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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Αυστραλοί Τ.Ο. και δηµοσιογράφοι στη Μαγνησία:
Ο ΗΑΤΤΑ και ο ΕΟΤ δείχνουν το δρόµο για την ανάπτυξη νέων τουριστικών
προορισµών
Η κοινή προσπάθεια του ΕΟΤ και του ΗΑΤΤΑ και η επιτυχία της ταινίας «Mamma mia»
φέρνουν διακεκριµένους Αυστραλούς & Νεοζηλανδούς tour operators µαζί µε 4
δηµοσιογράφους, από 19 έως 27 Οκτωβρίου 2008 στην Ελλάδα. Ακολουθούν τα «ίχνη» της
ταινίας σε αναζήτηση νέων τουριστικών προορισµών) τη Σκιάθο και τη Σκόπελο (22 -24
Οκτωβρίου) στο Βόλο και το Πήλιο (25-26 Οκτωβρίου) µε αφετηρία την Αθήνα (20 – 22
Οκτωβρίου).
Ο ΗΑΤΤΑ σχεδίασε το πρόγραµµα τους στις Σποράδες το Βόλο και το Πήλιο πάνω σε τρείς
άξονες, την ανάδειξη νέων τουριστικών προορισµών (για την Αυστραλιανή αγορά ιδίως), την
ανάδειξη νέων τουριστικών προϊόντων και την ανάπτυξη του τουρισµού σε 12µηνη βάση αφού
οι Αυστραλοί κινούνται σε εποχές αντίθετες από το κυρίως ρεύµα του εισερχόµενου
τουρισµού.
Το πρόγραµµα από τις 22 Τετάρτη έως τις 25 Οκτωβρίου Σάββατο περιλαµβάνει ξενάγηση
στα πανέµορφα νησιά των Σποράδων µε την ευγενική χορηγία και φιλοξενία των ∆ήµων
Σκιάθου και Σκοπέλου. Συγκεκριµένα στη Σκόπελο στις 23 Οκτωβρίου, ξεκινώντας από
λιµάνι του Λουτρακίου θα επισκεφτούν τον Γυναικείο Αγροτουριστικό Συνεταιρισµό της
Γλώσσας «Γλωσιώτισσα», σε µια γνωριµία της τοπικής παραδοσιακής οικονοµίας και στη
συνέχεια όλα τα σηµεία που γυρίστηκε η ταινία «Mamma mia», το εκκλησάκι του Αγίου
Ιωάννη, τις παραλίες Καστάνι και Μηλιά κύριες τοποθεσίες των γυρισµάτων, τον
παραδοσιακό οικισµό του Παλιού Κάστρου, το Λαογραφικό Μουσείο της Σκοπέλου µε στάση
για γεύµα µε παραδοσιακές σκοπελίτικες νοστιµιές.
Ετσι και στη Σκιάθο το πρόγραµµα περιλαµβάνει επίσκεψη στην Μονή Ευαγγελιστρίας και
Τρεις Ιεράρχες, στο Μπούρτζι και το Μουσείο Παπαδιαµάντη και περιπατητική ξενάγηση στο
βιότοπο Κουκουναριές µε γεύµατα και δείπνα που να αναδεικνύουν την παραδοσιακή
κουζίνα.
Στις 25 Οκτωβρίου το πρωϊ θα ταξιδέψουν προς Βόλο και Πήλιο όπου θα παραµείνουν µέχρι
της 27 Οκτωβρίου για να γνωρίσουν την πόλη των Αργοναυτών, το Βόλο µε επίσκεψη στο
πλοίο της Αργούς, το Αρχαιολογικό Μουσείο και τα οµορφότερα σηµεία της πόλης, µε
επίσηµο δείπνο εκ µέρους του ∆ήµου Βόλου στο Μουσείο Τσαλαπάτα (Σκουτελικό) και εκ
µέρους του Επιµελητηρίου Μαγνησίας στην περιοχή Τσιπουράδικα. Η ευγενική χορηγία της
φιλοξενίας των διακεκριµένων επισκεπτών εκ µέρους της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης
Μαγνησίας συνέβαλε δε ιδιαίτερα στην επιτυχία της όλης διοργάνωσης. Μάλιστα το Σάββατο
25/10 διοργανώνεται στο Domotel Xenia Volos συνάντηση Β2Β των Αυστραλών επισκεπτών
Τ.Ο. µε τους Έλληνες εκπροσώπους τουριστικών γραφείων. Την εκδήλωση θα καλωσορίσει η

αντιδήµαρχος Μαγνησίας κα Εύα ∆αµάκη-Τζαβέλα µε µια σύντοµη παρουσίαση για την
ανασύσταση του επισκέψιµου χώρου Τσαλαπάτα.
Στο βουνό των Κενταύρων, το Πήλιο, θα ακολουθήσει πολύ ενδιαφέρον και πλούσιο σε
δραστηριότητες πρόγραµµα µε την ευγενική φιλοξενία των ∆ήµων Μουρεσίου και Πορταριάς
και της ΤΡΕΝΟΣΕ που παραχωρεί ευγενικά το ταξίδι µε το Τρενάκι του Πηλίου όπου θα
γνωρίσουν την παράδοση (Γιορτή Κάστανου στο Ξουρίχτι), τη φύση (µονοπάτια του Πηλίου),
την γευστική κουλτούρα στην Πορταριά (από το Γυναικείο Συνεταιρισµό) και στην
Τσαγκαράδα (από τον ξενώνα Αµανίτα), την αρχιτεκτονική (αρχοντικά, εκκλησίες, βρύσες)
αλλά και τις σύγχρονες τουριστικές υποδοµές της περιοχής.
Το πλήρες πρόγραµµα της διοργάνωσης και τα ονόµατα των συµµετεχόντων Αυστραλών tour
operators και δηµοσιογράφων έχουν αναρτηθεί στο site του ΗΑΤΤΑ www.hatta.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας : Τόνια Πάππας τηλ.210 9223522

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε µαζί µας στα γραφεία του ΗΑΤΤΑ (τηλ. 210 - 9223522,
fax. 210 - 9233307, e-mail hatta@hatta.gr ή στο κινητό 6973 043504.
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