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Παραλία Fig Tree Bay στον Πρωταρά, τοπιοτέχνηση,
πρόγραμμα Πράσινες Κυπριακές Παραλίες

Πιο πρόσφατα μέλη του οργανισμού!
CSTI is affiliated to the

«Βιώσιμη ανάπτυξη
σημαίνει ανάπτυξη που
ικανοποιεί τις ανάγκες
του παρόντος χωρίς
να διακυβεύεται η
ικανότητα των
μελλοντικών γενεών
να καλύψουν τις δικές
τους ανάγκες.»

Droushia Heights Hotel
Το Droushia Heights Hotel
(DHH) είναι ένα μικρό
ξενοδοχείο με μοναδικό
σχεδιασμό, το οποίο
ανακαινίστηκε και
αναβαθμίστηκε σε ένα υψηλού
επίπεδου ξενοδοχείο.
Βρίσκεται σε ένα λόφο, τόπο
απαράμιλλης φυσικής
ομορφιάς, με εκπληκτική θέα
στη θάλασσα, τα βουνά και το
γειτονικό
εθνικό
πάρκο του
Ακάμα. Το
Droushia
Heights
Hotel είναι
ένα
καταφύγιο
από τον
θόρυβο των
πόλεων και

τον μαζικό τουρισμό και είναι
μόλις 10 λεπτά από τις
κοντινότερες παραλίες της
Πόλης και του Λατσί.
Είναι το ιδανικό μέρος για
περιπατητές, βοτανολόγους,
ποδηλάτες, και λάτρεις της
φύσης.

Οινοποιείο Βασιλικόν
Το Οινοποιείο Βασιλικόν είναι
ένα από τα πρώτα τοπικά
οινοποιεία της Κύπρου, που
ιδρύθηκε το 1993 από τους
αδελφούς Ηρακλή, Γεώργιο
και Γιάννη Κυριακίδη. Η
επιτυχής λειτουργία του
βασίζεται στην εξαιρετική
ποιότητα σταφυλιών των
περιοχών Κάθικα, Ακάμα και
Λαόνα της Πάφου, τα οποία
κυρίως συλλέγονται από
αμπελώνες της οικογένειας.

Η γνώση, η αφοσίωση και η
φροντίδα από τους οινοποιούς,
σε συνδυασμό τεχνολογικά
προηγμένα
ειδικά
μηχανήματα, κατατάσσει το
Βασιλικόν ένα από τα πιο
καταξιωμένα οινοποιεία της
Κύπρου.

Το ολοκαίνουργιο κτήριο, που
στεγάζεται το οινοποιείο
φιλοδοξεί να καλύψει κάθε
ανάγκη του οινοποιού, αλλά
και του επισκέπτη, που είναι
πάντα καλοδεχούμενος να
γευτεί διάφορες ποικιλίες
κρασιών.
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Δέκα πρακτικά βήματα για πιο πράσινες παραλίες
και ικανοποιημένους τουρίστες!
Σε διάσκεψη τύπου που
πραγματοποιήθηκε στις 24
Απριλίου στο συνεδριακό
κέντρο Φιλοξενία στην
Λευκωσία παρουσιάστηκε ο
δωρεάν οδηγός διαχείρισης
πράσινων παραλιών από τον
Κυπριακό Οργανισμό
Τουρισμού ΚΟΤ), τον
Κυπριακό Σύνδεσμο Αειφόρου
Τουρισμού (CSTI) και το
φιλανθρωπικό ίδρυμα του
Ηνωμένου Βασιλείου το
Travel Foundation. Ο οδηγός
περιλαμβάνει δοκιμασμένες
ιδέες για την προστασία των
παραλιών και αύξηση των
επίπεδων ικανοποίησης των
επισκεπτών.
Ο οδηγός έχει σκοπό να
βοηθήσει τις τοπικές αρχές,
τους διευθυντές ξενοδοχείων
και τους ιδιοκτήτες
παραλιακών υποστατικών που
ενδιαφέρονται στη εφαρμογή
των επιτυχών πρακτικών του
πιλοτικού προγράμματος που
πραγματοποιήθηκε πέρυσι στο
Fig Tree Bay και Nissi Beach.
Τα αποτελέσματα του
πιλοτικού προγράμματος που

δημοσιεύτηκαν σήμερα
δείχνουν την αύξηση των
επιπέδων ικανοποίησης
επιδεικνύοντας βελτιώσεις,
όπως η προώθηση της
ανακύκλωσης και η
τοπιοτέχνηση με ιθαγενή και
ενδημικά φυτά. Άλλες
πρωτοβουλίες που
αποδείχθηκαν αποτελεσματικές
στο πιλοτικό πρόγραμμα
περιλαμβάνουν την δημιουργία
βρύσης για παροχή πόσιμου
νερού για τη μείωση των
πλαστικών, δημιουργία χώρου
στάθμευσης ποδηλάτων για την
ενθάρρυνση της ποδηλασίας
και συμμετοχή όλων των
εμπλεκόμενων φορέων σε
εκδηλώσεις καθαρισμού
παραλιών
συμπεριλαμβανομένων των
κατοίκων, σχολείων,
επιχειρήσεων και τουριστών Ο
οδηγός είναι διαθέσιμος
δωρεάν από το CSTI τόσο στα
ελληνικά όσο και στα αγγλικά.
Παρέχει πρακτικές συμβουλές,
φύλλα αξιολόγησης,
περιπτωσιολογικές μελέτες και
άλλες πληροφορίες γύρω από
δέκα κατηγορίες,

συμπεριλαμβανομένων της
ποιότητας της άμμου και του
νερού, τη βλάστηση και τη
φύτευση, τη σήμανση και τις
‘πράσινες’ εγκαταστάσεις, την
προώθηση τοπικών φαγητών
και ποτών και την ενημέρωση
και εκπαίδευση του κοινού.
Είναι μέρος ενός πακέτου
στήριξης για όσους
ενδιαφέρονται να υιοθετήσουν
και να εφαρμόσουν στην
παραλία τους το πρόγραμμα.

Οι πράσινες πρωτοβουλίες βελτίωσαν τα
επίπεδα ικανοποίησης των χρηστών κατά 9%
και 19% στο Fig Tree Bay και Nissi Beach
αντίστοιχα. Χρήστες παραλιών σχολίασαν ότι
«εντυπωσιάστηκαν από τις νέες πρωτοβουλίες»,
σκέφτηκαν ότι η παραλία «φαινόταν πιο καθαρή
από ό, τι πέρυσι και 4% και 5% περισσότεροι
άνθρωποι δήλωσαν ότι θα συνιστούσαν τώρα την
παραλία στους φίλους ή την οικογένεια τους.

Αειφόρα ποιοτικά κριτήρια στην ξενοδοχειακή
βιομηχανία
Στις 25 Απριλίου
παρουσιάστηκε στους
επιθεωρητές του ΚΟΤ ο
Οδηγός για την διευθέτηση
των προτύπων αειφορίας του
Κυπριακού Οργανισμού
Τουρισμού με απώτερο σκοπό
να υιοθετηθούν από τις
ξενοδοχειακές επιχειρήσεις.
Σκοπός της μελέτης να εισάγει
απλά περιβαλλοντικά και
κοινωνικά κριτήρια στην δέσμη
των λειτουργικών
προδιαγραφών που

εφαρμόζονται από τον
Οργανισμό για αξιολόγηση
των ξενοδοχειακών
επιχειρήσεων. Η δράση αυτή
αναμένεται να βοηθήσει την
κυπριακή τουριστική
βιομηχανία να υιοθετήσει
βασικά αειφόρα κριτήρια τα
οποία με την σειρά τους
αναμένεται να βοηθήσουν τις
ξενοδοχειακές μονάδες να
λειτουργούν πιο
αποτελεσματικά, να
εξοικονομούν πόρους και να

μπορέσουν με μικρότερο
βαθμό δυσκολίας να
εξασφαλίσουν περιβαλλοντικές
πιστοποιήσεις. Πέραν τούτων η
μελλοντική υποχρεωτική
υιοθέτηση από τις
ξενοδοχειακές επιχειρήσεις
κάποιων ελάχιστων αειφόρων
κριτηρίων θα παράσχει στην
Κύπρο και ένα σημαντικό
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Τον προσεχή Σεπτέμβρη θα
διεξαχθούν ενημερωτικά
εργαστήρια σε κάθε επαρχία
διαθέσιμα γι όλους τους
ξενοδόχους!
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Συμμετοχή στο φεστιβάλ καρπουζιού στο
Φρέναρος
Με μεγάλη επιτυχία
πραγματοποιήθηκε το 7ο
Παγκύπριο Φεστιβάλ
Καρπουζιού στο Φρέναρος
στις 5 Ιουλίου. Η κοινότητα
του Φρενάρου συγκαταλέγεται
ανάμεσα στα πρώτα χωριά
παραγωγής καρπουζιού σε
ολόκληρη την Κύπρο, με
αποτέλεσμα το προϊόν αυτό να
είναι σύμβολο της ταυτότητας
της κοινότητας.
Το Φεστιβάλ τέλεσε υπό την
αιγίδα του Υπουργού
Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και
Περιβάλλοντος, Νίκου
Κουγιάλη και ήταν αφιερωμένο
στην Κοινωνική Αλληλεγγύη
«Προχωρούμε μπροστά,
βοηθώντας τον συνάνθρωπο
μας». Πραγματοποιήθηκε

συλλογή ξηρών τροφίμων, για
την υποστήριξη της τράπεζας
τροφίμων της Κοινότητας
Φρενάρους και του
Συντονιστικού Συμβουλίου
Εθελοντισμού Αμμοχώστου.
Ο Κυπριακός Σύνδεσμος
Αειφόρου Τουρισμού δεν θα
μπορούσε παρά να στηρίξει
αυτή την προσπάθεια της
κοινότητας του Φρενάρους για
την προώθηση των τοπικών
προϊόντων.
Σε περίπτερο στην είσοδο του
γηπέδου ο σύνδεσμος
ενημέρωνε τους επισκέπτες για
τις διαδρομές στα χωριά της
περιοχής δίνοντας τους δωρεάν
τον οδηγό εξερεύνησης της
πραγματικής Κύπρου.

Οι επισκέπτες είχαν την
ευκαιρία να δοκιμάσουν γλυκά,
λικέρ και χυμό καρπουζιού και
παράλληλα να έρθουν κοντά με
τα ήθη και έθιμα του τόπου.
Το CSTI πρόσφερε το ποσό
των 150 ευρώ στο κοινοτικό
συμβούλιο Φρενάρου για την
στήριξη φιλανθρωπικών
τοπικών οργανώσεων.
Τέτοιες δραστηριότητες
εμβολιάζουν ουσιαστικά την
κουλτούρα και τον πολιτισμό
των ανθρώπων και στηρίζουν
την τοπική κοινωνία και
οικονομία.

Παγκύπρια Περιβαλλοντικά βραβεία
Το Kίνημα Οικολόγων
Περιβαλλοντιστών
πραγματοποίησε στις 5-62013, στη Δημοσιογραφική
Εστία στη Λευκωσία, με
μεγάλη επιτυχία, την ετήσια
εκδήλωση, Παγκύπρια
Περιβαλλοντικά Βραβεία.
Παρουσία του Υπουργού
Γεωργίας, Φυσικών πόρων και
Περιβάλλοντος κ. Νίκου
Κουγιάλη, επισήμων και
πλήθος κόσμου, απονεμήθηκαν
τα φετινά βραβεία.
Ο Κυπριακός Σύνδεσμος
Αειφόρου Τουρισμού
βραβεύτηκε
για την

συνεισφορά του στην ανάπτυξη
του Αειφόρου Τουρισμού. Η
αειφόρος ανάπτυξη, δηλαδή η
«ανάπτυξη που καλύπτει τις
ανάγκες του παρόντος χωρίς να
θέτει σε κίνδυνο τη δυνατότητα
των μελλοντικών γενεών να
καλύψουν τις δικές τους
ανάγκες» αποτελεί τον κύριο
πυλώνα όλων των
προγραμμάτων του
οργανισμού μας.
Ο Κυπριακός Σύνδεσμος
Αειφόρου Τουρισμού
ευχαριστεί τον Κυπριακό
Οργανισμό Τουρισμού και το

Travel Foundation (TF) για
την συνεχή οικονομική και
ηθική τους υποστήριξη για την
υλοποίηση των προγραμμάτων
αειφόρου ανάπτυξης.
Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε
το Kίνημα Οικολόγων
Περιβαλλοντιστών για την
απονομή του περιβαλλοντικού
βραβείου και για την άψογη
διοργάνωση της εκδήλωσης.
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Προσεχείς εκδηλώσεις
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ημερίδα Ενημέρωσης

Ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού (ΚΟΤ), ο Κυπριακός Σύνδεσμος Αειφόρου Τουρισμού (CSTI) και το Travel Foundation
Ηνωμένου Βασιλείου σας προσκαλούν σε Ενημερωτική Ημερίδα για την παρουσίαση των νέων προτύπων του ΚΟΤ για αειφορία στις
ξενοδοχειακές μονάδες που θα πραγματοποιηθεί στις κάτωθι ημερομηνίες και τοποθεσίες:
Ημερομηνία
Τρίτη 10 Σεπτεμβρίου 2013

Τοποθεσία
Ξενοδοχείο Cyprotel Cypria Maris,
Πάφος

Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου 2013

Ξενοδοχείο Cyprotel Poseidonia
Beach, Λεμεσός

Πέμπτη 12 Σεπτεμβρίου 2013

Ξενοδοχείο Capo Bay, Πρωταράς

Καλούμε όλους τους ξενοδόχους να επωφεληθούν
από αυτήν την μοναδική ευκαιρία ώστε να μάθουν την
διαδικασία για να εφαρμόζουν επιτυχώς τα αειφόρα
πρότυπα απλά και κερδοφόρα για την επιχείρηση τους
συμβάλλοντας έτσι στην:





Βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών
Μείωση του κόστους
Βελτίωση της ικανοποίησης των πελατών
Υποστήριξη της τοπικής κοινότητας

Ώρα έναρξης: 09: 00 π.μ /Πληροφορίες - 22-311623

Ετήσια Γενική Συνέλευση
Η Ετήσια Γενική Συνέλευση των μελών του CSTI θα πραγματοποιηθεί στις 18
Οκτωβρίου 2013 και ώρα 6 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Droushia Heights στην
Δρούσια.
Κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης θα δοθεί η ευκαιρία στους ντόπιους
παραγωγούς και βιοτέχνες που συμπεριλαμβάνονται στη διαδρομή έξι της Πάφου
(Village Route Six – North Paphos and Akamas), καθώς και σε επιλεγμένους χορηγούς
του CSTI, να προωθήσουν και να διαθέσουν τα προϊόντα τους.
Οι προσκλήσεις θα σταλούν σύντομα !!!

Επισκεφτείτε την
ιστοσελίδα μας!!
http://csti-cyprus.org/

https://www.facebook.
com/?ref=logo

Ο Κυπριακός Σύνδεσμος
Αειφόρου Τουρισμού από το
2006 ενεργεί ως μη
κερδοσκοπικός οργανισμός,
εταίρος του
Travel Foundation (TF) μιας
φιλανθρωπικής οργάνωσης του
Ηνωμένου Βασιλείου. Ο
σύνδεσμος συνεργάζεται με
τους μεγαλύτερους
τουριστικούς πράκτορες
όπως Thomas Cook και TUI κ
αθώς επίσης και με τοπικές μη
κυβερνητικές οργανώσεις,
τοπικούς παραγωγούς,
κοινότητες, Δημαρχεία,

τουριστικούς και
ξενοδοχειακούς συνδέσμους
καθώς και με ακαδημαϊκά
ιδρύματα. Στόχος του
οργανισμού η ανάπτυξη του
αειφόρου τουρισμού στην
Κύπρο, που προστατεύει το
περιβάλλον, στηρίζει την
τοπική οικονομία και προωθεί
την τοπική κουλτούρα.

Αν θέλετε να ανανεώσετε τη
συμμετοχή σας παρακαλούμε
στείλτε μας email στο
info@csti-cyprus.com ή
καλέστε μας στο: 22311623

Ταχ. Διεύθυνση :
Ελπίζουμε ότι θα βρείτε αυτό
το δελτίο ενδιαφέρον και
χρήσιμο.

Block A2, Γραφείο 206,
Λεωφ. Σταυρού 56
2035 Στρόβολος, Λευκωσία

