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Φιλοξενία: Το δυνατό μας σημείο 

Η Κύπρος φημίζεται για την φιλοξενία της. Αυτή τη φήμη θέλει να επιβεβαιώσει και 
να αποδείξει η Οργανωτική Επιτροπή των 13ων Αγώνων Μικρών Κρατών Ευρώπης που 
διεξάγονται στην Κύπρο από 1 έως 6 Ιουνίου 2009. Η ΚΥΠΡΟΣ 2009 δικαίως στηρίζει 
πολλά στην άψογη φιλοξενία των συμμετεχόντων στους Αγώνες και στόχος της είναι, 
οι πέραν των 1500 επισκεπτών, να φύγουν με τις καλύτερες των εντυπώσεων από το 
νησί μας.  

Ο σχεδιασμός της Οργανωτικής Επιτροπής για την καλύτερη δυνατή φιλοξενία των 
αποστολών των οκτώ χωρών των ΑΜΚΕ, ξεκινάει από την πρώτη στιγμή που οι ξένοι 
αθλητές, συνοδοί και δημοσιογράφοι, πατήσουν το πόδι τους στην Κύπρο. Οι 
εθελοντές που έχουν επιφορτιστεί με τον τομέα της φιλοξενίας, θα υποδεχθούν τις 
ξένες αποστολές και θα τους προσφέρουν κάθε δυνατή βοήθεια στην παραλαβή των 
αποσκευών μέχρι την έξοδό τους από το αεροδρόμιο. Από εκεί και πέρα 
αναλαμβάνουν οι συνοδοί που θα προσφέρουν τις πρώτες αναγκαίες πληροφορίες 
στους αρχηγούς αποστολών.  

Ο τρίτος πυλώνας της φιλοξενίας θα βρίσκεται στα οκτώ ξενοδοχεία που θα 
φιλοξενήσουν τις ξένες αποστολές. Σε κάθε ένα από αυτά θα υπάρχουν γραφεία 
πληροφοριών που θα λειτουργούν από τις 08:00 μέχρι τις 23:00 προσφέροντας κάθε 
είδους πληροφόρηση είτε για το πρόγραμμα των Αγώνων, τις ώρες των 
αγωνισμάτων, τα δρομολόγια των λεωφορείων, για την Κύπρο γενικότερα είτε άλλου 
είδους χρήσιμες πληροφορίες.  

Ιδιαίτερης φιλοξενίας θα τύχουν οι υψηλοί προσκεκλημένοι (VIP) των ΑΜΚΕ. Αρχηγοί 
κρατών, δηλαδή, οι πρόεδροι των Ολυμπιακών Επιτροπών και τα μέλη της Διεθνούς 
Ολυμπιακής Επιτροπής που θα βρεθούν στην Κύπρο κατά τη διάρκεια των 13ων 
ΑΜΚΕ. Οι  VIP θα έχουν στην διάθεσή τους αυτοκίνητο και φυσικά αστυνομική 
συνοδεία. 

Οι 150 εθελοντές στον Τομέα Φιλοξενίας, έχουν παρακολουθήσει σεμινάρια και έχουν 
επιμορφωθεί για να εξυπηρετήσουν χωρίς κανένα πρόβλημα τις ξένες αποστολές 
προσφέροντάς τους άψογη φιλοξενία κατά την διάρκεια της παραμονής τους στην 
Κύπρο.  

 

 


