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1η Νοεμβρίου 2019
ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ο ΝΕΟΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΣ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΑΣΥΞΕ

Με αυξημένο αριθμό μονάδων μελών
του ΠΑΣΥΞΕ, για 5η συνεχόμενη σεζόν, ο νέος χειμερινός
κατάλογος
Συνεπής με την πολιτική που προωθεί εδώ και αρκετά χρόνια για ανάπτυξη του εσωτερικού τουρισμού, ο
ΠΑΣΥΞΕ συνεχίζει την προσφορά ελκυστικότατων τιμών με σημαντική έκπτωση για τους συμπατριώτες
μας, σε 73 ξενοδοχεία, συγκροτήματα οργανωμένων διαμερισμάτων και τουριστικών χωριών. Οι 73
μονάδες, μέλη του Συνδέσμου, μετέχουν στον νέο κατάλογο εσωτερικού τουρισμού για τη χειμερινή
περίοδο Νοεμβρίου 2019 - Μαρτίου 2020, μια σημαντική πρωτοβουλία την οποία στηρίζουν διαχρονικά
το Υφυπουργείο Τουρισμού και η Τράπεζα Κύπρου.
Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι για τον Νοέμβριο, οι ειδικές προσφορές αρχίζουν από €15.00 το άτομο σε
studio (για διαμονή 2 ατόμων) και από €20.00 το άτομο σε δίκλινο δωμάτιο ξενοδοχείου (για διαμονή 2
ατόμων).
Ο ΠΑΣΥΞΕ κατέβαλε και φέτος έντονη προσπάθεια και ενθάρρυνε τα μέλη του να παραμείνουν
σε λειτουργία κατά τη χειμερινή περίοδο, έστω και μερικώς, επιμηκύνοντας έτσι την τουριστική
περίοδο, νοουμένου ότι τα οικονομικά τους δεδομένα θα το επέτρεπαν, και παρά το σοβαρό
πλήγμα που επέφερε στον τουρισμό μας η πρόσφατη πτώχευση της THOMAS COOK. Συνεπώς
είναι με ιδιαίτερη ικανοποίηση που σημειώνεται ότι ο αριθμός των μονάδων που παρατείνουν
την λειτουργία τους, μετέχοντας στον κατάλογο του Συνδέσμου, είναι αυξημένος για πέμπτη
συνεχόμενη χειμερινή περίοδο.
Η αύξηση αυτή, δεν υποβαθμίζει ασφαλώς τα τεράστια
περιθώρια περαιτέρω βελτίωσης που υπάρχουν, αλλά και τις εντεινόμενες προσπάθειες, που
όλοι καλούμαστε να καταβάλουμε, για αποτελεσματική αντιμετώπιση της πρόκλησης που
ονομάζεται εποχικότητα του τουρισμού.
Σε μια προσπάθεια εκσυγχρονισμού και περαιτέρω αναβάθμισης της προσπάθειας για ενίσχυση του
χειμερινού τουρισμού, ο νέος κατάλογος παρουσιάζεται διαδραστικός, πιο φιλικός στον χρήστη και
καλύπτει την περίοδο από 1/11/2019 μέχρι 31/3/2020. Ο κατάλογος θα διατίθεται στο διαδίκτυο από την
1/11/2019, στις ιστοσελίδες του ΠΑΣΥΞΕ, του Υφυπουργείου Τουρισμού και της Τράπεζας Κύπρου για πιο
εύκολη πρόσβαση από τους κύπριους συμπατριώτες μας:
www.cyprushotelassociation.org
www.visitcyprus.com
www.visitcyprus.biz
www.bankofcyrpus.com
Για περισσότερες πληροφορίες προτρέπονται οι συμπατριώτες μας να επικοινωνούν με τα Κεντρικά
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του
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