ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
TYLLIRIA CYCLING TOUR 2021: Η ΕΤΑΠ Λευκωσίας βάζει την Τηλλυρία
στο χάρτη του αθλητικού τουρισμού
Η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής (ΕΤΑΠ) Περιφέρειας Λευκωσίας
διοργάνωσε με επιτυχία το πρώτο Tylliria Cycling Tour, την Κυριακή 21 Νοεμβρίου
2021.
Στόχος της εκδήλωσης ήταν η ανάδειξη της μοναδικότητας της περιοχής και η
καθιέρωσή της ως ένα προορισμό με δυνατότητα φιλοξενίας αθλητικών
διοργανώσεων.
Η εκκίνηση δόθηκε με φόντο το γραφικό λιμανάκι του Κάτω Πύργου στις 9 το
πρωί, με ποδηλάτες από όλη την Κύπρο να δίνουν το παρόν τους στις
ποδηλατικές διαδρομές των 100 km (road cycling) και των 20 km (mountain
cycling).
Νικητής της διαδρομής των 100 χιλιομέτρων αναδείχθηκε ο Κωνσταντίνος
Θυμίδης με χρόνο 03:35:30, ενώ ακολούθησε ο Μιχάλης Θεοχάρους, ο Μάριος
Λοϊζου και ο Χρυσούλης Κωνσταντίνου. Νικήτρια ομάδα στην διαδρομή των 20
χιλιομέτρων αναδείχθηκε η Lexus Cycling Dream Team.
Παράλληλα με την ποδηλασία, πραγματοποιήθηκαν και δραστηριότητες
θαλάσσιου καγιάκ, καθώς και δωρεάν ξενάγηση στην περιοχή της Τηλλυρίας.
Αξίζει να σημειωθεί ότι μέρος των εσόδων της εκδήλωσης θα διατεθούν για
σκοπούς οικονομικής ενίσχυσης των σχολείων της περιοχής Τηλλυρίας.
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα της Κυπριακής Ομοσπονδίας
Ποδηλασίας, με την υποστήριξη των κοινοτήτων του Κάτω Πύργου, Πάνω
Πύργου, Παχύαμμου, Μοσφιλίου και Πηγαινιών, με χορηγό επικοινωνίας το ΡΙΚ.
Η ΕΤΑΠ Λευκωσίας συγχαίρει όλους όσους συμμετείχαν στην εκδήλωση και
εκφράζει την ικανοποίησή της για την επιτυχή πραγματοποίησή της. Στόχος της
ΕΤΑΠ είναι να καθιερώσει το Tylliria Cycling Tour σε θεσμό για την περιοχή της
Τηλλυρίας, με την συμμετοχή αθλητικών ομάδων από την Κύπρο αλλά και το
εξωτερικό. Πεποίθηση της ΕΤΑΠ είναι ότι η περιοχή της Τηλλυρίας διαθέτει όλα τα
χαρακτηριστικά για την διεξαγωγή και φιλοξενία αθλητικών εκδηλώσεων που θα
ενισχύσουν το τουριστικό προϊόν της περιοχής. Η ΕΤΑΠ θα συνδράμει τα μέγιστα
για την επίτευξη του σκοπού, σε συνεργασία με τις κοινότητες της περιοχής.
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
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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.
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