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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Το πρώτο ταξίδι γνωριμίας για δημοσιογράφους, ταξιδιωτικούς 
πράκτορες, εξέχοντες φορείς του τουρισμού αλλά και influencers 

διοργάνωσε ο Δήμος Αλεξανδρούπολης και κέρδισε τις εντυπώσεις! 
Για τρεις μέρες, μια αποστολή από εκπροσώπους των κορυφαίων φορέων του 

τουρισμού, των σημαντικότερων μέσων μαζικής ενημέρωσης της χώρας αλλά 
και τουριστικών influencers φιλοξενήθηκε από την Τουριστική και Ιαματική 
Επιχείρηση του Δήμου Αλεξανδρούπολης με σκοπό να γνωρίσουν τον τόπο μας, 

να προβάλλουν το τουριστικό μας προϊόν και να προωθήσουν την 
Αλεξανδρούπολη στα τουριστικά τους πακέτα. Μια εμπειρία που θα μείνει 

αξέχαστη σε όλους όσους συμμετείχαν. 
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Για πρώτη φορά ο Δήμος Αλεξανδρούπολης διοργάνωσε με μεγάλη επιτυχία ένα 
ταξίδι γνωριμίας (fam trip), σε συνεργασία με τοπικούς επιχειρηματίες και 

επαγγελματίες του τουρισμού, και ξεκίνησε έμπρακτα την πολιτική 
εξωστρέφειας και ανάδειξης της τουριστικής αξίας του Δήμου.  

Τα μέλη της αποστολής φιλοξενήθηκαν στα ξενοδοχεία Astir Egnatia Hotel και 
Ramada Plaza by Wyndham Thraki, απόλαυσαν τις γαστριμαργικές προτάσεις 

του τόπου μας σε εξαιρετικά εστιατόρια, επισκέφθηκαν σημαντικά ιστορικά 
σημεία και Μουσεία και είχαν την ευκαιρία να περιηγηθούν στο Δέλτα του 
Έβρου με οργανωμένη βαρκάδα. Κατά την παραμονή τους στη πόλη έκαναν 

επαφές με στελέχη του τουρισμού του Δήμου αλλά και με επαγγελματίες του 
τουρισμού. 



 
Με μεγάλη χαρά φιλοξενήσαμε τον κ. Λύσσανδρο Τσιλίδη, πρόεδρο της 
Ομοσπονδίας ΗΑΤΤΑ και Αντιπρόεδρο του ΣΕΤΕ, τον κ. Νίκο Κελαιδίτη, 

Πρόεδρο του HATTA, τoν κ. Στάθη Βλασσόπουλο, ιδιοκτήτη του μεγάλου 
ταξιδιωτικού γραφείου Vlassopoulos Travel και τον κ. Ηλία Χρόνη υπεύθυνο 

Domestic Planning του κορυφαίου ταξιδιωτικού γραφείου Manessis Travel.  
Τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης που πήραν μέρος στην αποστολή ήταν ο όμιλος 

ΣΚΑΙ με τον κ. Νίκο Υποφάντη, ο όμιλος Alpha TV με τον κ. Χρίστο Στεφανή, 
το Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων με την κα. Νικόλ Καζαντζίδου, 
το Αθηνόραμα με τον κ. Αγγελο Κλάδη, το περιοδικό Fortune με την κα. Μαρία 

Ακριβού και συμμετείχαν ακόμη η κα. Μαρα Σαμαρά από το tourismtoday.gr, η 
κα. Κόφου Μαρία από το travelstories.gr, η ταξιδιωτική συντάκτης κα. Χριστινα 

Καλαμπακτασότη από την εταιρεία επικοινωνίας KEYWE και ο φωτογράφος και 
influencer κ. Στέφανος Αντιμάντο. 
Το ταξίδι γνωριμίας υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου Tourism- E  του 

διασυνοριακού προγράμματος Interreg Ελλάδα Βουλγαρία που συμμετέχει η 
ΤΙΕΔΑ. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό ταμείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), και από Εθνικούς Πόρους  των κρατών που συμμετέχουν 
σε αυτό. 



 

 


