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Πλήγμα το γεγονός ότι η Βουλή δεν ψήφισε ακόμα
το νομοσχέδιο για Υφυπουργείο Τουρισμού
Κυκλοφόρησε το νέο τεύχος του περιοδικού «Ξενοδόχος»
Τη δυσαρέσκεια τόσο του ιδίου όσο και όλων όσων εμπλέκονται στην
τουριστική βιομηχανία της Κύπρου, εκφράζει ο πρόεδρος του ΠΑΣΥΞΕ,
Χάρης Λοϊζίδης, σε άρθρο του στο νέο τεύχος του περιοδικού «Ξενοδόχος»
το οποίο μόλις κυκλοφόρησε. Ο κ. Λοϊζίδης, μεταξύ άλλων, τονίζει ότι είναι
«κρίμα που ενώ τα τελευταία χρόνια βλέπουμε να γίνονται πράξη έργα και
ενέργειες που θα στηρίξουν βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα τον
τουρισμό μας, μένει παγοποιημένη μια μεταρρύθμιση που, αναμφίβολα, θα
είναι ο θεμέλιος λίθος για την παραπέρα ανάπτυξη και θωράκιση του
τουρισμού στην Κύπρο».
Στο νέο τεύχος του περιοδικού του ΠΑΣΥΞΕ φιλοξενείται εκτενές ρεπορτάζ
για την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Ξενοδόχων
καθώς και δράσεις του ΠΑΣΥΞΕ, όπως ήταν η συνάντηση με τον πρέσβη
της Ουκρανίας καθώς και η δημοσίευση του Καταλόγου Εσωτερικού
Τουρισμού για το Καλοκαίρι 2017. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται για τη
λειτουργία του καζίνο στην Κύπρο το 2018, όπως επίσης και σε εκδηλώσεις
και ενέργειες τοπικών αρχών αλλά και του ΚΟΤ με στόχο τη βελτίωση του
τουριστικού προϊόντος του τόπου. Στο τεύχος φιλοξενούνται, επίσης,
άρθρα ειδικών για ευρωπαϊκά πρότυπα ποιότητας που μπορούν να
εφαρμοστούν και στην ξενοδοχειακή βιομηχανία.
Ο «Ξενοδόχος» είναι το επίσημο περιοδικό του Παγκύπριου Συνδέσμου
Ξενοδόχων. Διανέμεται, τρεις φορές τον χρόνο, σε κρατικούς
αξιωματούχους του ευρύτερου δημόσιου τομέα, σε ηγετικά στελέχη του
ιδιωτικού τομέα, καθώς επίσης σε όλα τα μέλη του ΠΑΣΥΞΕ, διευθυντές
ξενοδοχείων,
ιδιοκτήτες
εστιατορίων,
εταιρείες
εφοδιασμού
του
ξενοδοχειακού τομέα, ταξιδιωτικά γραφεία, αεροπορικές εταιρείες και
άλλους. Αναρτάται επίσης στην ιστοσελίδα του ΠΑΣΥΞΕ.
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