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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Η ΕΤΑΠ στηρίζει την εκδήλωση Προσανατολισμού στην περιοχή της Σιάς  

 

Με τη στήριξη της Εταιρείας Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής (ΕΤΑΠ) 

Λευκωσίας, το ORIENTACTION Club διοργανώνει  εκδήλωση 

Προσανατολισμού  κοντά στο χωριό Σιά, την Κυριακή 11 Απριλίου.  

 

Το Orienteering ή "Προσανατολισμός" είναι ένα άθλημα προσανατολισμού 

που χρησιμοποιεί ειδικά σχεδιασμένους και λεπτομερείς χάρτες, με τη βοήθεια 

των οποίων οι αθλητές προσπαθούν να εντοπίσουν σημεία μέσα στο δάσος, 

την ύπαιθρο, ή κατοικημένη περιοχή, από τα οποία πρέπει να περάσουν όσο 

το δυνατόν γρηγορότερα πριν φτάσουν στο τέρμα. 

 

Η ΕΤΑΠ Λευκωσίας, ως χορηγός της εκδήλωσης, επιδιώκει  να δώσει την 

ευκαιρία σε άτομα κάθε ηλικίας να βγουν έξω στη φύση και να  περάσουν ένα 

ενδιαφέρον πρωινό στη συγκεκριμένη περιοχή, ακολουθώντας ένα από τα τρία 

διαθέσιμα προγράμματα που περιλαμβάνει η εκδήλωση. Οι εκκινήσεις θα είναι 

διαθέσιμες  μεταξύ 10:30 και 11:30 το πρωί της Κυριακής. Οι συμμετέχοντες 

πρέπει  να εγγραφούν διαδυκτιακά  πριν από την Πέμπτη 8 Απριλίου στον 

ακόλουθο σύνδεσμο:  

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf7liASd9RaWz7dXWRcHrTntHGw

Wvvm8MQmAp5Q2dHMipPrKg/viewform  

 

Στην εκδήλωση θα εφαρμοστούν όλα τα πρωτόκολλα του Υπουργείου Υγείας 

και οι οδηγίες του ΚΟΑ για προστασία από τον κορονοϊό. Περισσότερες 

πληροφορίες είναι διαθέσιμες στον σύνδεσμο της εκδήλωσης στο Facebook 

(https://www.facebook.com/events/502195937605520/ ) 

 

ΕΤΑΠ Λευκωσίας 

Η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής (ΕΤΑΠ) Περιφέρειας Λευκωσίας, 

είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός ο οποίος ιδρύθηκε το 2007 στα 

πλαίσια στρατηγικού σχεδιασμού και πλάνου του Υφυπουργείου Τουρισμού.  

Σκοπός της ΕΤΑΠ Λευκωσίας είναι η ανάπτυξη και προβολή τόσο της πόλης όσο 

και της περιφέρειας Λευκωσίας και η μετατροπή τους σε ένα ποιοτικό ολόχρονο 

τουριστικό προορισμό.  Για την επίτευξη των δράσεων της, η ΕΤΑΠ συνεργάζεται 

με διάφορους φορείς σε τοπικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο, τόσο του 

δημοσίου όσο και του ιδιωτικού τομέα.  Κύριοι πυλώνες δράσης της είναι ο 

πολιτιστικός και δημιουργικός τουρισμός, ο συνεδριακός και επαγγελματικός 

τουρισμός, ο θρησκευτικός τουρισμός, ο αθλητικός καθώς και ο τουρισμός 

ευεξίας. www.visitnicosia.com.cy  

mailto:nicosia@ncci.org.cy
http://www.visitnicosia.com.cy/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf7liASd9RaWz7dXWRcHrTntHGwWvvm8MQmAp5Q2dHMipPrKg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf7liASd9RaWz7dXWRcHrTntHGwWvvm8MQmAp5Q2dHMipPrKg/viewform
https://www.facebook.com/events/502195937605520/
http://www.visitnicosia.com.cy/

