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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΗΑΤΤΑ : Fam Trip Ρώσων Tour Operators
Η ROSSIYA AIRLINES µας φέρνει πιο κοντά

Με τα φτερά της ROSSIYA AIRLINES θα πετάξει 19µελής αποστολή από την Αγία Πετρούπολη
στην Αθήνα την Παρασκευή 9 Μαϊου, στα πλαίσια fam trip που συνδιοργανώνει ο Ελληνικός
Οργανισµός Τουρισµού (Ε.Ο.Τ.) και ο Σύνδεσµος των εν Ελλάδι Τουριστικών και Ταξιδιωτικών
Γραφείων (ΗΑΤΤΑ) από 10 έως 16 Μάιου 2008 και επ’ ευκαιρία της έναρξης των δροµολογίων
της ROSSIYA AIRLINES για την απευθείας σύνδεσης της Αθήνας µε την Αγία Πετρούπολη.
Στην αποστολή συµµετέχουν ο κ. S.E. Korneev, αντιπρόεδρος και υψηλόβαθµα στελέχη της RUTI
(Russian Union of Travel Indjustry), Tour Operators - Managers των µεγαλύτερων γραφείων
τουρισµού στην Αγία Πετρούπολη, δηµοσιογράφοι και εκπρόσωποι της Rossiya Airlines.
Ο ΗΑΤΤΑ έχει συµπεριλάβει στα πλαίσια του fam trip της ρωσικής αντιπροσωπείας στην Ελλάδα,
σαν πρώτο σταθµό τον Πόρο όπου το Σάββατο 10 Μαΐου, στα πλαίσια του 7ου ∆ιεθνούς Συµποσίου
Θαλάσσιου Τουρισµού (από 10 έως και 15 Μαΐου 2008), θα παρευρεθούν στα εγκαίνια Συµποσίου
προσκεκληµένοι του ∆ηµάρχου Πόρου, συνοδευόµενοι από το Πρόεδρο του ΗΑΤΤΑ κ. Γιάννη
Ευαγγέλου και στη δεξίωση, που θα παραθέσει ο ∆ήµαρχος Πόρου κατόπιν στο Ρωσικό Ναύσταθµο.
Στη συνέχεια την Κυριακή 11 Μαϊου συνοδευόµενοι από µέλη του ΗΑΤΤΑ θα περιηγηθούν την
έκθεση σκαφών, θα έχουν σύντοµη συνάντηση µε τον Πρόεδρο του Ελληνικού Συνδέσµου Μεσιτών &
Εµπειρογνωµόνων Θαλαµηγών και στη συνέχεια συνάντηση εργασίας µε το ∆ήµαρχο και τους τοπικούς
τουριστικούς φορείς.
Μετά τον Πόρο άλλοι σταθµοί του ταξιδιού της ρωσικής αντιπροσωπείας είναι η Μύκονος, Σαντορίνη,
Πάτµος, Ηράκλειο, Ρόδος όπου το πρόγραµµα περιλαµβάνει συναντήσεις B2B µε τοπικούς
τουριστικούς φορείς, εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, ξεναγήσεις στα σηµαντικότερα
αξιοθέατα (αρχαιολογικούς χώρους, περιβαλλοντικά µνηµεία (π.χ. φυσικό Μνηµείο ∆άσους
Κυπαρισσιού Έµπωνα Ρόδου), επισκέψεις σε τουριστικές υποδοµές (µεγάλα ξενοδοχειακά
συγκροτήµατα) και άλλες δραστηριότητες που προωθούν την πολυδιάστατη εικόνα του τουρισµού στην
Ελλάδα (π.χ. ξενάγηση σε οινοποιείο, γνωριµία µε την παραδοσιακή κυκλαδίτικη κουζίνα, κλπ.).
Τελευταίος σταθµός η Αθήνα, ως city break προορισµός, όπου θα ξεναγηθούν στο ιστορικό κέντρο της
πόλης, τον Ελληνικό Κόσµο (Ίδρυµα Μείζονος Ελληνισµού), θα επισκεφθούν ξενοδοχεία της πόλης
των Αθηνών και θα έχουν συνάντηση B2B µε τα µέλη του ΗΑΤΤΑ. Για περισσότερες πληροφορίες έχει
αναρτηθεί το αναλυτικό πρόγραµµα του Fam Trip στο site του ΗΑΤΤΑ.
Επισκέψη στη Μύκονο
Συγκεκριµένα κατά την επίσκεψη στη Μύκονο, ο ΗΑΤΤΑ διοργανώνει την ∆ευτέρα 12 Μαΐου 2008 και
ώρα 20.00 µµ συνάντηση Β2Β της ρωσικής αντιπροσωπείας µε τοπικούς τουριστικούς φορείς και την
τοπική αυτοδιοίκηση µε την υποστήριξη και τη ευγενική χορηγία του ∆ήµου Μυκόνου. στο ξενοδοχείο
ΛΗΤΩ (ευγενική παραχώρηση του κου Χρ. Πανταζόπουλου - ISLAND MYKONOS TRAVEL). Πριν
από τη συνάντηση ο ∆ήµος Μυκόνου θα παραθέσει welcome cocktail dinner.
Θα ήταν ιδιαίτερη η χαρά µας να παρευρεθείτε στην εκδήλωση αυτή.
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 στα κινητά 6932 454270 και 6973 043504.

