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ΠΟΞ: αδύνατη η επανεκκίνηση τουρισμού με κλειστά 
ξενοδοχεία
Λίγες ημέρες πριν το επίσημο άνοιγμα του τουρισμού και οι ξενοδόχοι εκφράζουν την 
αγωνία τους για την επαναλειτουργία των επιχειρήσεών τους, καθώς η ρευστότητα έχει 
φτάσει στο κόκκινο, σύμφωνα με επιστολή της ΠΟΞ προς τα Υπουργεία Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Σύμφωνα με την επιστολή, «εδώ 
και ένα χρόνο τα μοναδικά έσοδα μας προέρχονται επί της ουσίας από τις Επιστρεπτέες 
Προκαταβολές. Μάλιστα τα περισσότερα μέλη μας δεν έλαβαν κάποια ενίσχυση μετά 
από την Επιστρεπτέα Προκαταβολή 4. Πρόκειται για ποσά που δόθηκαν για να καλύψουν 
υποχρεώσεις του 2020 και σε αυτές εξαντλήθηκαν. Όσες λίγες εποχικές επιχειρήσεις 
επαναλειτούργησαν την προηγούμενη τουριστική περίοδο το έπραξαν με ζημία τους, οι 
δε συνεχούς λειτουργίας επιχειρήσεις που παραμένουν ανοικτές συνεχίζουν να αυξάνουν 
τις απώλειές τους. Είναι δεδομένο πως τα περισσότερα μέλη μας δεν θα μπορέσουν να 
ενισχυθούν ούτε από το μέτρο της επιδότησης παγίων δαπανών, καθώς από την ενίσχυση 
αυτή αφαιρείται τόσο το σύνολο των Επιστρεπτέων Προκαταβολών που έχουν λάβει όσο 
και η επιδότηση τόκων. Προκαταβολές εννοείται δεν υπάρχουν. Φθάσαμε ήδη στον Μάιο 
και οι κρατήσεις είναι μηδενικές. Αν βελτιωθούν τα επιδημιολογικά δεδομένα στη χώρα 
μας ίσως να ξεκινήσουμε να λειτουργούμε τον Ιούλιο, αν βελτιωθούν τα επιδημιολογικά 
δεδομένα στις βασικές χώρες, ίσως να ξεκινήσουμε να έχουμε πληρότητες από τον Αύ-
γουστο. Με ποια χρήματα θα μπορέσουν οι επιχειρήσεις μας να καλύψουν τις ιδιαίτερα 
αυξημένες δαπάνες που απαιτούνται για την εκ νέου τη λειτουργία τους; Η φετινή χρόνια 
είναι για τα μέλη μας ακόμα πιο δύσκολη από το 2020. Οι υποχρεώσεις όλο και αυξάνο-
νται και αντοχές πλέον δεν υπάρχουν. Ασφαλώς και αναγνωρίζουμε τις προσπάθειες που 
έχετε καταβάλει να βοηθήσετε τις επιχειρήσεις μας. Ωστόσο το έτος 2020 μιλούσαμε για 
μια μείωση τζίρου της τάξεως του 78%, ενώ σήμερα βρισκόμαστε στο απόλυτο 0! Μένουν 
λίγες ημέρες πριν το επίσημο άνοιγμα του τουρισμού και αν δεν επιλύσετε άμεσα τα α-
νωτέρω προβλήματα πολλά ξενοδοχεία, ιδίως οι μικρές μονάδες που αποτελούν και τη 
ραχοκοκαλιά της Ελληνικής Ξενοδοχίας, δεν θα μπορέσουν να λειτουργήσουν ξανά. Επα-
νεκκίνηση του τουρισμού με κλειστά ξενοδοχεία δεν μπορεί να γίνει.

Στο τριήμερο του Αγίου Πνεύματος  
η Ανάσταση του τουρισμού

Χαμένο χαρακτήρισε το Μάιο ο Πρόεδρος 
της ΠΟΞ κ. Γρηγόρης Τάσιος, προσθέτο-
ντας πως αυτή τη στιγμή τα επιδημιολο-
γικά δεδομένα σε Ελλάδα και στις χώρες 
προέλευσης δεν βοηθούν. “Οι ξενοδόχοι 
περιμένουν το τριήμερο του Αγίου Πνεύ-
ματος για να κάνουν… Ανάσταση. Αν όλα 
πάνε καλά, ίσως τότε να κόψουμε την… 
κορδέλα των εγκαινίων της σεζόν” τόνισε, 
υποστηρίζοντας πως αν και ο τουρισμός 
ανοίγει επίσημα στις 15 Μαΐου, ένα ξενο-
δοχείο για να ανεβάσει ρολά θα πρέπει 
να βλέπει μπροστά του πληρότες του 40 

-50%. Υπενθύμισε ότι πέρυσι η φιλοξενία έχασε το 80% του τζίρου της. Ο κ. Τάσιος επα-
νέλαβε τα αιτήματα της Ομοσπονδίας προκειμένου να ληφθούν εγκαίρως μέτρα για τον 
τόνωση της ρευστότητας εν όψει ανοίγματος και σημείωσε ότι όλοι πρέπει να εμβολια-
στούν, αλλιώς τα επιδημιολογικά δεδομένα θα παραμείνουν κόκκινα που σημαίνει όπως 
είπε “κόκκινα ταμεία”.

Διεθνές βραβείο 
στην Ελλάδα για 
τη διαχείριση της 
πανδημίας

Μια υψηλή διεθνή 
διάκριση, με ιδιαίτε-
ρη σημασία για την 
ανάδειξη της Ελλά-
δας ως παγκόσμιο 

παράδειγμα ασφαλούς ανοίγματος 
του τουρισμού, απένειμε στην 
Ελλάδα το Παγκόσμιο Συμβούλιο 
Ταξιδιών και Τουρισμού (WTCC). Το 
βραβείο «Global Champion Award 
for COVID-19 Crisis Management» 
παρέλαβε ο Υπουργός Τουρισμού 
Χάρης Θεοχάρης, σε ειδική εκδήλω-
ση, στο πλαίσιο των εργασιών του 
ετήσιου οικουμενικού συνεδρίου του 
WTCC. Σχολιάζοντας τη βράβευση 
της Ελλάδας από το WTCC, ο κ. Θε-
οχάρης επισήμανε τα εξής: «Νιώθω 
μεγάλη τιμή γι' αυτή την εξαιρετική 
-και εξαιρετικά ουσιαστική- διάκριση 
για την Ελλάδα. Ευχαριστώ θερμά 
το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ταξιδιών 
και Τουρισμού διότι μου προσφέρει 
την ευκαιρία, υπό την ιδιότητά μου 
ως υπουργού Τουρισμού, να δεχτώ 
αυτό το βραβείο εκ μέρους της 
ελληνικής κυβέρνησης, εκ μέρους 
ολόκληρης της πατρίδας μου. Με 
το ‘Global Champion Award for 
COVID-19 Crisis Management' βρα-
βεύεται ολόκληρος ο ελληνικός του-
ριστικός κλάδος. Το WTCC αναγνω-
ρίζει την προσπάθεια -την υπερπρο-
σπάθεια καλύτερα- με την οποίαν οι 
εργαζόμενοι, οι επιχειρηματίες και 
όλοι όσοι εμπλέκονται στην παροχή 
τουριστικών υπηρεσιών συνέβαλαν 
σε μια άνευ προηγουμένου επιτυχία 
για την Ελλάδα. Πετύχαμε όλοι μαζί 
να διατηρήσουμε ζωντανό το εθνικό 
τουριστικό προϊόν κατά τη διάρκεια 
μιας πρωτοφανούς δύσκολης περι-
όδου. Και ταυτόχρονα πετύχαμε να 
κρατήσουμε ζωντανή την ελπίδα για 
εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον 
κόσμο, αποδεικνύοντας στην πράξη 
ότι η υγειονομική ασφάλεια μπορεί 
να επιτευχθεί. 
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Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας μέσω του email gr-sales@dlink.com

Εύκολη λύση για 
κεντρική 

διαχείριση δικτύου

Το Nuclias Connect είναι ένα λογισμικό 
που σας προσφέρεται δωρεάν από την 

D-Link και σας επιτρέπει να διαχειριστείτε 
κεντρικά το δίκτυο σας. Μέσω του Nuclias 
Connect το δίκτυό σας γίνεται ευκολότερο 

στη διαχείριση, ευκολότερο στην 
διαμόρφωση, καθώς και ευκολότερο στην 

επέκταση του.

Connect Install Run Wizard Configure, 
Manage

Ως προαιρετικό υλικό διατίθεται και μικρός 
ελεγκτής με προ-εγκατεστημένο το Nuclias 

Connect.

DNH-100 
Nuclias Connect Hub 

• Δωρεάν λογισμικό διαχείρισης δικτύου
• Ασύρματα access points
• Αποκλειστικός αυτόνομος ελεγκτής
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Αυξάνεται η ζήτηση για «Second-City» προορισμούς
Αρκετές αλλαγές στις προτιμήσεις των 
ταξιδιωτών έχει προκαλέσει η πανδημία, 
καθώς η ανάγκη για ασφάλεια και κοινωνική 
αποστασιοποίηση παραμένουν στις βασικές 
προτεραιότητες. Όπως δείχνουν τα στοι-
χεία, η συντριπτική πλειοψηφία αυτών που 
σκοπεύουν να ταξιδέψουν ενδιαφέρεται να 
επισκεφθεί «δευτερεύοντες», δηλαδή λιγότε-
ρο γνωστούς προορισμούς, με τα δεδομένα 
των κρατήσεων μέχρι στιγμής να δείχνουν 

αύξηση σε δευτερεύοντες προορισμούς. Αυξημένη είναι για παράδειγμα η ζήτηση για 
μικρότερες πόλεις όπως το Πόρτο, αντί της Λισαβόνας στην Πορτογαλία και το Ουέ-
λινγκτον αντί του Ώκλαντ, στη Νέα Ζηλανδία. Το ίδιο φαινόμενο παρατηρείται και στη 
χώρα μας. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε πρόσφατο κατάλογο με τους καλύτερους ελλη-
νικούς προορισμούς που προσφέρονται για διακοπές μετά την πανδημία, η εφημερίδα 
Guardian προτείνει μέρη που δεν συγκεντρώνουν μαζικά πλήθη τουριστών. Η Άνδρος 
βρέθηκε στην πρώτη θέση της λίστας, καθώς οι νέες ταξιδιωτικές τάσεις που τείνουν 
να επικρατήσουν λόγω της πανδημίας αναδεικνύουν σε πρώτο πλάνο τις ειδικές μορ-
φές τουρισμού, την αυθεντική φιλοξενία, τη φύση και τις εξατομικευμένες τουριστικές 
υπηρεσίες. Εκτός από την Άνδρο, η Εύβοια, το Γαλαξίδι, η Φολέγανδρος, η Λέρος, τα 
Κύθηρα, η Αστυπάλαια, η Σύρος, το Πήλιο και η Μάνη αποτέλεσαν τις υπόλοιπες προ-
τάσεις για διακοπές.

Χαλάρωση των μέτρων στα ταξίδια προτείνει  
η Κομισιόν
H Κομισιόν πρότεινε στα κράτη μέλη να χαλαρώσουν τους ισχύοντες περιορισμούς στα 
μη απαραίτητα ταξίδια εντός της ΕΕ, ώστε να ληφθεί υπόψη η πρόοδος των εκστρα-
τειών εμβολιασμού και οι εξελίξεις στην επιδημιολογική κατάσταση παγκοσμίως. Η Ευ-
ρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει να επιτραπεί η είσοδος στην ΕΕ για μη ουσιώδεις λόγους 
όχι μόνο για εκείνους που προέρχονται από χώρες με καλή επιδημιολογική κατάσταση, 
αλλά και για όλα τα άτομα που έχουν λάβει την τελευταία δόση εμβολίου εγκεκριμένου 
από την ΕΕ. Αυτό θα μπορούσε να επεκταθεί σε εμβόλια που έχουν ολοκληρώσει τη 
διαδικασία καταχώρισης έκτακτης ανάγκης του ΠΟΥ.

Ιδιαίτερα ισχυρή 
η διαφήμιση των 
ξενοδοχείων με video  

Σε μία κρίσιμη περίοδο για τον ξε-
νοδοχειακό κλάδο, η προβολή του 
ξενοδοχείου με τα κατάλληλα μέσα 
είναι πιο επιτακτική από ποτέ, καθώς 
ο ανταγωνισμός φέτος αναμένεται να 
κορυφωθεί και ένα σημαντικό ποσο-
στό του κοινού διστάζει να πραγματο-
ποιήσει προς το παρόν κράτηση. Είναι 
ευρέως γνωστό πως η πλειοψηφία 
όσων αναζητούν κατάλυμα, πλέον 
χρησιμοποιεί κυρίως το κινητό, δίνει 
έμφαση στις προσφορές και επηρεά-
ζεται κατεξοχήν από την εικόνα πριν 
πραγματοποιήσει την κράτηση. Επο-
μένως, ο ξενοδόχος, προκειμένου να 
προσελκύσει τον ταξιδιώτη, είναι απα-
ραίτητο να εξασφαλίσει μια συγκροτη-
μένη και συνεκτική online εικόνα είτε 
στην ιστοσελίδα της επιχείρησης είτε 
στα social media. H σωστή στρατηγική 
προώθησης μπορεί να κάνει πραγμα-
τικά τη διαφορά. Εκτός από τις φωτο-
γραφίσεις των ξενοδοχείων, οι νέες 
τεχνολογίες έρχονται να αλλάξουν τα 
δεδομένα στην απεικόνιση. Τα video 
αυτή την περίοδο είναι πιο αποτελε-
σματικά από ποτέ. Η διαφήμιση αυτού 
του τύπου είναι ιδιαίτερα ισχυρή στην 
εποχή των Social Media, όπου το περι-
εχόμενο μπορεί εύκολα να προβληθεί, 
να μοιραστεί και να αλληλοεπιδράσει. 
Η προβολή των ξενοδοχείων που βα-
σίζεται σε βίντεο έχει τη δυνατότητα 
να επισημάνει μερικά από τα βασικά 
χαρακτηριστικά του ξενοδοχείου, να 
παρουσιάσει δωμάτια, να διαφημίσει 
τις τιμές και να προωθήσει κάποια από 
τα κοντινά τουριστικά αξιοθέατα, εν-
θαρρύνοντας τις κρατήσεις.

Κορυφαία επιλογή διακοπών η Ελλάδα  
για τους Πολωνούς 
Ως κορυφαίο προορισμό διακοπών για το καλοκαίρι του 2021 παρουσίασαν πρόσφατα 
την Ελλάδα δύο από τα πλέον καταξιωμένα και δημοφιλή τουριστικά περιοδικά της 
Πολωνίας, τα "All Inclusive" και "TRAVELER" του National Geographic. Σε συνεργασία 
με την Υπηρεσία ΕΟΤ Εξωτερικού Πολωνίας, το "TRAVELER" αφιέρωσε στην Ελλάδα 
ολόκληρο το τεύχος του μηνός Απριλίου, ενώ το All Inclusive προβάλλει την Ελλάδα, 
στο εξώφυλλο και σε πολυσέλιδο -εντός του τεύχους- αφιέρωμα. Το περιοδικό "All 
Inclusive" της Πολωνίας, κυκλοφόρησε με 15σέλιδο αφιέρωμα στην Ελλάδα, φιλοξενώ-
ντας άρθρα για τον τουρισμό πολυτελείας, αλλά και ειδική αναφορά από τον εκδότη 
στο editorial του περιοδικού. Επιπλέον, συμπεριέλαβε την χώρα μας, ως προορισμό για 
digital nomads σε άρθρο-αφιέρωμα στην παγκόσμια αυτή τάση. Το περιοδικό απευ-
θύνεται σε απαιτητικούς ταξιδιώτες με εισόδημα υψηλότερο από το μέσο όρο και τα 
άρθρα του αφορούν κυρίως πολυτελείς προορισμούς, εξωτικά μέρη, τουρισμό περιπέ-
τειας, αναψυχή, πολιτισμό και μόδα. Το προφίλ των αναγνωστών είναι ηλικίας μεταξύ 
25-49 ετών, που προτιμούν τα ποιοτικά και επώνυμα προϊόντα, επιλέγουν ακριβά κατα-
λύματα και υπηρεσίες ενώ ταξιδεύουν περίπου 3-4 φορές τον χρόνο σε επαγγελματικά 
ταξίδια ή για διακοπές. H πολωνική έκδοση του National Geographic "TRAVELER" αφιέ-
ρωσε ολόκληρο το τεύχος Απριλίου στην Ελλάδα, υμνώντας την ομορφιά, την ποικιλο-
μορφία, τη φύση, τα αξιοθέατα και την παράδοση 16 συνολικά ελληνικών προορισμών.

Τετάρτη 5 /5 /2021
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Επιστρέφει στην Αθήνα με απευθείας πτήσεις  
η Delta Air Lines

Στην Αθήνα επιστρέφει 
η αμερικανική Delta Air 
Lines με τρεις απευθεί-
ας πτήσεις σε καθημε-
ρινή βάση. Πρόκειται 
για δύο από το Διεθνές 
Αεροδρόμιο John F. 
Kennedy της Νέας Υόρ-
κης (JFK) και μία από 
το Διεθνές Αεροδρόμιο 
Hartsfield-Jackson 
(ATL) της Ατλάντα. 
Αυτό ανακοινώθηκε 
κατά τη συνάντηση που 
είχε ο Υπουργός Τουρι-

σμού Χάρης Θεοχάρης, στην Ατλάντα, με τον πρόεδρο της Delta Air Lines Glen 
Hauenstein και ανώτατα στελέχη της εταιρείας. Με τον τρόπο αυτό, μία από τις 
μεγαλύτερες αμερικανικές αεροπορικές εταιρείες επιλέγει την Αθήνα, ως τον 
πρώτο ευρωπαϊκό προορισμό με τον οποίο ξεκινά και πάλι της δραστηριοποίησή 
της, στην μετά-covid εποχή. Η σύνδεση της Αθήνας με τη Νέα Υόρκη αναμένε-
ται να ξεκινήσει στις 28 Μαΐου, παρέχοντας μάλιστα τη δυνατότητα 44 βολικών 
ανταποκρίσεων με πόλεις των ΗΠΑ. Παράλληλα, στις 2 Ιουλίου, προγραμμα-
τίζεται η έναρξη της αεροπορικής σύνδεσης με έναν από τους μεγαλύτερους 
διεθνείς επιβατικούς κόμβους, το διεθνές αεροδρόμιο της Ατλάντα, η οποία είχε 
διακοπεί το 2011. Αξίζει να σημειωθεί ότι το συγκεκριμένο αεροδρόμιο μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί και ως συνδετικός κρίκος με 143 προορισμούς των ΗΠΑ.

Έτοιμη η Ελλάδα για 
το πράσινο ψηφιακό 
πιστοποιητικό
Η Ελλάδα είναι μεταξύ των πρώτων χωρών 
που θα συμμετάσχουν στις δοκιμές για το 
πράσινο ψηφιακό πιστοποιητικό. Οι χώρες 
χωρίζονται σε τρία γκρουπ με βάση το κατά 
πόσο είναι έτοιμες τεχνικά για το πιστοποιητι-
κό, ενώ οι δοκιμές αναμένεται να ξεκινήσουν 
τη δεύτερη εβδομάδα του Μαΐου. Εκτός από 
την Ελλάδα, μεταξύ των χωρών που ανήκουν 
στην πρώτη ομάδα, είναι η Ισπανία, η Ιταλία, 
η Μάλτα, η Βουλγαρία, η Εσθονία και το Λου-
ξεμβούργο. Το πράσινο ψηφιακό πιστοποι-
ητικό θα είναι τεχνικά έτοιμο την 1η Ιουνίου. 
Στόχος είναι να λειτουργήσει πλήρως στις 30 
Ιουνίου.

Τετάρτη 5 /5 /2021

https://www.hoteliernews.gr


Η axxion group εγγυάται κορυφαίο αποτέλεσµα στις ειδικές κατασκευές οµοιογενών 

επιφανειών. Με υλικά υψηλών προδιαγραφών, προσφέρει στα ξενοδοχεία µοναδικά έργα 

υψηλής αισθητικής και διακοσµητικής αξίας. Αποτελεί τη Νο1 επιλογή για τη reception, 

το εστιατόριο, το bar, τους πάγκους self service, τα έπιπλα δωµατίων, την κουζίνα και το µπάνιο.

Η ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Λεωφόρος Κρυονερίου 113, Κρυονέρι, 14568, Αττική | athens@axxion.gr | Τηλ.: +30 210 8160625 | Fax: +30 210 8160627



«Τέλος» στα SMS φέρνει το άνοιγμα του 
Τουρισμού
Μετά το άνοιγμα της εστίασης, που έγινε τη Δευτέρα 3 Μαΐου, σειρά έχει το 
άνοιγμα του τουρισμού, οπότε αναμένεται να απελευθερωθούν και οι υπερτο-
πικές μετακινήσεις. Σύμφωνα με τον έως τώρα σχεδιασμό για τη χαλάρωση 
των μέτρων, το Σάββατο 15 Μαΐου, θα ανοίξει και ο τουρισμός, ενώ έχει ήδη 
προαναγγελθεί και το άνοιγμα των οργανωμένων παραλιών. Οι τουρίστες θα 
πρέπει να επιδεικνύουν είτε αποδεικτικό εμβολιασμού, είτε αρνητικό PCR τεστ 
72 ωρών. Με το άνοιγμα του τουρισμού, αναμένεται να απελευθερωθούν και οι 
υπερτοπικές μετακινήσεις για όλους τους πολίτες στη χώρα. Την ίδια μέρα θα 
καταργηθεί πλήρως και η υποχρέωση αποστολής SMS για τις μετακινήσεις. Μέ-
χρι τότε όλες οι μετακινήσεις εξακολουθούν να γίνονται με αποστολή SMS στο 
13033, ακόμα και για την επίσκεψη σε καφέ ή εστιατόριο οι πολίτες πρέπει να 
στέλνουν μήνυμα στο 13033 με κωδικό 6, ενώ υπάρχει και ο χρονικός περιορι-
σμός των 3 ωρών. Υπενθυμίζεται ότι από τη Δευτέρα 3 Μαΐου διευρύνθηκε κατά 
μία ώρα το ωράριο μετακίνησης των πολιτών και η απαγόρευση κυκλοφορίας 
ξεκινά στις 11 μ.μ.

Πρόγραμμα τουριστικής 
ανάπτυξης για το Δήμο 
Ελευσίνας
Σε μια πιο δυναμική τουριστική προβολή 
στοχεύει ο Δήμος Ελευσίνας. Το επόμενο 
διάστημα αναμένεται να ξεκινήσει η σχετική 
προσπάθεια, με την προβολή σε Ελλάδα και 
εξωτερικό των πλεονεκτημάτων που διαθέτει 
η περιοχή, όπως για παράδειγμα οι αρχαιολο-
γικοί χώροι της. Αναμένεται να ξεδιπλωθεί ένα 
ακριβές χρονοδιάγραμμα για τις δράσεις που 
πρόκειται να γίνουν και που θα περιλαμβάνει 
το πρόγραμμα της τουριστικής ανάπτυξης, 
μεταξύ των οποίων και τη συμμετοχή σε τουρι-
στικές εκθέσεις του εξωτερικού. «Η δημοτική 
μας Αρχή είναι αποφασισμένη να αναδείξει τα 
συγκριτικά πλεονεκτήματα της Ελευσίνας και 
στο πλαίσιο αυτό επιδιώκουμε τη μεταφορά 
τεχνογνωσίας από τον ΕΟΤ», τόνισε μεταξύ 
άλλων ο δήμαρχος Ελευσίνας κ. Οικονόμου. 
Από την πλευρά του, ο αντιδήμαρχος Διεθνών 
Σχέσεων και Τουριστικής Ανάπτυξης Δημήτρης 
Παπαγιάνναρος, τόνισε: «Η προσπάθεια αυτή 
πρέπει να μας βρει όλους συμμέτοχους και 
εκμεταλλευόμενοι τον αρχαιολογικό πλούτο, τη 
βιομηχανική κληρονομιά, το πολιτιστικό βάρος 
και τα τοπόσημα, να δώσουμε στην πόλη και 
τους ανθρώπους της, την ευκαιρία που ίσως 
ποτέ δεν τους δόθηκε.»

Ταξίδια της τελευταίας στιγμής και για τους 
Αμερικανούς
Οι ξενοδόχοι σε όλη την Ελλάδα έχουν πλέον κατανοήσει ότι η φετινή σεζόν 
θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τις κρατήσεις της τελευταίας στιγμής. Ο 
αυθορμητισμός θα είναι η λέξη της χρονιάς για τους ταξιδιώτες του 2021, οι 
οποίοι επιθυμούν να ταξιδέψουν αφήνοντας για λίγο πίσω τους την πίεση της 
πανδημίας. Πρόσφατα στοιχεία μάλιστα έδειξαν ότι το 89% των ταξιδιωτών των 
ΗΠΑ φέτος θα είναι πιο παρορμητικοί και προτιμούν περισσότερα ταξίδια της 
τελευταίας στιγμής (28%). Οι ταξιδιώτες θέλουν να είναι ανέμελοι και χαλαροί 
λαμβάνοντας αυθόρμητες αποφάσεις μετά από έναν χρόνο γεμάτο περιορι-
σμούς και ανασφάλεια. Οι ταξιδιώτες σκοπεύουν να ακολουθήσουν μια διαφο-
ρετική προσέγγιση στις κρατήσεις ξενοδοχείων το 2021. Αυτή θα έχει να κάνει 
με την αναβάθμιση της εμπειρίας. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 24% θα έδινε 
θετική απάντηση σε αναβάθμιση δωματίου, εάν προσφερθεί κατά την κράτηση. 
Παράλληλα, ένας στους πέντε (20%) θα επέλεγε σύμφωνα με την έρευνα, μια 
περιποίηση στο spa, ένα πολυτελές γεύμα στο εστιατόριο ξενοδοχείου (20%) ή 
ένα φανταχτερό κοκτέιλ στο μπαρ (24%).

Κερδίζουν «έδαφος» στα 
ξενοδοχεία οι πράσινες 
συσκευασίες
Εν μέσω κορονοϊού, η ασφάλεια αλλά και οι 
επιπτώσεις των συσκευασιών στο περιβάλλον 
είναι παράγοντες που επηρεάζουν σημαντικά 
το καταναλωτικό κοινό και ειδικότερα τους 
επισκέπτες των ξενοδοχείων. Οι πράσινες 
συσκευασίες, που παράγονται από φιλικές για 
τον πλανήτη πρώτες ύλες, έχουν ενισχύσει τη 
θέση τους στο μπάνιο των τουριστικών καταλυ-
μάτων, καθώς οι επισκέπτες εμφανίζονται πιο 
ευαισθητοποιημένοι από ποτέ. Οι σύγχρονοι 
τουρίστες αναζητούν προϊόντα ατομικής υγιει-
νής που να προσφέρουν υψηλής ποιότητας πε-
ριποίηση, χωρίς όμως να βλάπτουν το περιβάλ-
λον. Μία βιώσιμη συσκευασία είναι αυτή που 
μειώνει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα στην α-
τμόσφαιρα με τη χρήση 100% ανακυκλώσιμων 
πρώτων υλών, με την επαναχρησιμοποίηση της 
απ’ τους πελάτες του ξενοδοχείου, με τις κα-
θαρές πρακτικές παραγωγής χωρίς τη χρήση 
άνθρακα, με την ενεργειακή απόδοση των υλι-
κών ή με την βιωσιμότητα του σχεδιασμού.

Τετάρτη 5 /5 /2021
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Διευρύνεται το ωράριο στην εστίαση  
από τις 15 Μαΐου

Mε το άνοιγμα του τουρισμού 
στις 15 Μαΐου, στόχος είναι να 
ανακοινωθεί πιο διευρυμένο 
ωράριο για την εστίαση «πάντα 
υπό την αίρεση ότι ο ιός θα συ-
νεχίσει την πτωτική του πορεία», 
σύμφωνα με τα όσα ανέφερε 
ο υπουργός Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, 'Αδωνις Γεωργιά-
δης. Επίσης διευκρίνισε ότι τα 
εστιατόρια που είναι στα ξενο-
δοχεία λειτουργούσαν όλο το 
διάστημα για τους ενοίκους, ενώ 
θα συνεχίσουν να μην λειτουρ-
γούν τα μπαρ. Είμαστε δίπλα 
στους επαγγελματίες, είπε ο κ. 
Γεωργιάδης και αναφέρθηκε σε 
χιλιάδες επιχειρήσεις που δεν 
μπορούν να ανοίξουν καθώς δεν 
έχουν τον προβλεπόμενο ανοιχτό 
χώρο. 

Ξεχωρίζουν διεθνώς τα ελληνικά νησιά
Η Daily Telegraph προτείνει 15 ελληνικά νησιά για τις εφετινές καλοκαιρινές δια-
κοπές. Καλύτερο νησί για παραλίες ανακηρύσσεται η Ζάκυνθος, ενώ καλύτερος 
οικογενειακός προορισμός η Κέρκυρα. Ακολουθεί ένα μη κατοικήσιμο νησί ως το 
κορυφαίο όλων για την πλούσια ιστορία του, η Δήλος. Δίπλα στη Δήλο κάνει την 
εμφάνισή της η Μύκονος για τα καλαίσθητα ξενοδοχεία της. «Πρωταθλήτρια» Ελ-
λάδος στη γαστρονομία είναι η Κρήτη και ακολουθούν τα Κουφονήσια. Η Τήνος 
συμπληρώνει τη λίστα ως το νησί με τα πιο διαφορετικά και «εξωγήινα» τοπία σε 
όλη την Ελλάδα. Η Άνδρος, για ακόμη μία φορά, κερδίζει τις εντυπώσεις ως παρά-
δεισος για τον περιπατητικό τουρισμό. Σύμφωνα με τo άρθρο, η Σύμη προσφέρεται 
για τα ζευγάρια και η Σκύρος για υγιή νου. Η Κάρπαθος ξεχωρίζει για την παράδο-
σή της, η Σαντορίνη για την ασύγκριτη θέα της, η Ρόδος για τη νυχτερινή ζωή και η 
Λευκάδα για τα θαλάσσια σπορ της. Στη λίστα υπάρχει και η Σκόπελος.

ΥΠΑ: χωρίς καραντίνα οι επισκέπτες από 7  
ακόμα χώρες
Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) ανακοινώνει στο επιβατικό κοινό τις νέες 
παρατάσεις, αλλά και τις τροποποιήσεις των αεροπορικών οδηγιών πτήσεων εσωτε-
ρικού και εξωτερικού (Covid-19 notams).
Όσον αφορά στις πτήσεις εσωτερικού οι περιορισμοί μετακινήσεων των επιβατών 
θα ισχύουν έως τη Δευτέρα 10 Μαΐου 2021 και ώρα 06:00 το πρωί, όπου θα επιτρέ-
πονται μόνο οι ουσιώδεις μετακινήσεις, ενώ για τις πτήσεις εξωτερικού οι αεροπο-
ρικές οδηγίες παρατείνονται και θα ισχύουν έως τη Δευτέρα 3 Μαΐου 2021 και ώρα 
06:00 το πρωί.
Επίσης με ισχύς από 26/4 έως 3/5 απαλλάσσονται, υπό προϋποθέσεις, της επταή-
μερης καραντίνας και οι μόνιμοι κάτοικοι της Αυστραλίας, της Νέας Ζηλανδίας, της 
Νότιας Κορέας, της Ταϋλάνδης, της Ρουάντα, της Ρωσίας και της Σιγκαπούρης. 
Ήδη χωρίς καραντίνα εισέρχονται στην επικράτεια οι επιβάτες (μόνιμοι κάτοικοι) 
των χωρών της Ε.Ε, της Συνθήκης Σένγκεν, του Ην. Βασιλείου, των ΗΠΑ, των ΗΑΕ, 
της Σερβίας και του Ισραήλ αν είναι εμβολιασμένοι ή αν έχουν αρνητικό PCR τεστ 
Covid-19. 

«Έκρηξη» κρατήσεων 
αναμένει για το 
καλοκαίρι ο επικεφαλής 
της TFI

«Έκρηξη 
κρατήσεων» 
αναμένει ο 
επικεφαλής 
της εταιρεί-
ας TFI Ραλφ 
Σίλερ και 
εκτιμά ότι 
το φετινό 
καλοκαίρι 
θα είναι κα-
λύτερο από 
το προηγού-
μενο, αλλά 
πλήρης 

αποκατάσταση του κλάδου θα υπάρξει 
το 2022. Τη μεγαλύτερη ζήτηση για τους 
Γερμανούς έχουν ήδη, συνεχίζει ο κ. Σί-
λερ, οι παραδοσιακοί προορισμοί όπως 
η Ελλάδα, η Ισπανία, η Ιταλία, η Κύπρος 
και η Μάλτα και βέβαια η ίδια η Γερμανία. 
Κληθείς να σχολιάσει την ανακοίνωση 
της TUI περί επιδόσεων οι οποίες το 
διάστημα Ιουλίου - Σεπτεμβρίου θα φθά-
σουν στο 75% της αντίστοιχης περιόδου 
του 2019, ο επικεφαλής της TFI κάνει 
λόγο για «κάπως τολμηρή» εκτίμηση, 
αλλά παραδέχεται ότι «ο κόσμος κάθε-
ται ήδη πάνω σε έτοιμες βαλίτσες» και 
ανυπομονεί να ταξιδέψει. Για τη δική του 
εταιρεία, ο κ. Σίλερ αναμένει ανάκαμψη, 
αλλά πιθανότατα όχι ακόμη κερδοφορία. 
Συγκεκριμένα, αυτή τη στιγμή η TFI έχει 
φθάσει στο 20-30% των κρατήσεων της 
αντίστοιχης περιόδου του 2019, αλλά για 
τον Οκτώβριο οι κρατήσεις ανέρχονται 
στο 50%. 

Τετάρτη 5 /5 /2021
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Δημιουργήστε την απόλυτη εμπειρία 
διαμονής με την υπογραφή της Fresh Line

Τα τελευταία χρόνια 
η συμπεριφορά των 
ταξιδιωτών και οι α-
παιτήσεις τους από 
ένα ξενοδοχείο έχουν 
αλλάξει σημαντικά. Η 
πλειοψηφία των επι-
σκεπτών αναζητά μια 
ολοκληρωμένη εμπει-
ρία διαμονής και δίνει 
ιδιαίτερη έμφαση στα 
amenities που προσφέ-
ρονται στο μπάνιο. Οι 
πελάτες δεν ψάχνουν 
απλώς για ένα σαπούνι, 
ένα σαμπουάν ή ένα 
conditioner. Αναζητούν 
προϊόντα φυσικά, από 

τοπικές πρώτες ύλες και δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στα αρώματα, τα 
οποία «σφραγίζουν» τις αναμνήσεις που οι επισκέπτες θα πάρουν 
μαζί τους.

Εμπιστευτείτε τη δύναμη των φυσικών προϊόντων
Amenities υψηλής ποιότητας για ξενοδοχεία που ανταποκρίνονται 
στις νέες απαιτήσεις προσφέρει η Fresh Line, μια κορυφαία ελληνική 
εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο του φυσικού καλλυντικού 
από το 1992. Μέσα από μια μεγάλη γκάμα σε σαμπουάν, conditioner, 
αφρόλουτρα, χειροποίητα σαπούνια και προϊόντα για spa ο ξενο-
δόχος μπορεί να καλύψει πλήρως τις ανάγκες της επιχείρησής του, 
προσφέροντας αναβαθμισμένες υπηρεσίες στους επισκέπτες. Οι 
σειρές Cotton & White Tea και Aegean Sea Breeze, που διατίθενται σε 
πρακτικές ξενοδοχειακές συσκευασίες, αποτελούν ολοκληρωμένες 
λύσεις για το μπάνιο και υπόσχονται να «ξυπνήσουν» τις αισθήσεις 
των επισκεπτών ανεξαρτήτως φύλου και ηλικίας. Για το spa του ξε-
νοδοχείου η εταιρεία διαθέτει 9 ολοκληρωμένες σειρές αρωματοθε-
ραπείας σώματος, πλούσιες σε αιθέρια έλαια με διαφορετική δράση 
που θα προσφέρουν την απόλυτη εμπειρία χαλάρωσης και ευεξίας.

Amenities για υπηρεσίες υψηλού επιπέδου
Τα ξενοδοχειακά amenities της Fresh Line αποτελούν μια εγγυημέ-
νη επιλογή για ξενοδοχεία που επιθυμούν να παρέχουν υπηρεσίες 
υψηλού επιπέδου στους πελάτες τους. Η εταιρεία χρησιμοποιεί 
φόρμουλες που περιλαμβάνουν πλήθος αιθέριων ελαίων, εκχυλίσμα-
τα, βιολογικά λάδια, βιταμίνες και δραστικά συστατικά με κλινικά 
αποδεδειγμένη δράση, που είναι σίγουρο ότι θα «απογειώσουν» την 
ταξιδιωτική εμπειρία και θα αφήσουν τις καλύτερες αναμνήσεις από 
το ξενοδοχείο.

Internet χωρίς όρια με το Magic 
2 WiFi next της devolo
Η devolo αναπτύσσει από 
το 2002 προϊόντα που 
θέτουν νέα πρότυπα για 
εκατομμύρια πελάτες σε 
όλο τον κόσμο, μεταξύ 
των οποίων και το Magic 
2 WiFi next που φέρνει το 
Internet σε νέα επίπεδα. 
Χάρη στην τεχνολογία 
Powerline, η πλήρης απόδοση της σύνδεσης στο 
Internet μεταφέρεται με ταχύτητες έως και 2400 
Mbps απευθείας μέσω του δικτύου παροχής ρεύ-
ματος, σε κάθε χώρο. Έτσι, κάθε πρίζα μετατρέ-
πεται σε πιθανό σημείο πρόσβασης για γρήγορο 
Multiroom-WiFi. Όλοι οι προσαρμογείς devolo 
Magic συνδέονται από μόνοι τους σε ένα σταθερό 
ενιαίο δίκτυο Mesh, για σύνδεση χωρίς διακοπές 
με το σήμα WiFi να παραμένει σταθερό και ισχυρό. 
Χάρη στην τεχνολογία MU-MIMO πολλές τερμα-
τικές συσκευές τροφοδοτούνται ταυτόχρονα με 
υψηλή ταχύτητα μετάδοσης δεδομένων. Για μέγι-
στη συνδεσιμότητα, το Magic 2 WiFi next είναι εξο-
πλισμένο με δύο θύρες Gigabit LAN. Το Powerline 
αποτελεί την καλύτερη λύση WiFi, καθώς, μέσω 
της καλωδίωσης του ρεύματος, το Internet περνάει 
εμπόδια όπως ταβάνια και τοίχους, φτάνοντας σε 
κάθε χώρο. Παράλληλα, τα προϊόντα της devolo 
διαθέτουν τα πιο ενημερωμένα πρότυπα κρυπτο-
γράφησης (WPA2/WPA3) και διασφαλίζουν την 
προστασία των δεδομένων. Ο κορυφαίος εξοπλι-
σμός του κάνει το προϊόν αυτό τον γρηγορότερο 
προσαρμογέα Powerline του κόσμου, μια ισχυρή 
συσκευή δικτύωσης για το χώρο μας. Η βέλτιστη α-
ξιοποίηση διαφορετικών τρόπων μετάδοσης (Multi-
User MIMO) επιτρέπει τη μετάδοση δεδομένων με 
υψηλότερη απόδοση και λιγότερες καθυστερήσεις 
σε πολλαπλούς χρήστες του WiFi ταυτόχρονα. 
Tο Magic 2 WiFi next είναι διαθέσιμο σε 3 τύπους, 
μεταξύ των οποίων και το Starter Kit που περιλαμ-
βάνει 2 προσαρμογείς Powerline Magic. Είναι η 
πιο κατάλληλη επιλογή για Internet σε όλους τους 
χώρους και σε όλους τους ορόφους, σε επιφάνεια 
άνω των 120 m². Φυσικά υπάρχει δυνατότητα επέ-
κτασης ανά πάσα στιγμή με περαιτέρω προσαρμο-
γείς devolo Magic. Επίσης, το προϊόν είναι διαθέσι-
μο σε μονή συσκευασία καθώς κ σε Multiroom Kit 
με 3 προσαρμογείς.
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