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ΠΑΣΥΞΕ: Συνεχίζονται οι χειμερινές χαμηλές τιμές
Ιδανικές για ανοιξιάτικες αποδράσεις,
αξιοποιώντας τα τριήμερα του Μαρτίου
Από €17.50 το άτομο σε ξενοδοχείο
και από €15.00 το άτομο σε studio
Με την άφιξη της Άνοιξης και τη μαγεία του κυπριακού τοπίου, o ΠΑΣΥΞΕ υπενθυμίζει τους
συμπατριώτες μας ότι συνεχίζονται και τον Μάρτιο οι ελκυστικές τιμές του Καταλόγου του για
τον Εσωτερικό Τουρισμό και τους προτρέπει όπως τις αξιοποιήσουν, επωφελούμενοι την
πρόωρη άνοδο της θερμοκρασίας και τα τριήμερα του μήνα. Με αυτό τον τρόπο, μεγιστοποιούν
τη διάρκεια των πραγματικών διακοπών και αποδράσεών τους από τις σκοτούρες της
καθημερινότητας και εξοικονομούν χρήματα για την απόλαυση της οικογένειας τους.
Παράλληλα τροφοδοτούν και στηρίζουν την κυπριακή οικονομία, βοηθώντας την να ξεπεράσει
τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης για το κοινό καλό.
Ο κατάλογος προσφορών του ΠΑΣΥΞΕ περιλαμβάνει ελκυστικές προτάσεις για όλα τα
πορτοφόλια, από ένα κατάλογο 59 ξενοδοχείων, συγκροτημάτων οργανωμένων διαμερισμάτων
και τουριστικών χωριών, Μελών του Συνδέσμου.
Ανακαλύψτε μοναδικές ευκαιρίες χαλάρωσης και διασκέδασης, και απολαύστε τη ξεγνοιασιά,
την ηρεμία και γαλήνη που σας προσφέρουν ο ήλιος και η θάλασσα με τις αναζωογονητικές
αποδράσεις είτε σε παραλιακά ή σε ορεινά θέρετρα, με τη μαγεία του φυσικού περιβάλλοντος
της Κύπρου στο απόγειο της, και εκμεταλλευόμενοι τις μοναδικές προσφορές των ξενοδοχείων,
μελών του ΠΑΣΥΞΕ.
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 χειμερινός κατάλογος με τις ελκυστικές τιμές, ο οποίος καλύπτει την περίοδο από 1/11/2015
μέχρι 31/3/2016, διατίθεται στο διαδίκτυο, στις ιστοσελίδες του ΠΑΣΥΞΕ, της Τράπεζας Κύπρου
και του ΚΟΤ:
www.cyprushotelassociation.org
www.bankofcyprus.com
www.visitcyprus.com / www.visitcyprus.biz
Για περισσότερες πληροφορίες προτρέπονται οι συμπατριώτες μας να επικοινωνούν με τα
Κεντρικά Γραφεία του ΠΑΣΥΞΕ στο τηλ. 22452820, ή μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική
διεύθυνση cha@cyprushotelassociation.org.
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