
Τουρισμός:  Εκ του αποτελέσματος κρίνεται ο 

καθένας. 

 

Αποτύχατε γιατί δεν καταφέρατε να επικοινωνήσετε αποτελεσματικά το μήνυμα της 

πολύ καλής διαχείρισης της πανδημίας COVID-19. Εκ του αποτελέσματος κρίνεται ο 

καθένας. 

Σύμφωνα με τα πιο κάτω στοιχεία (refer TornosNews.gr 01.09.2020 ) η Γερμανική 
Αγορά φέτος επέλεξε Ελλάδα για τις διακοπές τους. 

Η Κύπρος όπως φαίνεται πιο κάτω δεν υπάρχει στις αναζητήσεις για διακοπές των 
Γερμανών. Αρκετά ξενοδοχεία / τουριστικά καταλύματα στην Κύπρο από το περίπου 
30% των ξενοδοχείων / τουριστικών καταλυμάτων που έχουν λειτουργήσει θα 
κλείσουν αν δεν έχουν κλείσει με επερχόμενα τραγικά αποτελέσματα για την 
επιβίωση ειδικά των ξενοδοχοϋπάλληλων, των υπάλληλων επιχειρήσεων 
παρεμφερών με τον Τουρισμό, ξενοδοχειακών και τουριστικών καταλυμάτων και 
επιχειρήσεων παρεμφερών με τον Τουρισμό . 

Η Γερμάνια βρίσκεται στην Κατηγορία Α – Χώρες χαμηλού κινδύνου από το 
άνοιγμα των αεροδρομίων μέχρι σήμερα στην Κυπριακή Λίστα. Σημειώνεται ότι 
για επιβάτες προερχόμενους από τις χώρες Κατηγορίας Α, δεν απαιτείται η 
προσκόμιση πιστοποιητικού εργαστηριακού ελέγχου COVID-19 αλλά ούτε και 
αυτοπεριορισμός. 

Τουρισμός: 1 στους 3 Γερμανούς επέλεξε Ελλάδα για διακοπές την 
προηγούμενη εβδομάδα- ελληνικά τα 9 στα 10 πιο δημοφιλή ξενοδοχεία! 

 

Τα ελληνικά νησιά και κυρίως η Κρήτη, η Ρόδος και η Κως ήταν τα πιο δημοφιλή στα 

αεροπορικά ταξίδια των Γερμανών την προηγούμενη εβδομάδα, σύμφωνα με τα 
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στοιχεία του παρόχου δεδομένων σε αναζητήσεις κρατήσεις την προηγούμενη 

εβδομάδα. 

Ειδικότερα, οι αναζητήσεις για διακοπές στα ελληνικά νησιά συγκέντρωσαν το 34% 

των ενδιαφερομένων για διακοπές και ακολούθησαν η Τουρκία (κυρίως η Αττάλεια) 

με 25% των αναζητήσεων, η Ισπανία με 17%, η Αίγυπτος με 5% και η Ιταλία με 4%. 

Το 79% των αναζητήσεων αφορούσε πακέτα διακοπών και το 21% κρατήσεις μόνο 

σε ξενοδοχεία. 

Το εντυπωσιακό είναι ότι στο top 10 των πιο δημοφιλών ξενοδοχείων για κρατήσεις 

την προηγούμενη εβδομάδα, περιλαμβάνονται 9 ελληνικά ξενοδοχεία! Δείτε το top 

10: 

1.    Lyttos Beach, Κρήτη 

2.    Miracle Resort, Αττάλεια 

3.    Pilot Beach Resort, Κρήτη 

4.    Anissa Beach & Village, Kρήτη 

5.    Lindos Imperial Resort & Spa, Ρόδος 

6.    Atrium Palace Thalasso Spa Resort & Villen, Ρόδος 

7.    Sea Side Resort & Spa, Κρήτη 

8.    Caravia Beach, Κως 

9.    Lindos Princess Beach Hotel, Ρόδος 

10.  Princess Andriana Resort & Spa, Ρόδος 

Τα στοιχεία της Trevotrend προέρχονται από εκατοντάδες ταξιδιωτικά γραφεία και 

OTA. Η Trevotrend αξιολογεί κάθε εβδομάδα τις αναζητήσεις, ερωτήσεις και 

κρατήσεις που έχουν γίνει. 

 

Γιώργος Μωυσή CMC 
Hospitality and Tourism Director 
Mansystems Business Consultants Ltd 
Μέλος ΣΕΣΕΚ 
 


