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ΣΕ ΑΠΟΓΝΩΣΗ ΟΙ ΞΕΝΑΓΟΙ  
Έμειναν εκτός σχεδίων στήριξης 

Tην δυσαρέσκεια του εκφράζει ο Σύν-
δεσμος Ξεναγών Κύπρου για την μη 
συμπερίληψή των μελών του στα νέα 
κυβερνητικά σχέδια στήριξης, έστω και 
με εφάπαξ επιδόματα. 
Σε δηλώσεις της στο Hospitality, η Πρό-
εδρος του Συνδέσμου, Λέλια Μυλωνά, 
ανέφερε ότι «ενώ σχεδόν όλοι οι κλάδοι 
της τουριστικής βιομηχανίας στηρίχθη-
καν από το κράτος, οι ξεναγοί, για λό-
γους του οποίους δεν γνωρίζουν, έχουν 
τεθεί εκτός σχεδίων». 
Όπως είπε, υπάρχουν μέλη του Συνδέ-
σμου που δεν μπορούν να καλύψουν τα 
βασικά  έξοδα διαβίωσης.
Λόγω της πανδημίας, πρόσθεσε, μεγάλος 
αριθμός ξεναγών δεν έχει δουλέψει για 
πολλούς μήνες ή δούλεψε περιστασιακά. 
Επεσήμανε, παράλληλα, ότι υπάρχουν 
αρκετές περιπτώσεις ξεναγών που εγκα-
τέλειψαν τον κλάδο και αναζήτησαν ερ-
γασία σε άλλους τομείς της οικονομίας.

Το μέλλον των ταξιδιωτικών 
γραφείων - Συνέντευξη Λάκη 
Ππασιά, Xenos Travel σελ. 4

Τουρισμός: Οι αφίξεις και τα 
έσοδα για το 2021 και η σύγκριση 
με το 2019 σελ. 2 

KAMÁRA: Το νέο all day 
restaurant - bar που ανοίγει 
στη Λευκωσία σελ. 3

Η τουριστική βιομηχανία και 
το πρόβλημα της έλλειψης 
προσωπικού 
Σήμα κινδύνου εκπέμπει ο ΣΤΕΚ

Παγκόσμιο φαινόμενο αποτελεί η έλ-
λειψη προσωπικού στην τουριστική 
βιομηχανία. Σύμφωνα με έκθεση του 
Παγκόσμιου Συμβουλίου Ταξιδίων και 
Τουρισμού (WTTC), το πρόβλημα αυτό 
θα μπορούσε να βάλει εμπόδια στην 
ανάκαμψη του τουρισμού το 2022. 
Ένας παράγοντας που συμβάλει στην 
αύξηση της έλλειψης προσωπικού, εί-
ναι ότι εργαζόμενοι που απολυθήκαν 
από τον τομέα αυτό, βρήκαν εργασία 
σε άλλους τομείς. Συνολικά, χάθηκαν 
62 εκατομμύρια θέσεις εργασίας, 
λόγω της πανδημίας.
«Δωμάτια ξενοδοχείων θα μείνουν 
κλειστά»
Μιλώντας στο Hospitality, η Γενική 
Διευθύντρια του Συνδέσμου Τουρι-
στικών Επιχειρήσεων Κύπρου (ΣΤΕΚ), 
Χρυσαίμιλη Ψηλογένη, ανέφερε ότι 
«ξενοδοχειακές μονάδες θα αναγκα-
στούν να αφήσουν δωμάτια κενά 

και παρεμφερείς υπηρεσίες εκτός 
λειτουργίας, αφού πρακτικά θα είναι 
αδύνατο να ανταπεξέλθουν στην αυ-
ξημένη ζήτηση. Ενδεχόμενη μείωση 
της προσφερόμενης ποιότητας στον 
πελάτη ή ακόμη και ελλιπής παροχή 
της, θα έχει αλλεπάλληλες συνέπειες 
στο στόχο για αναβάθμιση και εμπλου-
τισμό του προϊόντος και γενικότερα 
στην εικόνα του προορισμού». 
Σύμφωνα με την Γ.Δ. του ΣΤΕΚ, δεν 
υπάρχει άλλη λύση από την εργοδό-
τηση προσωπικού από τρίτες χώρες, 
ζητώντας από το αρμόδιο Υπουργείο 
να το επιτρέψει. «Είναι ξεκάθαρο πως 
στην περίπτωση που δεν ληφθούν 
άμεσα και επαρκή μέτρα, η Κύπρος 
θα βρεθεί σε ιδιαίτερα δυσχερή θέση 
έναντι του ανταγωνισμού και ταυτό-
χρονα οι συνέπειες θα μεταφερθούν 
και σε άλλους παρεμφερείς τομείς 
οικονομικής δραστηριότητας».
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Τουρισμός: Καλύτερο το 2021 
απο το 2020
Αυξήθηκαν οι αφίξεις και τα έσοδα, αλλά δεν φθάνουν              
τα επίπεδα του 2019

Κατακόρυφη αύξηση παρουσίασαν 
οι αφίξεις τουριστών στην Κύπρο το 
2021 σε σχέση με το 2020, παραμέ-
νοντας, ωστόσο, σε χαμηλά επίπεδα 
σε σχέση με το 2019. Συγκεκριμένα, 
σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής 
Υπηρεσίας, οι αφίξεις τουριστών το 
2021 ανήλθαν σε 1.936.931 σε σύγκρι-
ση με 631.609 το 2020, σημειώνοντας 
αύξηση 206,7% και μείωση 51,3% σε 
σύγκριση με το 2019 (3.976.777 αφί-
ξεις). Όσον αφορά στα έσοδα από τον 
τουρισμό την περίοδο Ιανουαρίου – 

Οκτωβρίου του 2021, καταγράφηκε 
αύξηση 260,2% σε σύγκριση με την 
αντίστοιχη περίοδο του 2020 και 
μείωση 46,5% σε σύγκριση με την 
αντίστοιχη περίοδο του 2019.

Οι κυριότερες αγορές
Κυριότερη πηγή τουρισμού για τον 
Δεκέμβριο του 2021 ήταν το Ηνω-
μένο Βασίλειο με 19.199 αφίξεις. Στη 
2η θέση ήταν η Ελλάδα με 12.420 
αφίξεις και στην 3η η Ρωσία με 9.234 
αφίξεις.

Οι λόγοι καθόδου στην Κύπρο
Τον Δεκέμβριο του 2021, το 61,5% 
των ξένων ήρθε στην Κύπρο για δι-
ακοπές, το 29% για να επισκεφθεί 
φίλους ή συγγενείς και το 9,5% για 
επαγγελματικούς σκοπούς. Αντίστοι-
χα, για τον Δεκέμβριο 2020, ποσο-
στό 25,6% επισκέφθηκε την Κύπρο 
για διακοπές, 51,8% για επίσκεψη σε 
φίλους ή συγγενείς και 22,6% για 
επαγγελματικούς λόγους.

AEGEAN AIRLINES: 
ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ 
ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ ΜΕ WI-FI 
ΣΤΙΣ ΠΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ
H AEGEAN αναβαθμίζει την ταξιδιωτική 
εμπειρία, προσφέροντας πλέον στους 
επιβάτες της τη δυνατότητα να απο-
κτήσουν πρόσβαση στο internet κατά 
την πτήση τους και να απολαύσουν ψυ-
χαγωγικό περιεχόμενο, μέσω της νέας 
ψηφιακής της πλατφόρμας.
Οι επιβάτες θα έχουν τη δυνατότητα να 
δοκιμάσουν δωρεάν την υπηρεσία για 
10 λεπτά με το πακέτο “Free 10’ ”, ενώ 
όσοι επιθυμούν να διατηρήσουν την πρό-
σβασή τους στην υπηρεσία σε όλη την 
πτήση, μπορούν να επιλέξουν το πακέτο 
“Text and surf” ή το πακέτο “Stream”.
Για την ανάπτυξη της υπηρεσίας Wi-Fi 
onboard πάνω στην τεχνολογική πλατ-
φόρμα του European Aviation Network, 
η οποία αποτελεί την κορυφαία εφαρμο-
γή ευρυζωνικού internet εν πτήσει στην 
Ευρώπη, καθώς προσφέρει ασύγκριτες 
ταχύτητες, αδιάλειπτη κάλυψη και ση-
μαντικά χαμηλότερο χρόνο αναμονής 
(latency) από οποιαδήποτε άλλη αντίστοι-
χη εφαρμογή στην αγορά, η AEGEAN συ-
νεργάστηκε με την Inmarsat, τη Deutsche 
Telekom και τη Display Interactive.

https://www.aasparesort.com/
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KAMÁRA: Το νέο all day 
restaurant - bar της 
πρωτεύουσας
«Παντρεύει» το μοντέρνο με το κλασικό 

Μια νέα δυνατή πρόταση, τόσο γευ-
στικά όσο και αισθητικά, έρχεται στην 
ανανεωμένη Λεωφόρο Μακαρίου, 
στη  Λευκωσία, «παντρεύοντας» το 
κλασικό με το μοντέρνο στυλ. Το 
νέο all day restaurant-bar του Occhio 
Hospitality Group, ακούει στο όνομα 
KAMÁRA και αναμένεται να ανοίξει 
για πρώτη φορά τις πόρτες του, την 
Πέμπτη, 3 Μαρτίου, 2022. Η διακό-
σμηση του νέου εστιατορίου, που 
βρίσκεται στο χώρο που στεγαζόταν 

το SITIO Café Restaurant, συνδυάζει 
το νεοκλασικό στυλ του 1940, με την 
αστική φινέτσα του 2022. 
Η Interior Architect & Designer, Κτί-
στη Παφίτη, διάλεξε να συνδέσει το 
εστιατόριο με τον χαρακτήρα της 
νεοκλασικής Λευκωσίας, συνδυάζο-
ντας στοιχεία του αστικού μύθου της 
Μακαρίου, με στοιχεία του μέλλοντος 
της. Στο KAMÁRA καλλιεργείται ένα 
περιβάλλον lifestyle, αισθητικής, ποι-
ότητας, αλλά και έμπνευσης, αφού 
διαθέτει στοιχεία από all time classic 
brasserie και bar-restaurant της Ευρώ-
πης. Το νέο all day restaurant-bar θα 
σερβίρει πιάτα του σεφ Χαράλαμπου 
Καραούζα, ο οποίος δημιουργεί ένα 
μενού με νοσταλγικές και κλασικές 
αναφορές, αλλά με μια μοντέρνα μα-
τιά και εκτέλεση.

HERMES AIRPORTS: 
ΥΠΕΓΡΑΨΕ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 
ΤΗΣ ΤΟΥΛΟΥΖΗΣ 
Μηδενικές εκπομπές ρύπων             
μέχρι το 2050  

Τη Διακήρυξη της Τουλούζης για το 
ταξίδι της Ευρώπης, που αφορά μηδε-
νικές εκπομπές ρύπων μέχρι το 2050, 
υπέγραψαν 250 αεροδρόμια από όλη 
την ήπειρο, μεταξύ αυτών και τα αερο-
δρόμια Λάρνακας και Πάφου. 
Σε δηλώσεις της, η Ανώτερη Εκτελε-
στική Διευθύντρια της Hermes Airports, 
Ελένη Καλογήρου, ανέφερε ότι η υπο-
γραφή της Διακήρυξης της Τουλούζης 
επιβεβαιώνει τη δέσμευση των αερο-
δρομίων της Κύπρου στην ενεργειακή 
πολιτική. 
Αυτή είναι η πρώτη φορά όπου τα ευρω-
παϊκά κράτη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η 
βιομηχανία, τα συνδικάτα και άλλοι βα-
σικοί εμπλεκόμενοι φορείς, ευθυγραμ-
μίζονται συλλογικά, στοχεύοντας στην 
απαλλαγή από τις εκπομπές άνθρακα 
στις αερομεταφορές.

Kαλές Πρακτικές 
στην Εξυπηρέτηση Πελατών

presents

2402
2022
LIVE ON YOUR 
SCREEN

www.customerconference.gr

http://www.customerconference.gr
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Λάκης Ππασιάς, Διευθύνων Σύμβουλος 
Xenos Travel
«Η τουριστική βιομηχανία θα είναι ο τελευταίος κλάδος που θα ανακάμψει»

Την εκτίμηση ότι η τουριστική βι-
ομηχανία θα είναι ο τελευταίος 
κλάδος που θα ανακάμψει από 

την πανδημία, εκφράζει ο Διευθύνων 
Σύμβουλος της Xenos Travel, Λάκης 
Ππασιάς. Σε συνέντευξη του στο 
Hospitality, o κύριος Ππασιάς αναφέ-
ρεται στα προβλήματα που έχει προ-
καλέσει ο κορωνοϊός και εξηγεί γιατί 
τα ταξιδιωτικά γραφεία παραμένουν η 
ασφαλέστερη επιλογή. 

Πως έζησαν τα ταξιδιωτικά γραφεία 
την πανδημία του κορωνοϊού;
Τα ταξιδιωτικά γραφεία, αλλά και γε-
νικότερα η παγκόσμια τουριστική βιο-
μηχανία, ήταν ίσως ο πρώτος τομέας 
που επηρεάστηκε από την πανδημία 

και δυστυχώς θα είναι και ο τελευταί-
ος κλάδος που θα ανακάμψει, αφού, 
όπως ήταν λογικό άλλωστε, κατά την 
περίοδο της πανδημίας, τα ταξίδια πε-
ριορίστηκαν στα άκρως απαραίτητα και 
δύσκολα θα επανέλθουν στα προ παν-
δημίας επίπεδα. Στην παρούσα φάση, 
θα έλεγα ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα 
που αντιμετωπίζουμε ως διοργανωτές 
ταξιδιών σχετίζεται με τον σχεδιασμό 
και τον προγραμματισμό των προϊ-
όντων μας. Ενώ είμαστε βέβαιοι ότι 
υπάρχει η θέληση και η επιθυμία του 
κόσμου να ταξιδέψει, η μέχρι σήμερα 
απρόβλεπτη πορεία της πανδημίας μας 
δίδαξε ότι όλοι οι σχεδιασμοί μας σε 
επίπεδο προορισμού μπορούν να ανα-
τραπούν ανά πάσα στιγμή. Αυτό λοιπόν 

αυξάνει το ρίσκο των διοργανωτών τα-
ξιδιών, οι οποίοι μετά από δύο χρόνια 
πανδημίας είναι πολύ επιφυλακτικοί και 
προσεκτικοί όσον αφορά τα επόμενα 
τους βήματα.

Η ευρεία χρήση του διαδικτύου, τον 
τελευταίο χρόνο, έκανε τους ταξιδιώ-
τες περισσότερο ανεξάρτητους στην 
οργάνωση του ταξιδιού; 
Αντιθέτως, θα έλεγα ότι η πανδημία 
ώθησε μια μεγάλη μερίδα ταξιδιωτών 
να επιστρέψουν στα ταξιδιωτικά γρα-
φεία. Οι διαδικασίες και οι ταξιδιωτικοί 
περιορισμοί που έχουν εφαρμόσει όλες 
οι χώρες για σκοπούς αναχαίτισης της 
πανδημίας, αλλάζουν σχεδόν καθημε-
ρινά αναλόγως της πορείας του κο-
ρωνοϊού σε κάθε προορισμό και αυτό 
καθιστά τα ταξιδιωτικά γραφεία ως 
την ασφαλέστερη επιλογή για αποφυγή 
δυσάρεστων εκπλήξεων κατά τη διάρ-
κεια του ταξιδιού τους, αφού οι ταξιδι-
ωτικοί πράκτορες λαμβάνουν συνεχή 
και έγκυρη ενημέρωση. Επιπρόσθετα, 
επιλέγοντας ένα ταξιδιωτικό γραφείο 
για την οργάνωση των διακοπών τους 
ή αγοράζοντας ένα έτοιμο ταξιδιωτι-
κό πακέτο, οι ταξιδιώτες μπορούν να 
νιώθουν ασφαλής ότι σε περίπτωση 

«Το μεγαλύτερο 
πρόβλημα, που 
αντιμετωπίζουμε ως 
διοργανωτές ταξιδιών, 
σχετίζεται με τον 
σχεδιασμό και τον 
προγραμματισμό των 
προϊόντων μας».
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ακύρωσης ή διαφοροποίησης του τα-
ξιδιού τους, μπορούν να ζητήσουν την 
επιστροφή των χρημάτων τους, κάτι το 
οποίο είναι τουλάχιστον πιο πολύπλοκο 
σε περίπτωση που κάποιος επιλέξει να 
προγραμματίσει το ταξίδι του μέσω 
διαδικτύου.

Ποια η γνώμη σας για τις πλατφόρμες 
τύπου Airbnb; Θα λέγατε πως είναι θε-
τικός ή αρνητικός ο αντίκτυπος τους 
στον οργανωμένο τουρισμό;
Προφανώς, οι πλατφόρμες τύπου 
Airbnb έχουν δημιουργηθεί και ανα-
δειχθεί λόγω συγκεκριμένων αναγκών 
της αγοράς, οι οποίες δεν καλύπτο-
νταν προηγουμένως. Κάτι παρόμοιο 
είχε συμβεί και πριν αρκετά χρόνια 
στον τομέα των αερομεταφορών με 
την εμφάνιση των low cost.
Οι συγκεκριμένες πλατφόρμες αγκα-
λιάστηκαν από μια μεγάλη μερίδα της 
αγοράς, η οποία είχε το οικονομικό κό-
στος ως το βασικότερο κριτήριο στην 
απόφαση για την πραγματοποίηση ενός 

ταξιδιού. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα 
όλες οι επηρεαζόμενες επιχειρήσεις 
του τομέα μας να αναζητήσουν τους 
τρόπους, που αφενός θα έκαναν τα 
ταξιδιωτικά πακέτα πιο ελκυστικά στον 
ταξιδιώτη από άποψη κόστους και 
αφετέρου να αναδεικνύουν τη σχέση 
ποιότητας και τιμής. 
Σήμερα, τα ταξιδιωτικά πακέτα που 
προσφέρονται από τους διοργανω-
τές ταξιδιών είναι τόσο μελετημένα, 
που αν κάποιος μπει στην διαδικασία 
σύγκρισης των δύο επιλογών, αποδε-
δειγμένα θα αντιληφθεί ότι η επιλογή 
ενός ταξιδιωτικού πακέτου ή η δημι-
ουργία ενός πακέτου σε συνεργασία 
με ένα ταξιδιωτικό πράκτορα είναι η 
οικονομικότερη και ασφαλέστερη επι-
λογή και αυτό παρατηρούσαμε στην 
προ πανδημίας εποχή. 
Θα έλεγα λοιπόν ότι οι εν λόγω πλατ-
φόρμες είχαν θετικό αντίκτυπο, αφού 
μας βοήθησαν να κατανοήσουμε τις 
σημερινές ανάγκες της αγοράς και να 
γίνουμε καλύτεροι.

Ποιος θα είναι ο ρόλος των τουριστικών 
γραφείων στη μετά - πανδημία εποχή;
Τα τελευταία δύο χρόνια, λόγω της 
πανδημίας, ο κόσμος έχει στερηθεί 
πολλά. Είναι απηυδισμένος και φορ-
τωμένος με άσχημες αναμνήσεις και 
συναισθήματα. Όταν με το καλό περά-
σουμε στη μετά - πανδημία εποχή, τα 
ταξιδιωτικά γραφεία θα είμαστε εκεί 
για να βοηθήσουμε τον κόσμο μέσω 
των πακέτων μας, να αφήσει πίσω 
όλα αυτά τα άσχημα γεγονότα και 
να δημιουργήσει νέες και ευχάριστες 
εμπειρίες και αναμνήσεις. Ο κόσμος 
έχει την ανάγκη όσο ποτέ άλλοτε να 
ξεφύγει από την καθημερινότητα του. 
Να ταξιδέψει και να γνωρίσει διαφο-
ρετικά τοπία και κουλτούρες. Θέλω να 
πιστεύω πως αυτή η ώρα πλησιάζει και 
πως χρειάζεται λίγη ακόμα υπομονή.

https://www.xenostravel.com.cy/
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ΥΠΟΒΟΛΉ ΥΠΟΨΉΦΙΟΤΉΤΩΝ

04•03•22

Υποψηφιότητες: Αντρέας Καλαπαλίκης, T: +357 96895811 E: antreask@boussias.cy 
Χορηγίες: Γιώργος Λοΐζου, Τ: +357 99103323, Ε: georgel@boussias.cy
Περιεχόμενο: Άννα Χριστοφορίδου, Ε: annac@boussias.cy

presents

Τα Cyprus Wellness Awards εστιάζουν στην ανάδειξη και επιβράβευση 
πρωτοβουλιών και αναβαθμίσεων σε υπηρεσίες, προϊόντα και θεραπείες 
στο χώρο του wellness.Υποψηφιότητες υποβάλλονται από εταιρείες που 
έχουν να παρουσιάσουν καινοτόμες πρακτικές σε υπηρεσίες ή προϊόντα 
στον χώρο της Υγιεινής Διατροφής, της Αισθητικής, της Θαλασσοθεραπείας, 
της Δερματολογίας, της Πλαστικής Χειρουργικής, της Αποκατάστασης 
Μαλλιών, της Κοσμητικής Οδοντιατρικής, του Fitness, του Healthy Lifestyle 

και ευρύτερα του Wellness.

Βασικές Ενότητες:
1. Healthy Food 2. Aesthetic & Wellness Center
3. Medical Beauty 4. Fitness 5. Healthy Lifestyle

Η ανεξάρτητη κριτική επιτροπή αποτελείται από έμπειρους 
Ακαδημαϊκούς, Θεσμικούς Παράγοντες, και ειδήμονες από τον 

ευρύτερο χώρο της υγείας και του wellness. 

Innovation in Businesses, Products  
& Treatments for Better Living

Χορηγός Τεχνολογίας Οπτικοακουστική 
Υποστήριξη

Με την στήριξη τουΧορηγοί

http://wellnessawards.cy
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Louis Hotels: Υψηλές βαθμολογίες και διακρίσεις 
στα Booking.com Traveller Review Awards 2022

Το άριστο επίπεδο φιλοξε-
νίας που απολαμβάνουν 
οι επισκέπτες των ξενο-

δοχείων της Louis Hotels επιβεβαιώ-
νουν οι νέες υψηλές βαθμολογίες στα 
Traveller Review Awards 2022 από το 
Booking.com. Τα βραβεία θεωρούνται 
από τα πιο αξιόπιστα και έγκυρα της 
τουριστικής βιομηχανίας, καθώς βα-
σίζονται στις εμπειρίες και αξιολογή-
σεις των επισκεπτών που έμειναν στα 
ξενοδοχεία και δεν προσμετρούν τις 
απόψεις και βαθμολογίες μιας κριτικής 
επιτροπής. 
Τα βραβεία κερδίζουν οι ξενοδοχειακές 
μονάδες, που εξασφάλισαν την αμέσως 
επόμενη χρονιά τις καλύτερες βαθμο-
λογίες από τους επισκέπτες, ώστε να 
διασφαλίζεται η εγκυρότητα της κάθε 
διάκρισης.
 
Αυξημένο ενδιαφέρον για τις επαύλεις 
Το απόλυτο 10 στα 10 έλαβε η ολοκαί-
νουργια έπαυλη Chris Le Mare Gold 
στον Πρωταρά, ενώ η έπαυλη Chris Le 
Mare έλαβε 9.6. Εν μέσω πανδημίας, οι 
επαύλεις συγκέντρωσαν αυξημένο ενδι-

αφέρον σε όλες τις εποχές του χρόνου. 
Οι υψηλές βαθμολογίες δικαιώνουν το 
συγκρότημα, που παρακολουθώντας 
διαχρονικά τις διεθνείς τάσεις επένδυσε 
έγκαιρα σε αυτή τη μορφή καταλυμά-
των, δημιουργώντας το villa collection 
όπου και ανήκουν οι 2 αυτές βραβευ-
μένες επαύλεις.

Σημαντικές διακρίσεις για 19                  
ξενοδοχεία 
Με 9.3 και 9.1 βαθμολογήθηκαν αντίστοι-
χα τα ξενοδοχεία The Κing Jason Paphos 
και The King Jason Protaras. 
Tα δύο 4 star LUX ξενοδοχεία ξεχω-
ρίζουν για την εξυπηρέτηση που προ-
σφέρουν, με κύριο χαρακτηριστικό το 
πακέτο Ultra All-Inclusive και την adults 
only εξειδίκευσή τους. 
Σημαντική είναι η διάκριση για το πε-
ντάστερο ξενοδοχείο Τhe Ivi Mare στην 
Πάφο, που έλαβε βαθμολογία 9.2. 
Η μονάδα απευθύνεται μόνο σε ενήλικες 
και διακρίνεται για τις στιγμές διακρι-
τικής πολυτέλειας που απολαμβάνουν 
οι επισκέπτες, συνδυασμένες με τα πιο 
λαχταριστά γαστριμαργικά ταξίδια με 

αφετηρία το Akakiko και το Ελληνικό 
που βρίσκονται εντός του ξενοδοχείου. 
Βαθμολογία 9/10 εξασφάλισε και το πε-
ντάστερο The Royal Apollonia. 
Το δημοφιλές ξενοδοχείο βρίσκεται σε 
κεντρικό σημείο της τουριστικής περιο-
χής της Λεμεσού και συνδυάζει την πο-
λυτελή διαμονή με την εκπληκτική θέα 
της Μεσογείου και την ατμόσφαιρα ενός 
παραθαλάσσιου ξενοδοχείου.
Το Louis Paphos Breeze, ο ιδανικός 
προορισμός για τις οικογένειες που 
θέλουν να ζήσουν αξέχαστες στιγμές 
σε ένα περιβάλλον με μαγευτική θέα, 
εξασφάλισε βαθμολογία 9/10. Το ιδιαί-
τερα αγαπητό στην κυπριακή αγορά 
ξενοδοχείο της Πάφου ξεχωρίζει για 
την κομψή διακόσμηση που διαθέτει, 
με βάση φυσικά υλικά και μια παλέτα 
χαλαρωτικών χρωμάτων εμπνευσμένα 
από τη θάλασσα.
Επίσης με 9/10 αξιολογήθηκε από τους 
επισκέπτες του και το boutique ξενο-
δοχείο Polis 1907. Τοποθετημένο στην 
«καρδιά» της Πόλης Χρυσοχούς, το Polis 
1907 συνδυάζει την παράδοση με τη δι-
ακριτική πολυτέλεια, ενσωματώνοντας 
όλα τα ποιοτικά στοιχεία της κυπριακής 
φιλοξενίας σε μια ατμόσφαιρα με βα-
σικό γνώρισμα την τοπική αισθητική. 
Συνολικά 19 ξενοδοχεία της Louis Hotels 
έλαβαν διακρίσεις, 8 από τα οποία 
βαθμολογήθηκαν με άριστα, δηλαδή 
με πάνω από 9/10, ενώ τα υπόλοιπα 
με πάνω από 8/10 μια ακόμη ένδειξη 
της άριστης εμπειρίας φιλοξενίας που 
προσφέρει η Louis Hotels στους επι-
σκέπτες της. 
Αναλυτικά, διακρίσεις για την άψογη 
εξυπηρέτηση που προσφέρουν έλαβαν 
οι μονάδες της Louis Hotels:
Πρωταράς: Louis St. Elias Resort, Louis 
Althea Kalamies, Louis Infinity Blu, Louis 
Nausicaa Beach και Louis Althea Beach-
Πάφος: Louis Ledra Beach, Louis Imperial 
Beach και Louis Phaethon Beach
Μύκονος: Mykonos Theoxenia 

http://Booking.com
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VINYLIO WINE ETC: 
ΚΛΕΙΝΕΙ 7 ΧΡΟΝΙΑ ΖΩΗΣ
Ένα από τα πιο ενημερωμένα 
wine bars στη Λεμεσό 

Το Vinylio Wine Etc στη Λεμεσό συμπλη-
ρώνει φέτος 7 χρόνια ζωής και όλος ο 
μήνας Φεβρουάριος θα είναι αφιερω-
μένος στο σημαντικότερο κομμάτι της 
επιτυχίας του. Τους πελάτες του. 
Με αφορμή τα γενέθλια του γνωστού 
wine bar, η ιδιοκτήτριά του, Βικτώρια Χα-
ραλάμπους, μοιράζεται σκέψεις και συ-
ναισθήματα από αυτή την πορεία. «Όταν 
το 2015, το Vinylio Wine Etc εμφανίστηκε 
στο κέντρο της Λεμεσού, τα wine bar 
ήταν μετρημένα στα δάχτυλα του ενός 
χεριού και δεν υπήρχε ούτε και ένα που 
να συνδυάζει κρασί και μουσική».
Συμπλήρωσε πως «σήμερα, με 300 ετι-
κέτες κρασιού από τον κυπριακό, ελλη-
νικό και παγκόσμιο αμπελώνα, παλιές 
σοδειές, fine wines (παλιές χρονιές ξένου 
αμπελώνα), μεγάλη ποικιλία από σαμπά-
νιες και αφρώδεις οίνους, αποστάγματα 
και dessert wine, αλλά και με περίπου 60 
ετικέτες να σερβίρονται και σε ποτήρι, 
δίκαια θεωρείται ένα από τα πιο ενημε-
ρωμένα wine bars στην πόλη».

BLACK HISTORY FEBRUARY: ΑΦΡΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΕΣ 
ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΣΤΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΗΠΑ  
Ο Φεβρουάριος στις ΗΠΑ είναι ο μήνας που είναι αφιερωμένος στη Μαύρη 
Ιστορία κι αποτελεί μια αφορμή για να γιορταστεί η συνεισφορά και τα 
επιτεύγματα των Αφροαμερικανών στην ιστορία της χώρας. Φέτος, με 
τίτλο «Μαύρη Υγεία και Ευεξία», οι εκδηλώσεις καλύπτουν ευρεία γκάμα, 
από την πολιτική, την τέχνη και φυσικά το φαγητό, με εστιατόρια σε όλη 
τη χώρα να δημιουργούν αφροαμερικανικές σπεσιαλιτέ, προς τιμήν της εν 
λόγω κουζίνας. Ξεχωρίζουν το φεστιβάλ Chicago Black Restaurant Week, 
που επιστρέφει για έβδομη σεζόν, αλλά και η διαδικτυακή συζήτηση που 
οργανώνει το Ίδρυμα James Beard, στις 16 Φεβρουαρίου, με τίτλο «Black 
to the Future», που θα παρουσιάσει πώς μπορούν οι σεφ, οι πελάτες και 
οι προμηθευτές να στηρίξουν τη μαύρη γεωργία και ένα βιώσιμο σύστημα 
τροφίμων.

Ρομπότ σεφ «κατέλαβαν»    
το Πεκίνο  
Προετοιμάζουν τα γεύματα στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς αγώνες  

Οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 
στο Πεκίνο ξεκίνησαν και τις εντυ-
πώσεις, πέρα από τις επιδόσεις των 
αθλητών, κλέβουν τα ρομπότ σεφ, 
που επιστράτευσαν οι διοργανωτές 
σε μια προσπάθεια να αποτρέψουν 
τον εκτροχιασμό των κρουσμάτων 
κορωνοϊού.

Οι θαμώνες του μπαρ μπορούν να 
κάνουν την παραγγελία τους μέσω 
ενός QR code στο κινητό τους.
Μεταξύ των φουτουριστικών ρομπότ, 
που λαμβάνουν μέρος στη διαδικα-
σία, είναι κι ένα ρομπότ-βραχίονας, 
που βρίσκεται τοποθετημένος στην 
οροφή και παραδίδει ανέπαφα μπολ 
με ζυμαρικά στα τραπέζια, που βρί-
σκονται σε θαλάμους από πλεξιγκλάς. 
Επιπλέον, ένας σεφ-ρομπότ τεχνητής 
νοημοσύνης προετοιμάζει χάμπουρ-
γκερ, ένα ρομπότ φτιάχνει καφέ και 
ένα εξαιρετικά αποτελεσματικό ρο-
μπότ-μπάρμαν φτιάχνει και σερβίρει 
κοκτέιλ σε 90 δευτερόλεπτα.

Εκδότης: Μιχάλης Μπούσιας  
Διευθύντρια Ημερήσιων Εκδόσεων: Αντωνία Κατσουλιέρη 
Creative Director: Γιώργος Τριχιάς
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