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Περιήγηση σε Γιάννενα και Θεσπρωτία

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το Media Fam Trip, που διοργάνωσε το TravelMii, ο
πρώτος φορέας προώθησης αποκλειστικά για τον εναλλακτικό τουρισμό στην Ελλάδα, σε
συνεργασία με τον ΕΟΤ Σκανδιναβίας, Φινλανδίας και Βαλτικών κρατών (Grekiska Statens
Turistbyrε Scandinavia, Finland and Baltic States), την περιφέρεια Ηπείρου , στην περιοχή
της Ηπείρου από τις 24 εως τις 28 Φεβρουαρίου, με δημοσιογράφους από τη Φιλανδία, οι
οποίοι μεταξύ άλλων βρέθηκαν και στη Θεσπρωτία.

Μετά από εκδήλωση επιθυμίας κάποιων εκ των Φινλανδών δημοσιογράφων, να παραμείνουν
στην περιοχή της Ηπείρου, ώστε να πάρουν μέρος σε δραστηριότητες, ο κος Νίκος
Κυρίτσης της εταιρίας No Limits, ανέλαβε να τους συνοδεύσει στον κόσμο του rafting και
trecking.

Οι Φιλανδοί δημοσιογράφοι, οι οποίοι έχουν δημοσιεύσει κείμενά τους σε διακεκριμένα
περιοδικά τουριστικού και ευρύτερου business ενδιαφέροντος στη Φινλανδία, αλλά και
συμμετέχουν σε τοπικές τηλεοπτικές εκπομπές, επισκέφθηκαν την Ήπειρο , με σκοπό την
προώθηση του πολυθεματικού τουρισμού στη χώρα μας, της εξυπηρέτησης τουριστών 12
μήνες το χρόνο και κατά συνέπεια της απαγκίστρωσης από το πρότυπο "θάλασσα, ήλιος,
άμμος" με το οποίο έχει ταυτιστεί η χώρα μας στο εξωτερικό.
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Στην συνέχεια με την συνεργασία του Δήμου Παξών Αντίπαξων, το Media Fam Trip,
παρατάθηκε μέχρι 03 Μαρτίου, στην προσπάθεια να γίνει επέκταση της τουριστικής
περιόδου και στα νησιά της χώρας μας.

Ο Υπεύθυνος Τουρισμού του Δήμου Παξών κος Γιώργος Λύχνος, στο πνεύμα της απόλυτης
συνεργασίας, παρέλαβε εκπρόσωπο των Φιλανδών Δημοσιογράφων στις 28 Φεβρουαρίου
και επιμελήθηκε ο ίδιος μία μοναδική περιήγηση στις ιστορικές και φυσικές ομορφιές της
πόλης των Ιωαννίνων και την 1η Μαρτίου συνέχισε το ταξίδι της για τα νησιά ΠαξοίΑντίπαξοι, το οποίο ακόμα βρίσκεται σε εξέλιξη.

Η ομάδα πέρασε από την Παραμυθιά Θεσπρωτίας μετά και από προτροπή της Δημάρχου
της Σταυρούλας Μπραίμης , φωτογράφισε τα σημεία ιδιαίτερου τουριστικού ενδιαφέροντος
και συνέχισε για τα νησιά των Παξών.

Στο νησί των Παξών ο Δήμος Παξών με τοπικούς επιχειρηματίες ανέλαβαν την ξενάγησή
της και την φιλοξενία της, σε όλα τα νησάκια .Ενδεικτικά αναφέρουμε τους Χρήστο
Γραμματικό μέλος Επ.Τουρισμού ,Θανάση Μητσιάλη υπαλ. Δήμου Παξών ,Ιωάννη και
Γεώργιο Βελλιανίτη επιχειρηματίες, και τον καπετάν Βασίλη Βλαχόπουλο , για την
ξενάγηση στους Αντίπαξους .

"Η προσπάθεια αυτή είναι εξαιρετικά σημαντική, καθώς θα βοηθήσει την επέκταση της
τουριστικής περιόδου στη χώρα μας και κατά συνέπεια θα μειώσει την εποχικότητα που
μαστίζει τον κλάδο. Η Ελλάδα έχει άπειρες ομορφιές – σίγουρα ο ήλιος και η θάλασσα είναι
μέσα σε αυτές, αλλά το τρίπτυχο φύση – άθληση – πολιτισμός, θα πρέπει να έρθει σε
πρώτο πλάνο" ανέφερε η Managing Director του TravelMii, Έλενα Τζιώτη.

Χορηγοί του Fam Trip είναι το Κατώγι Αβέρωφ στο Μέτσοβο, το Mountain Konitsa στην
Κόνιτσα, το No Limits στην Κόνιτσα, ενώ χορηγός μετακίνησης είναι το Kassaros Travel.
Στην παράταση του ταξιδιού εξικοίωσης εκπροσώπων των Φινλανδών δημοσιογράφων στο
Μέτσοβο, χορηγός είναι το Grand Forest Hotel. Το TravelMii θα ήθελε επίσης να
ευχαριστήσει για τη φιλοξενία του τοSofitel Athens Airport Hotel,και στους Παξούς το
Captain Spiros & Spiridoula (www.visitpaxos.com ) και το ταξιδιωτικό πρακτορείο Paxos
magic holidays .
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