Κύπρος
Προορισµός
Αθλητικού
Τουρισµού
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Αθλητικός Τουρισµός


Στο πρώτο τρίµηνο κάθε έτους λόγω των άσχηµων καιρικών συνθηκών που επικρατούν
στην Βόρεια και Κεντρική Ευρώπη, σε χώρες όπως Ρωσία, Γερµανία κ.λ.π.
Η Κύπρος σε συνδυασµό µε τη γεωγραφική της θέση και το πλεονέκτηµα καλών
καιρικών συνθηκών στους χειµερινούς µήνες του ήπιου χειµώνα µε αρκετή ηλιοφάνεια,
φιλοξενεί οµάδες αθλητικές από διάφορες χώρες που έρχονται για προετοιµασία και
ξεκούραση γιατί τους παρέχει επιπλέον υπηρεσίες και αθλητικές εγκαταστάσεις υψηλού
επιπέδου.
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Αθλητικές οµάδες


Οι οµάδες που την επιλέγουν σαν προορισµό της σωστής προετοιµασίας των αθλητών
είναι κυρίως ποδοσφαιρικές αλλά και άλλων αθληµάτων



Οµάδων Στίβου και κολύµβησης
Υδατοσφαίρισης
Καταδύσεων
Καλαθοσφαίρισης
Taekwondo
Ιστιοπλοΐας
Γκολφ
Προετοιµασία Ολυµπιακών Αθληµάτων
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Η Κύπρος διαθέτει ισχυρά συγκριτικά πλεονεκτήµατα στον Τουρισµό ο οποίος αποτελεί
δυναµικό και ταχύτατα εξελισσόµενο τοµέα οικονοµικής δραστηριότητας, επίσης
έχει ήδη αρχίσει να αναγνωρίζεται ως ένας ανερχόµενος αθλητικός προορισµός µε
ιδανικές κλιµατολογικές συνθήκες, υψηλά επίπεδα υπηρεσιών και µεγάλη υποδοµή
διαµονής.
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Παρουσίαση ανά περιοχή




Η EDATERMON LTD
Σας παρουσιάζει τη θεµατική ενότητα ανά περιοχή και της προσφερόµενης αθλητικής
υποδοµής σχετικά µε τον προγραµµατισµό της προετοιµασίας αθλητών και οµάδων
στην Κύπρο
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Ξενοδοχεία και αθλητικές εγκαταστάσεις








Οι ειδικές τιµές συνεργασίας που αναφέρονται παρακάτω ισχύουν για την
συγκεκριµένη περίοδο για το κάθε ξενοδοχείο ανά άτοµο σε δίκλινο δωµάτιο
ανά διανυκτέρευση Full board. Στην τιµή συµπεριλαµβάνεται η χρήση
γηπέδων/αθλητικών εγκαταστάσεων για 2 προπονήσεις κάθε µέρα.
Συµπεριλαµβάνεται επίσης η µεταφορά της αποστολής ή οµάδας στο
ξενοδοχείο που θα επιλέξουν κατά την άφιξη / αναχώρηση από αεροδρόµιο
στο ξενοδοχείο, όπως και για τη µεταφορά στις αθλητικές εγκαταστάσεις για
τις 2 προπονήσεις κάθε µέρα.
Σε όλη τη διάρκεια της παραµονής, άτοµο της εταιρείας µας συνοδεύει την
αποστολή/οµάδα προκειµένου να επιλυθεί και να διευθετηθεί κάθε πιθανό
πρόβληµα ή ανάγκη που θα προκύψει κατά την διάρκεια της παραµονής τους.
Επιπλέον το άτοµο της εταιρείας µας έχει την δυνατότητα να κανονίσει τη
διεξαγωγή δύο διεθνών φιλικών στην Κύπρο µε οµάδες της επιλογής τους από
την Α ή Β Εθνική Κύπρου.
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Η περιοχή της Αµµόχωστου
Αποτελείται από τα κυριότερα θέρετρα της Αγίας Νάπας και Παραλιµνίου - Πρωταρά.
Ο Πρωταράς είναι µέρος του Παραλιµνίου και είναι γνωστός σαν «η περιοχή των
ανεµόµυλων», µια ονοµασία που υποδηλώνει µια έντονη νοσταλγία του παρελθόντος.
Ο Πρωτάρας µαζί µε την Αγία Νάπα θεωρούνται οι καλύτεροι τουριστικοί προορισµοί στην
Κύπρο, είναι πολυσύχναστα θέρετρα που προσελκύουν µαζικά τους επισκέπτες.
Η Αγία Νάπα, έχει ήδη αποκτήσει τη φήµη ενός εξαίρετου κέντρου προπόνησης για
αθλητικές οµάδες, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια των ήπιων χειµερινών µηνών από το Νοέµβρη
µέχρι το Μάρτιο όταν η Κύπρος είναι καταπράσινη.
Το ήπιο κλίµα κατά τους χειµερινούς µήνες σε συνδυασµό µε τις αθλητικές εγκαταστάσεις
των γηπέδων ποδοσφαίρου δηµιουργούν τις προϋποθέσεις για ιδανική προετοιµασία οµάδων
ποδοσφαίρου.
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Αθλητικές εγκαταστάσεις και γήπεδα σε συνεργασία :
Γήπεδο Τάσος Μάρκου – η απόσταση από τα προτεινόµενα ξενοδοχεία είναι 5χλµ.

Το Στάδιο Τάσος Μάρκου είναι αθλητικό γήπεδο που χρησιµοποιείται για αγωνίσµατα
στίβου και για ποδοσφαιρικούς αγώνες.
Βρίσκεται στο Παραλίµνι και στην Διεύθυνση Αντώνη Παπαδοπούλου 17.
Έχει χωρητικότητα 5.800 θέσεων και οι κερκίδες του είναι προσανατολισµένες ανατολικά και
δυτικά.
Η δοµή επιφανείας του σταδίου είναι στίβος και στο κέντρο ποδοσφαιρικό γήπεδο µε γρασίδι.
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Ξενοδοχεία:
Διαµονή on Full Board basis rate per person for the
period 15.12.2016 - 30.04.2017
Anmaria Beach Hotel 4*-Ayia Napa
http://www.tsokkos.com/hotel/Anmaria-Beach-Hotel/
Capacity 107 rooms
Rate 75.00EUR p/p p/d (15.12.2016- 31.03.2017)
Rate 82.00EUR p/p p/d (01.04-30.04.2017)
Single suppl. 48.00Eur p/room p/d
INCLUDED IN RATE
Mineral water 0.50L and Juice included per person per meal
Free use of rehabilitation rooms, massage, sauna, Jacuzzi
Free use of massage and storage room
Free use of Meeting/conference room with audio – video equipment
Free use of : indoor swimming pool and the full renovated
GYM room and facilities with latest high tech equipment (cybex, underwater treadmills,
full-body electrostimulation
AQUA GYM, aqua therapy equipment and cryotherapy chamber and boots
(on request at extra cost) with specialized personnel for faster recovery from injuries
Sports menu and personalized attention
Laundry service : once per day per uniform
Additional costings:
Cost of laundry of uniforms 6.00Eur each
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Διαµονή Full Board basis rate per person for the period
15.12.2016 - 30.04.2017
Constantinos the Great Beach Hotel 5* - Protaras
http://www.tsokkos.com/hotel/Constantinos-The-Great-Beach-Hotel/
Capacity 150 rooms
Rate 88.00EUR p/p p/d (15.12.2016- 31.03.2017)
Rate 94.00EUR p/p p/d (01.04-30.04.2017)
Single suppl. 48.00Eur p/room p/d
INCLUDED IN RATE
Mineral water 0.50L and Juice included per person per meal
Free use of rehabilitation rooms, massage, sauna, Jacuzzi
Free use of massage and storage room
Free use of Meeting/conference room with audio – video equipment
Free use of : indoor swimming pool and the full renovated
GYM room and facilities with latest high tech equipment (cybex, underwater treadmills,
full-body electrostimulation
AQUA GYM, aqua therapy equipment and cryotherapy chamber and boots
(on request at extra cost) with specialized personnel for faster recovery
From injuries
Sports menu and personalized attention
Laundry service : once per day per uniform
Additional costings:
Cost of laundry of uniforms 6.00Eur each
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Λάρνακα




Η Λάρνακα είναι πόλη στην νοτιοανατολική ακτή της Κύπρου. Είναι η τρίτη σε
µέγεθος πόλη του νησιού. Στη Λάρνακα βρίσκεται το κυριότερο και µεγαλύτερο
αεροδρόµιο της Κύπρου.
αθλητικές εγκαταστάσεις και γήπεδα σε συνεργασία:

ΓΗΠΕΔΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΩΝ ΣΤΑΔΙΟΥ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ – ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
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ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
q Βρίσκονται

στον Δήµο Δροµολαξίας

q 5’ λεπτά από το Αεροδρόµιο

Λ/κος

q 15’ λεπτά από το κέντρο της πόλης
q 20’ λεπτά από την Τουριστική Περιοχή
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Αποτελούνται από τρία
γήπεδα
Γήπεδο αρ. 1 :102x66
Γήπεδο αρ. 2 :102x60
Γήπεδο αρ. 3 : 102x54
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ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
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ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ
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ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ
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ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ
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Διαµονή-full board rate per person per day
sharing a twin room - from the period 01.11.2016 –
31.03.2017
PALM BEACH HOTEL 5*
 http://www.palmbeachhotel.com
Capacity 188 rooms
Rate 100.00EUR p/p p/d
 Single suppl. 48.00Eur p/room p/d
INCLUDED IN RATE
Mineral water and Juice during Lunch and Dinner
Use of one room for storage of equipment
Use of one room with massage bed
Meeting room with video, white board and/or flip chart
Use of Gymnasium, indoor heated swimming pool , outdoor pool, tennis courts table
tennis.
Additional costings:
Afternoon snacks comprising of coffee, tea, milk, juice, cakes 6.00eur p/p per snack
 Cost of laundry of uniforms 6.00Eur each
 Use of Jacuzzi, steam room, Sauna: 5,00EUR p/p per day./Team concessions
available.
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Λεµεσός


H Λεµεσός (Αγγλικά: Limassol), είναι η δεύτερη µεγαλύτερη πόλη της Κύπρου
και η νοτιότερη της Ευρώπης. Γνωστή ανάµεσα στις πόλεις τις Κύπρου για την
πλούσια νυχτερινή ζωή της και την πολιτιστική της παράδοση, η Λεµεσός είναι
επίσης το µεγαλύτερο λιµάνι του νησιού κι ένα από τα µεγαλύτερα της Ανατολικής
Μεσογείου.



Αθλητικές εγκαταστάσεις και γήπεδα σε συνεργασία :
κοινοτικό Στάδιο Παρεκκλησιάς – η απόσταση από τα προτεινόµενα
ξενοδοχεία είναι 4km.
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Διαµονή full board rate per person for the period
01.01.2017 - 28.02.2017
HARMONY BAY HOTEL 3*
 www.harmonyhotel.com.cy
 capacity 114 rooms
almost all with direct/indirect sea views All rooms have balconies, satellite TV,
radio and hairdryer
Rate 68.00EUR p/p p/d
 Single room 84.00Eur p/room p/d
 INCLUDED IN RATE
Mineral water and Juice during Lunch and Dinner
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Διαµονή full board rate per person for the period
01.11.2016 - 31.03.2017
Elias Beach Hotel 4*
 www.kanikahotels.com
Capacity 174 rooms
Rate 96.00EUR p/p p/d twin inland view room
Single suppl. 48.00Eur p/room p/d
INCLUDED IN RATE
Welcome drink upon arrival
½ liter Mineral water and Juice during Lunch and Dinner
½ liter mineral water per person per day for each training session
Free use of Sauna & Jacuzzi – not private
Free use of the Gym – not private
Free WI-FI
Laundry of their uniforms once per day free-second time at an extra cost.
Conference room free of charge, a free room to be used as Physiotherapists working area
with extra towels on daily basis,
Throughout the teams stay in the hotel
Additional costing:
Laundry of their uniforms 6.00EUR per set
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Διαµονή full board rate per person for the period
01.11.2016 - 31.03.2017
St. Raphael Hotel 5*
 www.raphael.com.cy
Capacity 274 rooms
Rate 102.00EUR p/p p/d twin sea view room
Single suppl. 66.00Eur p/room p/d
INCLUDED IN RATE
Mineral water and Juice during Lunch and Dinner
Free use of Sauna & Jacuzzi – not private
Free use of the Gym– not private
Free WI-FI
Laundry service –washing of football strip only Conference room free of charge, a free
room to be used as Physiotherapists working area with extra towels on daily basis,
Throughout the teams stay in the hotel
Additional costing:
Laundry of their uniforms 6.00EUR per set

29

Episkopiana Hotel & Sports Resort 3*
 www.episkopianahotel.com
 capacity 100 rooms
 διαµονή full board rate per person for the period 01.01.2017 -30.04.2017
 Follow rates are valid ONLY for commitment of 3000 bed nights from January – March
2017.
 Prices are per person per day occupying one room of:
 Full Board € 70.00/1person, € 60.00/2persons, € 55.00/3persons
 * Use of Training grounds (2 x 1½ hour sessions per day)
 * Transfer to and from the training grounds
 * Welcome Drink upon arrival
 * Buffet Breakfast & Meals as per terms of stay
 * FREE WIFI INTERNET IN ALL ROOMS
 * 1 time per day laundry of their uniforms ( 1 T-shirt, 1 pair of shorts, 1 pair of socks per
player)
 * 1 litre of mineral water per person per day for their training sessions
 * Use of Sauna (team size)
 * Use of Massage Room
 * Use Indoor Olympic Size Swimming Pool (25m X 10m)
 * Use Gymnasium (professional equipment)
 * Transfer to Curium Beach
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Πάφος
Η Πάφος πόλη στο νοτιοδυτικό τµήµα της Κύπρου, όπου Βρίσκεται ο Διεθνής
Αερολιµένας Πάφου.

Μεταξύ άλλων, ήταν διάσηµο και ως κέντρο λατρείας της θεάς Αφροδίτης παραλιακά
και είναι ο κατ' εξοχήν τουριστικός προορισµός του νησιού.



Αθλητικές εγκαταστάσεις και γήπεδα σε συνεργασία :
Αθλητικές εγκαταστάσεις Δήµου Γεροσκήπου, η απόσταση από τα προτεινόµενα
ξενοδοχεία είναι 8km και 1,5 km.
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Main football Pitch
68x105 m
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Geroskipou Municipality Sports Center
Olympic sized Swimming Pool: 50x25m, 2m deep, 10 lanes,
heated 27/28 Celsius – rates for training are available
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Ξενοδοχεία
Διαµονή full board rate per person per day
sharing a twin room-from the period 01.11.2016 –
30.04.2017
King Evelthon Beach Hotel & Resort 5*-Paphos
http://www.tsokkos.com/hotel/King-Evelthon-Beach-Hotel-and-Resort
Capacity 475 rooms
Rate 95.00EUR p/p p/d
Single Supplement 42.00Eur p/room p/d
INCLUDED IN RATE
Full board including mineral water and Juice during Lunch and Dinner,
Wi-Fi free of charge,
GYM facilities with latest high tech equipment (cybex, underwater treadmills, full-body
electrostimulation free of charge, Free use of indoor swimming pool , sauna, Jacuzzi
Free use of conference room with audio-video equipment
Sports menu and personalized attention
laundry service : one uniform per person once per day
Additional costing:
laundry 6.00 per uniform
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Διαµονή full board rate per person per day
sharing a twin room-from the period 01.11.2016 –
31.01.2017
AQUAMARE BEACH HOTEL & SPA 4*
www.aquamarehotel.com
Capacity 146 rooms
Rate 90.00EUR p/p p/d
Single room 108.00Eur p/room p/d
INCLUDED IN RATE
Full board including mineral water and Juice during Lunch and Dinner,
Wi-Fi free of charge,
GYM facilities free of charge
Additional costing:
laundry 5.00 per uniform
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Στοιχεία επικοινωνίας


Επικοινωνήστε µαζί µας για να σας καθοδηγήσουµε σωστά σχετικά µε τον προγραµµατισµό
προετοιµασίας των αθλητών και των οµάδων µε όλες τις ανέσεις που προσφέρουν τα
παραπάνω πακέτα

