Η ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΒΙΕΝΝΗΣ

Με ιδιαίτερη επιτυχία στέφθηκε η παρουσία της Νομαρχίας Λάρισας στη μεγάλη Διεθνή
Τουριστική Έκθεση που πραγματοποιήθηκε στη Βιέννη.
Η Νομαρχία Λάρισας συμμετείχε μαζί με άλλες περιοχές της Ελλάδας σε ένα μεγάλο
περίπτερο 400 τετραγωνικών μέτρων όπου σε συνεργασία με τον Διευθυντή του ΕΟΤ κ
Παναγιώτη Σκορδά υπεύθυνο για τα γραφεία της Αυστρίας-Ουγγαρίας και με τη στήριξη του
Έλληνα Πρόξενου στην Βιέννη κ Θεόφιλου Ζαφειράκη πραγματοποίησαν μια εντυπωσιακή
εκδήλωση με πλούσιο πρόγραμμα ελληνικής μουσικής και χορού, γευσιγνωσίας και
προβολής τουριστικών περιοχών στην κινηματογραφική αίθουσα του εκθεσιακού κέντρου.

Ο Όλυμπος και τα παράλια του νομού Λάρισας προβλήθηκαν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο
μέσω έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού με σκοπό την προσέλκυση τουριστών μιας και η
Ελλάδα αποτελεί τουριστικό προορισμό των Αυστριακών.

Περισσότεροι από 800 εκθέτες από 60 χώρες και πάνω από 150.000 άνθρωποι
επισκέφτηκαν την συγκεκριμένη τουριστική έκθεση η οποία αποτελεί σύμφωνα με τους
ειδικούς τουριστικό βαρόμετρο της φετινής χρονιάς.

Σύμφωνα με στοιχεία την περσινή χρονιά 600.000 Αυστριακοί επισκέφτηκαν τη χώρα μας
ενώ φέτος οι προβλέψεις είναι εξαιρετικά ευοίωνες και αναμένεται αύξηση του αριθμού των
Αυστριακών που θα επισκεφτούν γενικότερα την Ελλάδα.

Η Νομαρχία Λάρισας δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στον τουρισμό από την Αυστρία αλλά και από
τη Γερμανία καθώς πλέον πραγματοποιούνται στο αεροδρόμιο της Ν.Αγχιάλου πτήσεις
τσάρτερ από και προς τις χώρες αυτές γεγονός που καθιστά πιο εύκολη την μετάβαση τους
στο Νομό Λάρισας και κατ'επέκτασιν και στα παράλια του.

Με την συμμετοχή της στη Τουριστική Έκθεση της Βιέννης, η Νομαρχία Λάρισας επέτεινε
την προσπάθεια που θα καταβάλλει και τη φετινή χρονιά για να προβληθεί ο τουρισμός του
νομού σε όσον το δυνατόν μεγαλύτερο κοινό προκειμένου να διατηρηθεί η ανοδική του
πορεία, όσον αφορά στην προσέλευση τουριστών.

Τη Νομαρχία Λάρισας στην Τουριστική έκθεση της Βιέννης εκπροσώπησε η υπάλληλος κ.
Αθηνά Μπουτκάρου.
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