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ΝΕΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 
 

Ελκυστικές τιμές σε Κύπριους επισκέπτες  

από μέλη του ΠΑΣΥΞΕ για το Καλοκαίρι 
 

 

Με στόχο την ομαλή επαναλειτουργία της ξενοδοχειακής βιομηχανίας και 

παραμένοντας συνεπής στην πολιτική ανάπτυξης του εσωτερικού τουρισμού, ο 
ΠΑΣΥΞΕ συνεχίζει να προσφέρει ελκυστικές τιμές στους Κύπριους επισκέπτες. 
 

Σε μία προσπάθεια ικανοποίησης του αυξημένου ενδιαφέροντος από 
συμπατριώτες μας για διακοπές εντός Κύπρου λόγω της πανδημίας, ο ΠΑΣΥΞΕ 
προχώρησε στη διαμόρφωση ανανεωμένου καταλόγου, ο οποίος περιλαμβάνει 

ειδικές προσφορές από μέλη του για το καλοκαίρι, σε ξενοδοχεία και 
συγκροτήματα οργανωμένων διαμερισμάτων και τουριστικών χωριών. Σε αυτό το 
πλαίσιο, προτρέπονται οι συμπατριώτες μας, όπως αποτείνονται 

απευθείας στο ξενοδοχείο της επιλογής τους, πρωτίστως για να 
διαπιστώσουν αν επαναλειτούργησε και για να εξακριβώσουν τόσο τη 

διαθεσιμότητα δωματίων όσο και για το ενδεχόμενο νέων ειδικών 
προσφορών.  
 

Η στήριξη του εγχώριου τουρισμού είναι επιτακτική ανάγκη στις πρωτόγνωρες 
συνθήκες που βιώνουμε. Με αυτήν την ευκαιρία, ο Σύνδεσμος εκφράζει τις 
ευχαριστίες του προς το κράτος και τους πολίτες για τη σταθερή στήριξη τους. Για 

τον Ιούλιο οι ειδικές προσφορές αρχίζουν από €25.00 το άτομο είτε σε στούντιο 
(για διαμονή 2 ατόμων) είτε σε δίκλινο δωμάτιο ξενοδοχείου (για διαμονή 2 
ατόμων). 

Την πρωτοβουλία του ΠΑΣΥΞΕ στηρίζουν ουσιαστικά το Υφυπουργείο Τουρισμού 
και η Τράπεζα Κύπρου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στον 

ανανεωμένο καλοκαιρινό κατάλογο με τις προσφορές των μελών του ΠΑΣΥΞΕ, 
μέσω των ιστοσελίδων του ΠΑΣΥΞΕ και της Τράπεζας Κύπρου 
(www.cyprushotelassociation.org-www.bankofcyprus.com.cy). Πολύ σύντομα ο 

κατάλογος θα είναι διαθέσιμος και μέσω της ιστοσελίδας του Υφυπουργείου 
Τουρισμού (www.visitcyprus.com & www.tourism.gov.cy). 
 

Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ξενοδόχων εύχεται σε όλους καλό καλοκαίρι, με 
ευχάριστες αποδράσεις. Αξίζει να σημειωθεί ότι σε όλα τα ξενοδοχεία – μέλη του 

Συνδέσμου, θα τηρηθούν αυστηρά οι υγειονομικοί κανόνες και οδηγίες του 
υπουργείου Υγείας, για την προστασία της δημόσιας υγείας, αλλά και του 
προσωπικού των ξενοδοχείων. Ο Σύνδεσμος προσβλέπει στην κατανόηση και τη 

συνεργασία των Κυπρίων επισκεπτών στην εφαρμογή των πρωτοκόλλων 
ασφάλειας. 
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