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Ελκυστικότατες τιμές από τα μέλη του ΠΑΣΥΞΕ
για την περίοδο του Πάσχα και όλο το καλοκαίρι
Στήριξη του εσωτερικού τουρισμού και της κυπριακής οικονομίας
Προσφορές από 110 ξενοδοχεία και συγκροτήματα
οργανωμένων διαμερισμάτων / τουριστικών χωριών
Τα Σαββατοκύριακα που ακολουθούν προσφέρονται για καλοκαιρινές αναζωογονητικές
αποδράσεις σε παραλιακά ή ορεινά θέρετρα, απολαμβάνοντας την ηρεμία, τη γαλήνη και τη
μαγεία του φυσικού περιβάλλοντος της Κύπρου και αξιοποιώντας τις μοναδικές προσφορές
των ξενοδοχείων, μελών του ΠΑΣΥΞΕ.
Συνεπής στην πολιτική που χάραξε εδώ και αρκετά χρόνια για την ανάπτυξη του
εσωτερικού τουρισμού, ο ΠΑΣΥΞΕ διευρύνει την προσφορά ελκυστικότατων τιμών για τους
συμπατριώτες μας –στον καλοκαιρινό κατάλογο ειδικών προσφορών των μελών του ο
οποίος περιλαμβάνει 110 ξενοδοχεία, συγκροτήματα οργανωμένων διαμερισμάτων και
τουριστικών χωριών– και προτείνει διακοπές στην Κύπρο. Και πάνω απ’ όλα με την
ασφάλεια και σιγουριά που απαιτεί όχι μόνο ο κύπριος καταναλωτής αλλά και ο ξένος
τουρίστας, την οποία και εγγυούνται τα Μέλη του ΠΑΣΥΞΕ, μια και προαπαιτούμενο για να
γίνουν Μέλη του Συνδέσμου είναι να αποτελούν αδειούχο από τον ΚΟΤ τουριστικό
κατάλυμα.
Η φιλόξενη ξεγνοιασιά των ξενοδοχείων μας παρέχεται στους συμπατριώτες μας,
συγκριτικά σε χρόνο «μηδέν», μεγιστοποιώντας την διάρκεια των πραγματικών διακοπών
τους και εξοικονομώντας τους χρήματα για απόλαυση με τις οικογένειές τους. Με αυτό τον
τρόπο ενισχύουμε παράλληλα την κυπριακή οικονομία, θωρακίζοντάς την έναντι των
επιπτώσεων της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης για το κοινό καλό.
Την πρωτοβουλία του ΠΑΣΥΞΕ συνεχίζει να στηρίζει ουσιαστικά ο Κυπριακός Οργανισμός
Τουρισμού και υποστηρίζουν οι Κάρτες American Express της Τράπεζας Κύπρου. Με αυτό
το τρόπο, η American Express εκφράζει εμπράκτως το ότι προσφέρει στα μέλη της
περισσότερα σε όλους τους τομείς και, πολύ περισσότερο, στον τομέα αναψυχής όπου έχει
διακριθεί και συνεχίζει να διακρίνεται παγκοσμίως.

Ο σχετικός καλοκαιρινός κατάλογος με τις ελκυστικές τιμές διατίθεται για τους
ενδιαφερόμενους προς άμεση αξιοποίηση, ενόψει και των διακοπών του Πάσχα, στις
ιστοσελίδες
του ΠΑΣΥΞΕ: www.cyprushotelassociation.org
του ΚΟΤ: www.visitcyprus.biz & www.visitcyprus.com
και της Τράπεζας Κύπρου: www.bankofcyprus.com
Η καλοκαιρινή πανδαισία της πατρίδας μας, που "τυφλώνει" με την μαγεία της, σίγουρα
αναζωογονεί την διάθεση ψυχής, εξάπτει τον ρομαντισμό, τονώνει την υγεία γενικά, αλλά
και κατ' επέκταση την ποιότητα της ζωής και της τσέπης μας.
"Άλλο να ζεις στην Κύπρο
… και άλλο να την χαίρεσαι"

Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ξενοδόχων σας εύχεται
ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ ΚΑΙ ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑIΡΙ.
***

