Παρακαλούμε μην στέλνετε τις απαντήσεις σας σε αυτή τη διεύθυνση
Μπορείτε να επικοινωνείτε με το ΗΑΤΤΑ στη διεύθυνση: hatta@hatta.gr
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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Θέμα: HATTA: Επίσκεψη τουριστικών γραφείων στη Θράκη
Mε μεγάλη επιτυχία διοργανώθηκε από τον ΗΑΤΤΑ, ταξίδι γνωριμίας εκπροσώπων τουριστικών γραφείων στη
Θράκη. Το ταξίδι πραγματοποιήθηκε το διάστημα 15-17 Ιανουαρίου, και εντάσσεται στις πρωτοβουλίες που έχει
αναλάβει ο ΗΑΤΤΑ για την προβολή και τουριστική αξιοποίηση της Εγνατίας Οδού.
Όπως είναι γνωστό, ο HATTA, είναι εταίρος μαζί με τις 11 Νομαρχίες της περιοχής και την ΑΝΚΟ, στο
Αναπτυξιακό Πρόγραμμα για την τουριστική αξιοποίηση της Εγνατίας Οδού «Εγνατία Τουρισμός», με σκοπό
την ανάπτυξη των περιοχών της Εγνατίας Οδού.
Τα τουριστικά γραφεία –μέλη του ΗΑΤΤΑ, είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν την περιοχή της Θράκης και
συγκεκριμένα τους Νομούς Ξάνθης και του Έβρου.
Στα πλαίσια του ταξιδιού γνωριμίας, τα μέλη του ΗΑΤΤΑ συμμετείχαν στο 2ο Αναπτυξιακό Συνέδριο «Οδικός
Χάρτης για την Ξάνθη του 2010», που οργάνωσε η Νομαρχία Ξάνθης και στο οποίο ήταν εισηγητής ο Γενικός
Γραμματέας του ΗΑΤΤΑ κ. Μάριος Καμμένος.
Τις εκδηλώσεις του ταξιδιού, τίμησαν με την παρουσία τους ο κ. Γιώργος Παυλίδης, Νομάρχης Ξάνθης, η κα.
Ευτέρπη Στάντζιου, Αντινομάρχης Ξάνθης, ο κ. Παναγιώτης Ατζανός, Αντινομάρχης Έβρου, ο κ. Γεώργιος
Ούστογλου, Δήμαρχος Φερών και λοιποί τοπικοί παράγοντες.
Μία από τις δραστηριότητες του ΗΑΤΤΑ είναι τα ταξίδια γνωριμίας (fam trips), μέσα από τα οποία δίνεται η
δυνατότητα στα τουριστικά γραφεία να γνωρίσουν έναν τόπο και τους επαγγελματίες του, ώστε να ανοίξει ο
δρόμος για νέες επαγγελματικές γνωριμίες και συνεργασίες.
Μέσα στο 2010 θα ακολουθήσουν και άλλα ταξίδια γνωριμίας, τόσο σε περιοχές της Εγνατίας Οδού, όσο και σε
άλλους προορισμούς της Ελλάδας και του εξωτερικού.
Χορηγοί και υποστηρικτές του συγκεκριμένου fam trip ήταν η Aegean Airlines, το Thraki Palace –Hotel &
Conference Center, οι Νομαρχίες Έβρου και Ξάνθης, ο Δήμος Φερών καθώς και το τουριστικό γραφείο Leon
Tours.
Για φωτογραφικό υλικό, παρακαλούμε πατήστε εδώ.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο ΗΑΤΤΑ
Γραφεία Συνδέσμου:
Τηλ. 210 9223522, Fax: 210 9233307
Email: hatta@hatta.gr, Web site: www.hatta.gr
Διεύθυνση ΗΑΤΤΑ: 6973 043504 (κα Άννα Ανυφαντή)

