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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

20 Αυστραλοί Tour Operators & δηµοσιογράφοι φιλοξενούνται στην Αθήνα
από τον ΕΟΤ και το ΗΑΤΤΑ
Στην Αθήνα, πρώτο σταθµό της επίσκεψής τους βρίσκονται από 20 έως 22 Οκτωβρίου οι
προσκεκληµένοι του ΗΑΤΤΑ και του ΕΟΤ Αυστραλοί tour operators και δηµοσιογράφοι, για
να γνωρίσουν το νέο πρόσωπο της πόλης, µιας πόλης µε όλες τις αντιφάσεις της
µεταολυµπιακής Αθήνας, σύγχρονη και αρχαία, µοντέρνα και παραδοσιακή.
Η αγορά της Αυστραλίας, µόλις τελευταία έχει έρθει σε επαφή µε νέους τουριστικούς
προορισµούς της Ελλάδας µέσα από την προβολή 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.
Η τουριστική αγορά της Αυστραλίας παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Ελλάδα ως
µια πολλά υποσχόµενη αγορά, τόσο για την ανάδειξη νέων τουριστικών προορισµών και
προϊόντων αλλά και την επιµήκυνση της τουριστικής περιόδου, δεδοµένου ότι οι Αυστραλοί
ταξιδεύουν εκτός της ελληνικής περιόδου αιχµής.
Το πρόγραµµα της επίσκεψης περιλαµβάνει ξενάγηση στη Βαρβάκειο Αγορά περίπατο µε
την βοτανολόγο κα Ριζοπούλου, καθηγήτρια του Πανεπιστηµίου Αθηνών, µε επίδειξη των
ενδηµικών φυτών του πεζόδροµου της Αρεοπαγίτου, πολλά από τα οποία υπάρχουν από την
αρχαιότητα.
Στο βιοκλιµατικό οινοποιείο Παπαγιαννάκου (22 Οκτωβρίου, Τετάρτη) θα πραγµατοποιηθεί
ξενάγηση στους χώρους του οινοποιείου - παρουσίαση των δρόµων του Κρασιού της Αττικής,
και της υπόλοιπης Ελλάδας, γευσιγνωσία κρασιών του κτήµατος και τριών ενδεικτικών
κρασιών από όλη την Ελλάδα (Κρήτη, Πελοπόννησος, Μακεδονία), όπου θα ακολουθήσει και
γεύµα.
Στις 27 Οκτωβρίου επιστρέφοντας στην Αθήνα το πρόγραµµα περιλαµβάνει ξενάγηση στο
Νέο Μουσείο Ακρόπολης από τον κ. Θ. Βακούλη, αρχαιολόγο της οµάδας ανέγερσης του
Μουσείου, ο οποίος θα µιλήσει για το νέο κτίριο και την ένταξη του στο ιστορικό χώρο της
περιοχής, αλλά και τον τρόπο προβολής των Μαρµάρων του Παρθενώνα.
Παράλληλα ο ΗΑΤΤΑ διοργανώνει Β2Β συνάντηση εργασίας στις 22 Οκτωβρίου 2008 ώρα
10.00 π.µ. στο ξενοδοχείο Metropolitan (Λ.Συγγρού) µεταξύ των γραφείων - µελών του και
των Αυστραλών tour operators, όπου η ΕΤΟΑ του ∆ήµου Αθηναίων θα ενηµερώνει τους
παρευρισκόµενους για την Αθήνα ως τουριστικό προορισµό –city break destination.
Η πραγµατοποίηση της όλης διοργάνωσης έγινε δυνατή χάρις στην αµέριστη υποστήριξη του
ΕΟΤ, του Γραφείου του ΕΟΤ της Αυστραλίας και Νέας Ζηλανδίας.

Πλήρες πρόγραµµα της διοργάνωσης έχει αναρτηθεί στο site του ΗΑΤΤΑ www.hatta.gr
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε µαζί µας στα γραφεία του ΗΑΤΤΑ
Υπεύθυνη επικοινωνίας : Τόνια Πάππας
(τηλ. 210 - 9223522, fax. 210 - 9233307, e-mail hatta@hatta.gr τηλ. 6973 043504
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HATTA members
(alphabetically)
Dolphin of Skiathos
Fourways Travel Agency
Seavilization – Wine Bus

Sponsors
Prefecture of Magnesia
Prefecture of Magnesia- Committee for Tourism Promotion
Chamber of Magnesia

Municipalities

(alphabetically)
Municipality of Volos
Municipality of Mouresi
Municipality of Portaria
Municipality of Skiathos
Municipality of Skopelos

Accomodation Sponsors
Metropolitan Hotel
Xenia Volou
La Piscine Hotel
Nostos Hotel

Transfers sponsors
TRENOSE
Baras Travel
Tsokas Coaches

Media sponsors
H Θεσσαλία
TRT Television

