειδικών
τουριστικώντουριστικών πακέτωνπακέτων
ΠροώθησηΠροώθηση τοπικώντοπικών εκδηλώσεωνεκδηλώσεων
& & θρησκευτικώνθρησκευτικών ΦεστιβάλΦεστιβάλ
ΕπιλεγµένεςΕπιλεγµένες διαφηµιστικέςδιαφηµιστικές
καταχωρήσειςκαταχωρήσεις σεσε αγορέςαγορές
στόχουςστόχους

IV. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΥΚΛΑ∆ΕΣIV. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΥΚΛΑ∆ΕΣ
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IIIIII ∆ΙΚΤΥΟ∆ΙΚΤΥΟ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ∆ΙΑΝΟΜΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΙΚΩΝΠΡΟΪΟΝΤΙΚΩΝ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝΑΓΟΡΩΝ

II ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 5 5 ΒΑΣΙΚΩΝΒΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΙΚΩΝΠΡΟΪΟΝΤΙΚΩΝ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝΑΓΟΡΩΝ

IIII ΒΕΛΤΙΣΤΕΣΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

IVIV ΠΡΟΤΑΣΕΙΣΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑΓΙΑ ΤΙΣΤΙΣ ΚΥΚΛΑ∆ΕΣΚΥΚΛΑ∆ΕΣ

VV ΗΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
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V. Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝV. Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

ΟργάνωσηΟργάνωση ΦορέαΦορέα

ΣυνεργασίαΣυνεργασία τοπικώντοπικών αρχώναρχών & & 
επαγγελµατιώνεπαγγελµατιών γιαγια τητη σύστασησύσταση
φορέαφορέα πουπου θαθα συντονίσεισυντονίσει τητη
δηµιουργίαδηµιουργία & & προώθησηπροώθηση τωντων
νέωννέων τουριστικώντουριστικών προϊόντωνπροϊόντων
στιςστις ΚυκλάδεςΚυκλάδες..

ΦορέαςΦορέας ανοικτόςανοικτός καικαι σεσε άλλουςάλλους
επαγγελµατίεςεπαγγελµατίες µεµε καταβολήκαταβολή

membership feemembership fee

∆ράσεις∆ράσεις ΦορέαΦορέα

ανάπτυξηανάπτυξη προϊόντωνπροϊόντων
συµµετοχήσυµµετοχή στηστη διαδικασίαδιαδικασία

Branding Branding τωντων ΚυκλάδωνΚυκλάδωνσυνεργασίασυνεργασία µεµε tour operators tour operators 
γιαγια σχεδιασµόσχεδιασµό & & υλοποίησηυλοποίηση κοινώνκοινών
προωθητικώνπροωθητικών δραστηριοτήτωνδραστηριοτήτων δηµιουργίαδηµιουργία δικτυακούδικτυακού τόπουτόπου

ΗΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΑΝΑΠΤΥΞΗ PRODUCT CLUBS PRODUCT CLUBS ΕΊΝΑΙΕΊΝΑΙ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΗΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΗ
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ & & ∆ΕΝ∆ΕΝ ΠΡΕΠΕΙΠΡΕΠΕΙ ΝΑΝΑ ΑΝΑΜΕΝΟΥΜΕΑΝΑΜΕΝΟΥΜΕ SHORT RUNSHORT RUN ΚΕΡ∆ΗΚΕΡ∆Η
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ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣΠΗΓΕΣ
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ::

∆∆’’ ΚΠΣΚΠΣ
MEMBERSHIP FEESMEMBERSHIP FEES

ΧΟΡΗΓΙΕΣΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΜΕ ΜΚΟΜΚΟ

V. Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝV. Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ
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V. Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝV. Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ
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V. Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝV. Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

Tour Operators :Tour Operators :
∆ιεξαγωγή∆ιεξαγωγή workshop workshop µεµε tour operators tour operators καικαι
επαγγελµατίεςεπαγγελµατίες ΚυκλάδωνΚυκλάδων

ΠαρουσίασηΠαρουσίαση οργανωµένουοργανωµένου
προγράµµατοςπρογράµµατος

∆ηµιουργία∆ηµιουργία on on –– line line συστήµατοςσυστήµατος
εκπαίδευσηςεκπαίδευσης γιαγια τουριστικάτουριστικά γραφείαγραφεία καικαι

πράκτορεςπράκτορες σεσε συνεργασίασυνεργασία µεµε τοτο
ΠανεπιστήµιοΠανεπιστήµιο ΑιγαίουΑιγαίου

∆ηµιουργία∆ηµιουργία ΠρογράµµατοςΠρογράµµατος
ΑνάπτυξηςΑνάπτυξης ΠοιοτικώνΠοιοτικών
ΠροδιαγραφώνΠροδιαγραφών ΆµεσεςΆµεσες ∆ράσεις∆ράσεις ::

Follow Follow –– up up σεσε πελάτεςπελάτες µεµε ευχαριστήριεςευχαριστήριες
κάρτεςκάρτες, , προσφορέςπροσφορές τοπικώντοπικών προϊόντωνπροϊόντων σεσε
επισκέπτεςεπισκέπτες, , οργάνωσηοργάνωση δραστηριοτήτωνδραστηριοτήτων

γιαγια επισκέπτεςεπισκέπτες
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Island hopping in style
Discovering... two of the most

picturesque and contrasting islands
of the Cyclades: Santorini, with its
sea-filled caldera and pre-Classical

civilisation; and Naxos, the most
fertile of the Cyclades with its

terraced hills covered with olives
and citrus groves, punctuated by
whitewashed villages, crumbling

castles and Byzantine chapels and
evidence of a fascinating Neolithic

civilisation.

The
Cyclades

Discovering
Discovering the very best every

area of the world has to offer

DISCOVERING / GREECE / THE CYCLADES – DCY

‘Santorini, with its sea-filled caldera and pre-Classical civilisation’

FITNESS RATING: 35+

DATES

12 May-20 May 06 Oct-14 Oct

TRIP LENGTH: 9 days

DAYS OF WALKING: 6

SHORTEST/LONGEST DAY’S WALK: 3/6 hrs

PRICES 

Trip price: £1,545 / $2,868

Single occupancy supplement: £220 / $408

The Cyclades islands are so-called because
they form a rough circle, supposedly with the
island of Delos at its centre. They are famous
for their white-washed, cubical village
architecture, their rocky coastline with its
small sandy beaches, their abundant blue-
domed churches and wayside chapels, and
their wonderful spring flora. Many travellers
island-hopping in Greece choose the Cyclades
as their destination, for several reasons. The
short distances between them – often not
more than a couple of miles, make the sea
journeys easy and exciting. They boast a great
density of ancient and natural spectacles, from
classical sites to imposing mountain scenery.
And there is a wonderful variety from one
island to the other. 

ITINERARY
Day 1 We fly via Athens to Santorini (Thira),
and drive to our hotel (30 mins). 

Day 2 We drive to the southern part of the
island (30 mins) and walk over Profitis Ilias
mountain to the site of ancient Thira, with its
ruined temples, theatre and sea views, then
continue down to the beach at Perissa for a
picnic (5 miles). Free time in Fira, or chance
to visit the pre-eruption site of Akrotiri (at
own cost, schedule permitting).

Day 3  We walk from the hotel along the
crater rim, enjoying plunging views over the
sea, to the picturesque town of Oia (5 miles).
In the afternoon, westher permitting, we take
a boat trip to the still-smoking lava islands in
the middle of the caldera.

Day 4 Free day before
our ferry ride to Naxos
(2 hrs).

Day 5 We drive to
Apiranthos high on the
east of the island. A

THE TRIP

Halki
Apiranthos

Koronida

Apollonas

Engares

Kinidaros
Naxos
(Hora)

Mt Zeus

Fira

Ia

Perissa
Ancient Thira

Mesaria
Akrotiri

10 20 miles0

NAXOS

SANTORINI

Naxos

ATG Oxford, 69-71 Banbury Road, Oxford OX2 6PJ. Tel: +44 1865 315678. Fax: +44 1865 315697. Website: www.atg-oxford.com
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Santorini  Andromeda HHH
Santorini, 84700 
Tel: (+30) 22860 24844/45
Fax: (+30) 22860 24847

White traditional hotel with pool and
spectacular views of the Aegean and the
caldera (nights 1-3)

Naxos  Apollon HHH
Naxos Town 84300 
Tel: (+30) 22850 26801
Fax: (+30) 22850 25200

A modern, well-appointed hotel at the
edge of the old town. Family-owned and
friendly (nights 4-8)

ACCOMMODATION
The hotels we stay in are characteristic of
the area and the towns we visit. You will
appreciate that the accommodation is
inevitably varied. International country
code for Cyclades: 30

small path takes us up to the chapel on Mt
Fanari (2,775ft), with panoramic views.
Later we walk to the village of Moni and visit
the island’s oldest chapel, Panayia Drosiani
(8 miles).

Day 6  We drive to Halki with its tower-
houses and isolated chapels, from where we
climb to a ruined 13C hill-top castle. We
descend to the oasis village of Potamia, then
follow a fine kalderimi (mulepath) to a kouros
(statue), and on to Kourounohori (6 miles).

Day 7 Paths take us from a high road to the
north of the island. We contour Mt Koronos
to reach Koronida, from where a kalderimi
descends to the fishing village of Apollonas,
via a large kouros (7 miles).

Day 8  Weather permitting, we climb to the
island’s highest point, Mount Zeus (3,285ft),
descending by the same route. After lunch
by a 14C fortified monastery, we walk to
Apirathos.

Day 9 Return via ferry to Athens.

Important note: the itinerary may require
modification depending on ferry times,
which are not usually known until a month
beforehand – and even then are subject to
the vagaries of wind and weather. Both
ferries and high-speed hyrofoils/catamarans
operate, but we intend to take the former so
that the minibus can travel on the same
vessel as ourselves. 

It is possible – but very unlikely – that high
winds (over 7 Beaufort) might prevent us
sailing from one island to the other on the
prescribed day, in which case the tour staff
will adapt the itinerary as necessary. We
make alternative plans in advance, as fully as
possible, and ask for your understanding
should this arise. High winds rarely last
more than a day at the times of year we
travel. For those prone to worrying, rest
assured that there are also regular flights
(which operate even in high winds) from
Naxos (as well as from Santorini) to Athens.

WALKING
This is an 9-day trip with 6 days of walking.
The walking time varies from 3 to 6 hours (on
a longer day, including optional excursions).
Hours of walking, which may vary from group
to group, means hours of actual walking and
does not include stops for lunch, sightseeing,
rests or siestas. Long days are compensated for
by shorter days.

The nature of this trip, being based in Naxos
for 5 days, allows us some flexibility to adapt to
weather conditions. The walking is on a
mixture of dirt tracks, surfaced lanes, well-
constructed stone kalderimia (mulepaths), and
some overgrown, scrubby hillsides. 

Although there is relatively little up and
downhill (maximum 500m climb/700m drop),
the terrain is stony (you may find a stick useful
to take pressure off the knees) and several of
our walks involve clambering over stone walls.
There are no vertiginous walks that are
unavoidable.

On certain days our walk takes us into the hills
where the paths cross a more rugged terrain –
please make sure that your footwear provides
sufficient ankle support. Some of our walks are
very weather sensitive. If it is not possible to do
a walk due to inclement weather, an alternative
will be organised. Any such decision is at the
discretion of the Tour Leader.

CLIMATE 
In May, day time temperatures can be quite hot
(25-33ºC) but there is usually a breeze. and
there is s small chance of rain showers. The sea
is cool but you could swim on a hot enough
day. September is similar but if anything, can be
a little warmer; the sea is pleasantly warm for
swimming.

SPECIAL FEATURES
This is an island-hopping tour: the itnerary has
to be flexible because ferry times are fixed only
shortly before the trip departure dates.
Santorini is absolutely fascinating if you are
interested in geology: it is a volcanic island.
There are some flowers on Naxos in May. In
September, the light can be particularly clear;
the sea is definitely warmer, and there are
therefore slightly more people about.
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CUISINE
There is a chance to taste fresh seafood,
including – depending on the catch -
mullet, bream, bass, pandora, swordfish,
octopus and squid. There is also the chance
to taste mezedes, a selection of salads, dips
and small cooked specialities, such as
tiropitta, a feta and filo pastry pie, or. We
also sample some of those justly famous
Greek peasant-cooked dishes, such as
stuffed vegetables, moussaka, pastitsio, and
meat stews. 

A lot of the cooking contains copious
amounts of (very healthy) olive oil, and if
you like your food without oil you should
tell the Tour Manager at the start of the
trip. Dishes are often served cooler than we
are used to – the Greeks believe that the
flavours come out better when it is not
piping hot; we do try and ensure nothing is
too ‘lukewarm’ but please try and keep an
open mind about this.

One can also taste the sweet liqueurs of
Naxos made from lime and other citrus
fruit; amygdalota and other pastries/cakes;
and kopanisti, a tangy, crumbly cheese, all
of which are specialities of the Cyclades.

WINES
Some of the Cyclades islands are starting,
within Greece, to get a name for their
wines. In particular the slightly tangy white
wines of Santorini, whose ashy soil gives
real bite to the local ‘asyrtiko’ variety, are
excellent. The smooth reds of Paros
(opposite Naxos) are mostly blended from
local ‘mandilaria’ and ‘monemvasia’ varieties
with the occasional familiar influence of a
Cab Sauv. We also taste wines from
mainland Greece and the Peloponnese. 

There will be plenty of chances to try
retsina (wine flavoured with pine resin) and
tsipouro/raki, local spirits distilled from
wine must, as well as citrus liqueur.

PLACES ON ROUTE
Santorini
Also called Thira, Santorini is the most visited
island in the group because of its amazing
volcanic past. Around 1200 BC a huge eruption
blew the centre of the island away, leaving a
deep caldera, now filled with sea and
surrounded by steep cliffs. On top of the cliffs
perch spectacular villages and churches. Many
houses are built with low vaulted roofs to
withstand further tremors – the island still
experiences occasional volcanic activity – or
even built around caves in the soft, ashen rock.
Our hotel is built on the lip of the caldera,
looking over the sparkling sea, and a short walk
from the island’s largest town, Ferá.

Before the big eruption Santorini was a hive of
activity for the pre-Classical Greeks. There was
a sizeable city on its southern tip – Akrotiri –
which was preserved under the ash from the
eruption and can be visited today. Another site
– ancient Thira – shows ruins of a temple and
theatre which were built after the eruption.

Because of its popularity Santorini has more
tourists – and better tourist facilities (shops,
hotels, tavernas) – than any other Cycladic
island. It’s a good introduction to the group,
but don’t expect solitude! Also, don’t expect
idyllic coastline here, as the beaches mostly
have black sand.

Naxos 
The largest of the Cyclades, a surprisingly
fertile, mountainous and varied island. It’s a
good place to spend several days, exploring the
interior and getting under the skin of an island
which depends much less on tourism than its
neighbours.

A chain of rocky mountains runs
approximately north-south through the centre
of the island, with three main summits:
Koronos (997m), Fanari (870m) and Zas, or
Zefs or Zeus, (1001m), the highest in the
Cyclades. To the west of Mt. Fanari is the fertile
inland plateau of the Tragea, covered in olive
groves and hiding numerous small villages,
including Halki. Elsewhere there are valleys,
some of them steep-sided and untouched by
roads, but all of them painstakingly worked
into terraces (partly abandoned), which wind
down to the sea. 

Unusually for the Cyclades there are a couple of
year-round streams, lined with oleander
bushes. Elsewhere the vegetation, where it is
not cultivated olive or citrus groves, is mostly
prickly low-lying scrub, with a few patches of
pine woods. The coastline has some excellent
sandy beaches, especially along the west,
although the sea is pretty cold outside
midsummer!

The main town of Naxos (sometimes called
Hóra), where we stay, is a picturesque labyrinth
of cobbled, stepped alleys and white-washed
houses, crowned by a Venetian citadel called,
unsurprisingly, the ‘kastro’. It’s very easy to get

lost so make mental notes as you walk around!
The quay front is lined with tavernas,
supermarkets and car/bike hire shops which
bear witness to the bustling tourist trade in the
summer. Connected to the quay front by a
causeway is the islet of Palatia, where a single
stone portal is almost all that remains of the
Temple to Apollo, constructed in the 6th
century BC by the local tyrant Lygdamis.

The Naxiòtes (as the inhabitants are known)
are friendly, proud people of mixed origin, with
a strong sense of family. The eastern villages,
many of which are over 500m above sea level,
claimed to have been settled by Cretans fleeing
northwards, who were tough enough to
withstand the more exposed climate (they can
get snow in winter). Other families claim
descent from the Venetian nobility who ruled
here, mostly under Crispi and Sanudi
dynasties, for over 2 centuries. The imposing
square tower-houses dotted around the island
are a legacy of this era.

RESTAURANTS
We visit a variety of characterful tavernas. At
dinner the Tour Manager will tell you about
each evening’s menu and if there is anything
else that you would prefer, you only have to
ask.  Dress is casual, but bear in mind that long
sleeves can be helpful against mosquitoes.

SHOPPING
We recommend that you purchase local wines
and spirits towards the end of your trip,
thereby minimising the risk of breakage. The
Tour Staff will be able to advise you of the best

BACKGROUND INFORMATION
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TRAVEL INFORMATION

places to buy what you are looking for. Popular
gifts are worry beads, straw hats, some leather
goods and pottery. 

Credit cards are being more and more widely
accepted in Greece, and many shops take them
(look for your credit card logo on the door).

FACILITIES EN ROUTE
Banks: There are banks/cashpoints in the main
towns of both islands.
Hospitals: There is a health centre in the main
towns of both islands.
Chemists: There are chemists in the main
towns of both islands. 

EQUIPMENT/EXTRA ITEMS
Trekking poles, Swim wear, Sandals for sea-
bathing

MOBILE PHONES
Following complaints from clients we would
ask you not to use your mobile phones during
the walk or any other group activity.

SECURITY WARNING
Please be especially vigilant in all tourist centres
as we have received reports of increased
problems with petty theft and pick-pocketing.
Take care of your valuables at all times. When
out sightseeing, leave spare cash and items of
value in your hotel safe along with your passport
(but carry a photocopy of it for identification
purposes). Beware of bag-snatchers and
pickpockets, especially in crowded tourist
centres. Don’t leave luggage unattended,
especially at railway stations. If you are robbed
you should report it to the local police.

TRAVEL TO GREECE
The recommended destination airport for this
trip is Santorini.

It is a good idea to check the destination on the
luggage tag that is stuck onto the ticket at the
check-in desk; this helps lessen the possibility
of luggage going astray. The recommended
check-in time is 2 hours. For those who have
requested a vegetarian meal on the plane, it is a
good idea to reconfirm this at the check-in.

Please collect your luggage before proceeding
through Customs. In the unlikely event of
finding on arrival that your luggage has gone
astray en route, please inform the Tour Manager
and Tour Leader as soon as possible.

MEETING AT THE AIRPORT
The meeting point is at the arrivals area of
Santorini airport. We will be meeting the arrival
of the following flight (there is no direct flight
from the UK to Santorini): 

British Airways flight BA640, currently
scheduled to depart London Heathrow at
08.15, arriving in Athens at 13.55. Followed by
Olympic Airways flight OA558, currently
scheduled to depart Athens at 18.45, arriving in

Santorini at 19.35. 

We will return to the airport (via ferry) in time
for the British Airways flight BA633, currently
scheduled to depart Athens at 18.50, arriving at
London Heathrow at 20.50.

If you would like us to book these flights for
you, please contact our sales and reservations
team.

Our Tour Leader and Tour Manager will be
waiting for you. They will be wearing polo
shirts of the same colour and embroidered with
the same design as the luggage labels. Please do
not entrust your luggage to anyone not wearing
an ATG ‘uniform’. There are notoriously very
helpful luggage thieves at busy airports!

MEETING AT THE FIRST HOTEL
Andromeda Villas
Santorini, 84700
Tel. +30 02 2860 24844/ 45
Fax: +30 02 2860 248 47

If you are meeting the group at the first hotel,
our Tour Consultants will contact you upon
their arrival.

TRAVEL TO THE FIRST HOTEL
The best way to do this is to take a taxi. The 10
km journey should take about 15 mins and cost
about €7 including supplements for airport
and luggage. (These details may alter at Bank
Holidays or late at night.). If you are not happy
about the amount charged, don’t be afraid to
call out the hotel reception before paying. 

We can book you a taxi from Santorini airport
to the first hotel. The taxi will wait for you in
Arrivals with a sign showing your name or ATG;
the driver will have your flight details and will
wait if you are delayed. Please place your
booking with the ATG office at least two weeks
before departure: we will take your flight details
and pass them on to the taxi firm when we
make the booking.

Please note that there is no office in the UK for
Greek buses and railways and that all tickets
must be bought locally prior to travelling.

AT THE END OF YOUR TRIP
We can transport you from the last hotel to the
airport, but this transfer will be to catch the group
flight: if yours is significantly earlier or later, you
will need to make your own arrangements.

THE CYCLADES – DCY page 4
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MAPS

If you are interested in purchasing maps prior
to your trip you can contact the following
companies, all of whom offer a mail-order
service:

The Map Shop
15 The High Street
Upton-Upon-Severn 
Worcestershire
WR8 0HJ
Tel: 01684 593146
Fax: 01684 594559
e-mail: Themapshop@btinternet.com
Web site: www.themapshop.co.uk

Stanfords
12-14 Long Acre, 
London WC2E 9LP
Tel: 0207 836 1321
Fax: 0207 836 0189. 
Web site: www.stanfords.co.uk 

Blackwells Mail Order
50 Broad Street 
Oxford
OX1 3BQ
Tel: 01865 793 550
Fax: 01865 794 143
Email: mail.ox@blackwell.co.uk
Web: www.blackwell.co.uk

BOOK LIST

Guides

Blue Guide: Greece: Robin Barber (WW
Norton 1996)
The best guidebook to Greece’s ancient heritage,
this offers in-depth factual information to the
artistic and historic sights of the region. With
useful practical tips.

The Rough Guide to the Greek Islands: Mark
Ellingham et al (Rough Guides 2004) 
Good, comprehensive, well-researched
handbook aimed at the independent traveller
on a budget. Good balance of practical
information, historical background and sites.

Greek Islands: Ernle Bradford & Francis Pagan
(Companion Guides 1998)
An updated account based on Bradford’s 1960s
travels, giving insights into the islanders’ way of
life, and more recent research – which gives
accounts of newer archaelogical finds and a
further 16 islands.

Mykanos, Santorini and Cyclades: Dana
Facaros & Michael Pauls (Cadogan Guides
1998) 
Lively background information and a readable
style. 

There are also guides to the Greek Islands
published by Frommers, Lonely Planet, Dorling
Kindersley (Eyewitness), Thomas Cook,
Insight, Berlitz, Open Road Publishing, Nelles
and Axon if you happen to have a liking for any

of these series.

General Background

The Greek Myths: Robert Graves (Penguin
1992) 
Graves’ giant work is still the authority on this.

The Greeks, a Land and People since the War:
James Pettifer (Penguin 2000) 
Offers an introduction to Greek society today. 

The Orthodox Church: Timothy Kallistos Ware
(Penguin)
Comprehensive and readable introduction to
the Orthodox church. Of great help in
understanding the churches you may see.

Walking the Aegean Islands: Dieter Graf
(Dieter Graf 2000)
Suggestions for short walks in 20 Cycladic
islands

Naxos and Small Cyclades: Christian Ucke
(Dieter Graf 2003)
A small book, translated from German, of walks
(including flora, fauna and history). Available
on the island.

Honey from a Weed: Patience Gray (Prospect
Books 2001)
A classic, first published in 1986, which
explores the theme of food in a delightful and
imaginative way from the point of view of a
sculptor’s wife who spent years living, and
cooking, around the Mediterranean, including a

period on Naxos.

The Greek Islands: Lawrence Durrell (Faber &
Faber 2002)
Durrell’s writing is steeped in the living
experience of the Mediterranean and especially
the islands of Greece. This text weaves together
evocative descriptions, history and myth
(including flowers and festivals) with his
personal reminiscences

Santorini and Its Eruptions: Ferdinand Fouque
(John Hopkins Uni Press 1999) (NB This costs
around £80!)
Published in French in 1879 by the man who
discovered the buried city of Akrotiri, and
began the excavations which showed the first
evidence for an advanced Bronze Age
civilization in the Aegean; he also analyses
volcanoes and their characteristics.

There is also a general and pictorial guide to
Naxos published by Toumbis (Toubi’s) available
on the island.

Whilst we aim to keep our booklists up to date,
books do sometimes go out of print. If you find
that any of the books listed are out of print,
please do let us know. For any books that are
out of print, we recommend that you visit the
following website which offers publishers’ left-
over stock of out-of-print books, and often has
second hand copies of books for sale:
www.abebooks.co.uk

ATG Oxford, 69-71 Banbury Road, Oxford OX2 6PJ.  Tel: +44 1865 315678. Fax: +44 1865 315697. Website: www.atg-oxford.com





Tourism Through Partnerships 1Canadian Product Clubs

Join the Club!

Today's traveller is well educated and well connected. They
seek out more diverse cultures, have higher expectations
and are presented several appealing options. The

Canadian tourism industry is faced with the exciting challenge
to create experiences that exceed the tourist's expectations and
position Canada as a leader of vacation destinations.
In order to rise to the challenge, the Canadian Tourism
Commission has included product development as an integral
part of its national tourism strategy. The CTC's product
development team works with the industry to develop, enhance
and package products with global appeal. One of our successes
in this role is our Product Club program.
The Product Club program offers an opportunity for many of the industry's small and medium-sized
enterprises to partner together with the CTC to create, enhance and package their exciting products. Activities
undertaken can be:

• Developing new tour packages
• Developing new touring circuits
• Enhancing service and quality of existing products
• Adding diversity and innovation to the Canadian experience
• Delivering year-round vacation options

These activities increase the range and quality of Canadian vacation options.
The program, created in 1996, has been growing exponentially and includes such successes as:

• The Canadian Sport
Tourism Alliance whose
role is to match
Canadian communities
with regional, national
or international sporting
events, which will help
generate tourism revenue
for the area.
• The Northern
Wilderness Product Club
which has developed
tours and packages in
Northern Canada to
cater to the expanding
demand for outdoor
experiences.

• The Agri-tourism Product Club, which has given
farming in Canada a new twist, creating packages for
learning where the tourist can enjoy a farm vacation.

Congratulations to all the existing Product Clubs! We
encourage you to visit our Website for an up-to-date list of
the CTC's Product Club participants
(www.canadatourism.com/productclubs).
These Clubs are stimulating the Canadian tourism
industry with their exciting and innovative products.
There is much more to discover.

Join the Club!

“The Product Club
has allowed us to develop
partnerships with other
Clubs. This initiative has,
thus, allowed us access to a
richness of information!”
Raymond Carrière, Bloom
and Garden Tours of

Canada Product Club.
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• Bright lights, big city!
• Jazz or jammys…
• Festival or feast

A tourist is as unique as a
snowflake. Some of them need to
“get away” from it all and enjoy
the serenity of a lake, a forest… or,
a golf course. While others can't

relax until they are within metres
of a bank machine and a
cappuccino bar!
Canada's cities and resorts cater to
all niches with impeccable
amenities and an unlimited range
of activities and events for all ages
to enjoy.
Canadian cities vary from a
distinct maritime flair in Halifax
to a “new world” coastal life in
Vancouver. From Montréal's
endless nightlife and avant-garde
productions to Ottawa's vast array
of national museums. From a real
“rodeo” in Calgary to a friendly
pub in Saint John's. Not to
mention endless opportunities to
learn about Canada and its
cultures!
Our resorts capitalize on Canada's
“true nature”. Pitting nature's most
beautiful vistas against the
friendliness and service that
Canadians are renowned for. You
won't be able to say which is best!

The members of the Cuisine, Wine
and Culture Product Club will be
sure to please the tourist with
world-class cuisine to tempt every
palate. Where the partners of the
Health & Wellness Tourism Product
Club will comfort and soothe your
senses! And, don't forget to bring
home some unique gifts from the
Atlantic ECONOMUSEUM®
Network!

Whether it's
taking the
town or
spoiling
yourself,
Canada's
cities and
resorts will
dazzle all your
senses! KEEP YOUR EYE ON…

SPAS
Sit back, relax… Get away from it all. European expertise
and flair combined with world-class Canadian service will
soothe you from your long days of work. Take a break and
enjoy the hospitality and the peace of the spa.
Spa tourism has grown in popularity over the last couple
of years. People have been trying to balance an even more
hectic lifestyle with an increased need for personal
pampering. Canadian Spas offer comfort, safety and, most
importantly, peace and quiet from the rush of everyday
life!
“In addition, as supported by a recent survey conducted by
the Health and Wellness Product Club, health tourism is a
four-season activity. The success experienced by ‘Relais
santé’ is not attributed to time, snow or sun, or decor. It is
accessible independent of mountains, of rivers or fields!
People within our industry knew of this… but, thanks to
initiatives undertaken by the Product Club, we have finally
been able to inform our customers of this as well! In fact,
we have found that 43.5% of our clientèle attend spa-
related establishments at any time of year; whereas, 52.9%
preferred one season over another – at about an equal rate
(13.4% spring; 11.1% summer; 13.1% fall; 15.3% winter).”
Jocelyna Dubuc; President, Relais Santé.

KEEP YOUR EYE ON…
CUISINE

Five course, gourmet meal. A tasty treat. Summer BBQ.
Whatever you have a craving for, Canadian chefs will treat
you right! The Canadian Tourism Commission is well
aware that tourists are influenced by the calibre of menu
choices and quality of foods offered at their vacation
destination. Culinary tourism in Canada has been growing,
in great part due to our multi-culturalism and the great
variety of cooking styles that are available throughout the
country.
Let Canadian chefs stir up some of their best recipes and
there is no doubt you will be hooked!
“The CTC has also identified that culinary tourism is
emerging as an important component of the rapidly
growing cultural tourism market. An increasingly
significant number of travellers are stating that food is a
key aspect of their travel experience and that they believe
experiencing a country's food is essential to understanding
its culture.” The Condé Nast Publications, Inc. and Plog

Research. The 2001 Gourmet Travel Study.

Treat Your Senses to Canada
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• Heart & soul
• Cultural by nature
• The world within a

country

Culture can be about language,
cuisine, tradition, science, and so
much more!
Canadian Culture dates back
thousands of years, well before
Canada was given its name. Oral
stories recount the lives of
aboriginal people before the new
world settlers. Artifacts, written
stories and legends uncover the
mysteries of the Canadian
founding nations and the many
varied cultures that have shaped
Canada as it is today.
The Canadian Tourism
Commission's Product Club
program has been able to highlight
many of our culture's diversities.
The Acadian Tourism Product Club

has created an
adventure in
living history
by sharing
the heritage
and
aspirations
of the
Acadian
people. The
Aboriginal
Tourism
Product Club
goes even
further into
Canada's
history to
offer a new
look at the
lives of the First Nations people
before, during and after the
settlers discovered Canada.
Many other Clubs combine
Canadian climate, regional
cuisine and outdoor experiences
to show Canada's true nature.

The Vancouver Arts in
the City Product Club
offers a vast array of
experiences with
performing arts, visual
arts and crafts.
Over the years,
Canadian society has
become incredibly
multicultural. This
allows our tourist to
experience world
cultures in a single
country – or a single
city! Did you know that
Toronto is the most
multicultural city in the
world? (Canadian
Geographic, January,
2001)
Another great
Canadian challenge:
how many cultures and
people can you identify
in the fabric of Canada?

Canada's Cultural Connection

KEEP YOUR EYE ON…
ABORIGINAL TOURISM

Canada's First Nations have fascinated many people,
worldwide; yet, they remain a mystery. The Canadian
Tourism Commission's Product Club program supports
Aboriginal partnerships that seek to position this mystery
as a possible discovery to tourists.
The Aboriginal Tourism Product Club offers packages to
tourists to help them get acquainted with the aboriginal
cultures across the country. Experience a real Pow Wow
and some authentic aboriginal feasts.
“Many partners, many skills, one mission: the development
of aboriginal tourism” Patricia Langevin; Manager,
Aboriginal Tourism Product Club.
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• Rivers deep, mountains
high

• In with the old, in with
the new

• Sunrise, sunset…

From coast to coast to coast,
Canada boasts some of the world's
most spectacular scenery dabbed
with cityscapes that are historic,
modern and unique. Such a young
country, such a nice people, so
many things to see and do!
The phrase “something for
everyone” can easily be used to
describe Canada. As true as that
statement is, this demands creative
thinking from the tourism
professionals who promote this
country.
The Canadian Tourism
Commission's Product Club
program is ready to help with that

challenge. The Trail of the Great
Bear Product Club offers special
tours along untouched mountain
beauty in Western Canada; a
delight for all ages! The Great
Canadian Fossil Trail Product Club

positions the Canadian landscape
in prehistoric times when
dinosaurs were king. The Atlantic
Lighthouse Council has created a
route that allows tourists to learn
about, and visit, a precious part of
Canada's heritage: old lighthouses
along the maritime coast. Not to
mention the Country Roads Agri-
Tourism Product Club which will
take you on a farm trip you would
have never imagined! 
So much to do, so much to see.
The only challenge now, is where
do you start?

Did Somebody Say “Roadtrip”? KEEP YOUR EYE ON…
GARDENING

One of the most popular hobbies for “baby boomers” is
gardening. So, what would be more fascinating than taking
in some gardening tips from national gardening
champions during your vacation?
The Canadian Tourism Commission's Product Club
program has encouraged two consortia to create
partnerships that will develop this tourism trend. The
Bloom and Garden Tours of Canada Product Club has
created a national route to link communities across the
country in a friendly competition for bragging rights. The
Garden Tourism Product Club has gone deeper into
developing the components of garden tourism in British
Columbia in concert with the national Product Club.
“Research has confirmed that the garden inspired travel
market is virtually untapped in BC and the rest of Canada.
Discussion with national, international and local BC tour
companies has proven the demand for this special niche
market of 'garden inspired travel' exists, particularly with
the focus of city to city and region to region travel within
Canada and neighboring US States.
Visitors to BC in spring 2002 can expect a new highlight of
garden inspired itineraries that combine public and private
garden tours with art, music, cuisine, wine tasting, heritage
and all the natural wonders of wetlands and wild flowers in
the back country. Many garden enthusiasts or leisure
travelers can expect to feel this is a uniquely packaged
'boutique' experience personally designed for them.”
Garden Tourism Product Club.
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• The serenity of sea
kayaking in a pristine
ocean cove… or, the
excitement of crashing
the waves while
whitewater rafting.

• Technical mountain
biking on old logging
roads… or, a peaceful
bicycle tour through a
quaint rural village.

• A sunny afternoon hike
in backcountry
meadows, among the
fall colours… or, a
rugged mountain climb
up a challenging rock
face.

• Canoeing on a true
wilderness river system,
or wildlife viewing in a
biosphere reserve.

Canada provides more
opportunities to be at one with
nature than can be experienced in
a lifetime.

Outdoor experiences, not only
offer a vast array of exciting
activities for tourists, but they also
serve to inform locals and visitors
on issues such as respect for the
ecological preservation, respect for
the environment and sustainable
resource use.
The Canadian Tourism
Commission's Product Club
program showcases both outdoor
activities and learning experiences.
Such Clubs as Le Québec maritime,
Conservation Lands of Ontario or
the Ecotourism Product Club offer
fantastic experiences that delve

into a true appreciation
of nature and its
ecosystems. Others like
the Bay of Fundy and
the Independent
Innkeepers Product Club
offer a menu of choices
for outdoor 
experiences – anywhere
from wilderness
adventure to a Sunday
stroll with your loved
ones.
Ten provinces, three
territories, one country.
Canada offers tourists
one fifth of the world's
fresh water, the longest
shared-use recreational

pathway in the world: the Trans-
Canada Trail which spans across
provincial and territorial borders
to cover 16,200 kilometres and an
untouched, accessible natural
environment waiting to be
discovered.

A Breath of Fresh Air…

KEEP YOUR EYE ON…
NORTHERN CANADA

North of 60 – a place only imagined by most. And, yet, an
amazing natural ruggedness is ready to host all those daring
enough to encounter it. Canada's northern territories – the
Yukon, the North West Territories and Nunavut. Unchartered
land – for the most adventurous tourist. Is it in you?
The Canadian North gives a new meaning to the term
“exotic”. A truly natural landscape blending beautiful vistas
and the most hospitable people you can imagine to make
your vacation truly memorable. Few people have left without
being touched deeply by the sheer vastness of this land!
“The most telling affect of my arctic experiences came after
the fact. My teenaged children were amazed to learn that the
same boring guy who mows the lawn had driven a dog team,
eaten whale meat and slept in an igloo. Their incredulity
parallelled the slow realization that the trip had affected
many of my attitudes. I have gained a kind of quiet
confidence and optimism. It isn't the same kind of “gung-ho”
short-lived enthusiasm one gets at traditional off-sites after
being subject to yet another motivational speaker. The trip
has made me a better employee because it has made me a
better person.” Arctic Corporate Travel Event Product Club.
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• “Six inches of fresh
powder.” – A skier's
favourite words.

• “122,670km of groomed
snowmobiling trail –
enough for you?” –
Snowmobiling heaven!

• “A serene blanket of
white snow at sunrise.”
– The cross country
fan's call from the wild.

Clearly, Canada's signature season
is winter. And, Canada's tourism
businesses have become experts in
showcasing this amazing time of
year in the most unique and
exciting ways!
The Canadian Tourism
Commission's Cross Country
Skiing and its Ski & Snowboard
Product Clubs have been formed
with the intention to put Canada's
winter in the forefront of
travellers' minds.
Of the existing Product Clubs,
many have incorporated strong

winter elements in their offers in
order to take advantage of
Canada's signature season and
help position Canada as a unique,
world-class winter destination.
The Bloom and Garden Tours of
Canada Product Club has added a
new endeavour for its partners in
the winter season. Bringing in a
unique concept of seasonal lights
in communities across Canada,
this Product Club meets the needs
of the Touring, Winter, and Cities
and Resorts markets.
Winter in Canada is truly an
experience of culture and fun!
Think of the endless possibilities :
tubing, snowmobiling, horseback
riding, the Northern Lights – pick
what you like. The Canadian
Tourism Commission's Product
Club program is a key factor in
bringing these activities, and so
many more, to market.

Cold on the Outside;
Toasty on the Inside KEEP YOUR

EYE ON…
WINTER

“The second season is
well under way for the Ice
Hotel in Québec City. If
the trend continues, we
will surpass our objectives
in all areas. At this time,
our occupancy is
brushing the 65% mark,
day visitors are coming in
larger numbers and
special events are on a
constant rise…
…Enjoy the sugar bush
season, the Ice Hotel will
certainly be a part of it!”
Véronique Cyr, Ice Hotel
(Québec City).
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Resources

Visit our Website www.canadatourism.com/productclubs regularly for
the most up-to-date list of active Product Clubs.

Research Program

The Research program collectively conducts the following key studies:

• Tourism Satellite Account (TSA)
• National Tourism Indicators (NTI)
• Canadian Travel Survey (CTS)
• International Travel Survey (ITS)

The CTC has also developed strategic research programs to inform industry decisions in concert with
industry partners. In addition, the CTC Research program offers unsolicited partnership opportunities. To
benefit from this opportunity, a partnership proposal must be forwarded to the Chairman of the CTC
Research Committee c/o Director CTC Research Program.

For more information about our current research programs and partnering opportunities, please visit our
website at www.canadatourism.ca under Partner Programs/Research.

The Tourism Reference and Documentation Centre (TRDC) 

The TRDC is an information resource centre, which responds to requests about the Canadian tourism
industry. The clientele of the Centre includes the employees of the Canadian Tourism Commission as well as
academics, government departments, tourism associations and people from the industry in Canada and
throughout the world. The TRDC has a collection of over 5,000 books, conference proceedings and reports as
well as 400 journal titles.

Canadian Tourism Exchange (CTX)

If you operate a business that helps to promote tourism in Canada and your livelihood depends on the
success of the tourism industry, you'll want to join the CTX today. You'll benefit from an abundance of
valuable information to help you to make profitable business decisions and collaborate online with other
members of the Canadian Tourism Industry.

CTX is a business-to-business network for the Canadian tourism industry. It offers access to a series of
applications which can offer significant added value to its members. Any legitimate business engaged in the
Canadian tourism industry with access to the Internet could easily become a member of the CTX community
and share in the benefits which membership offers.

One of the major objectives of CTX is to build a community of Canadian tourism business users who are
given easy access to up-to-date information which impact on members day-to-day operations. The electronic
communication linkage of members of the industry will foster greater opportunities to collaborate and share
information with others for mutual benefit. Experience has shown that the larger the community of
members, the greater the benefits in general.

For more information on how you can become a member of CTX, please see our homepage at:

www.canadatourism.com


