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Α.Π.
Αθήνα, 8 Οκτωβρίου 2008

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ο ΕΟΤ, ο ΗΑΤΤA και οι τοποθεσίες γυρισµάτων της’’ MAMMA MIA’’ φέρνουν
στην Ελλάδα Αυστραλούς Tour Operators & δηµοσιογράφους
σε αναζήτηση νέων τουριστικών προορισµών.
Η κοινή προσπάθεια του ΕΟΤ και του ΗΑΤΤΑ και η εισπρακτική 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), όπου θα γνωρίσουν το νέο πρόσωπο της πόλης, το γαστριµαργικό γίγνεσθαι,
οινοποιεία, τα ενδηµικά φυτά
του πεζόδροµου της Αρεοπαγήτου, το Νέο Μουσείο
Ακρόπολης.
Η αγορά της Αυστραλίας, µόλις τελευταία έχει έρθει σε επαφή µε νέους τουριστικούς
προορισµούς της Ελλάδας µέσα από προβολές ταινιών (‘’Mamma Mia’’- Σκιάθος Σκόπελος) και παρουσίαση των νέων τουριστικών προϊόντων µέσω άρθρων και τηλεοπτικών
εκποµπών που προέκυψαν από φιλοξενίες δηµοσιογράφων σε συνεργασία του ΕΟΤ µε
Τοπικές Αυτοδιοικήσεις.
Αυτό το ταξίδι γνωριµίας µπορεί να εξασφαλίσει πολλαπλασιαστικά αποτελέσµατα αφού στο
πρόγραµµα των επισκεπτών δεν περιλαµβάνεται απλώς η επίσκεψη των Τ.Ος και των
δηµοσιογράφων
στις προβαλλόµενες περιοχές Σκιάθου-Σκοπέλου (νέοι τουριστικοί
προορισµοί για τους Αυστραλούς) και στην ευρύτερη περιοχή του Βόλου - Πηλίου αλλά
προβάλλονται οι ειδικές µορφές τουρισµού υπαίθρου, η γαστρονοµία και ο πολιτιστικός
τουρισµός. Το ίδιο ισχύει και για την Αθήνα που παρουσιάζεται ως πολιτιστικός και city
break προορισµός.
Για το σκοπό αυτό το πρόγραµµα περιλαµβάνει επισκέψεις σε πολιτιστικά – φυσικά
µνηµεία, τοπικούς συνεταιρισµούς παραδοσιακής τέχνης, σύγχρονες τουριστικές υποδοµές
καθώς και επιλεγµένους χώρους εστίασης, όπου µπορούν να γνωρίσουν την Ελληνική
κουζίνα στην πραγµατική της διάσταση.

Παράλληλα ο ΗΑΤΤΑ διοργανώνει 2 Β2Β συναντήσεις εργασίας
22/10/2008
Ώρα 10.00 π.µ. – 12.00 µ.µ.

Αθήνα

Ξενοδοχείο Metropolitan
385 Syngrou Ave Athens
Tel: +30210 9471000

25/10/2008
Ώρα 18.30 µ.µ. – 20.30 µ.µ

Βόλος

Xenia Volos Palace
DOMOTEL XENIA VOLOS
Plastira 1 Volos

Tel +30 24210 92700

µεταξύ των γραφείων - µελών του και των Αυστραλών tour operators, λόγω του ιδιαίτερου
ενδιαφέροντος που παρουσιάζει η τουριστική αγορά της Αυστραλίας ως µια
πολλά
υποσχόµενη αγορά, συµβάλλοντας στην επιµήκυνση της τουριστικής περιόδου, δεδοµένου
ότι οι Αυστραλοί ταξιδεύουν εκτός της ελληνικής περιόδου αιχµής.
Η πραγµατοποίηση της όλης διοργάνωσης έγινε δυνατή χάρις στην αµέριστη υποστήριξη
του ΕΟΤ, του Γραφείου του ΕΟΤ της Αυστραλίας και Νέας Ζηλανδίας, οι οποίοι
ανταποκρίθηκαν
στην άµεση ζήτηση της µεγάλης τουριστικής αυτής αγοράς της
Αυστραλίας, να γνωρίσει νέα τουριστικά προϊόντα της Ελλάδας, σε ελάχιστα γνωστούς από
τους Αυστραλούς τουριστικούς προορισµούς, συµβάλλοντας στη δηµιουργία ενός σταθερά
αυξητικού ρεύµατος εισερχόµενου τουρισµού ποιότητας.
Το πρόγραµµα καθώς και οι λίστα συµµετεχόντων tour operators και δηµοσιογράφων θα
αναρτηθεί στο site του HATTA www.hatta.gr προς ενηµέρωσή σας.

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.

