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Χαιρετισμός Περιφερειάρχη Κρήτης 
κου Σταύρου Αρναουτάκη 

Η Κρήτη και η Κύπρος, από τις 
μεγαλύτερες νησιωτικές περιοχές 

της Μεσογείου, χαρακτηρίζονται από την 
κυριαρχία του θαλάσσιου χώρου που 
προσδίδει μοναδικό πλούτο φυσικού 

περιβάλλοντος, ενώ παράλληλα συναντάμε πλούσια 
πολιτιστική κληρονομιά, απόρροια μιας μακράς ιστορικής 
διαδρομής και μεγάλων πολιτισμών, στοιχεία που 
ανέδειξαν τα δύο νησιά σε ελκυστικούς τουριστικούς 
προορισμούς.
 Στόχος του προγράμματος «ΓΕΥΣΙΣ ΤΟΥΡ» είναι ο 
τοπικός διατροφικός πολιτισμός των δύο περιοχών, 
που αποτελεί ξεχωριστό πολιτιστικό πόρο, να μπορέσει 
να διαδοθεί στους επισκέπτες μέσα απ’ το κανάλι του 
τουρισμού, με τη δημιουργία των κατάλληλων υποδομών 
για την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών και την 
διάθεση ποιοτικών τοπικών προϊόντων. 
 Στην Περιφέρεια Κρήτης έχουμε θέσει ψηλά στην 
ατζέντα μας τη σύνδεση του πρωτογενή τομέα με το 
τουριστικό μας προϊόν. 
 Σε αυτή τη δύσκολη περίοδο, η αξιοποίηση των 
συγκριτικών μας πλεονεκτημάτων σε συνδυασμό με 
στοχευόμενες και εξωστρεφείς δράσεις αποτελούν 
σημαντικό εργαλείο στην προώθηση των ποιοτικών 
τοπικών προϊόντων μας και του κρητικού τουρισμού.

Σταύρος Αρναουτάκης
Περιφερειάρχης Κρήτης

Χαιρετισμός Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνης 
κας Μαρίας Λιονή

Η Κρήτη και η Κύπρος συνδέονται με 
ιστορικούς, κοινωνικούς και πολιτιστικούς 

δεσμούς. Περιοχές νησιωτικές και οι δύο, 
στο νοτιοανατολικό άκρο της Μεσογείου, 
με παρεμφερές γεωφυσικό περιβάλλον, 

διακρίνονται για τα κοινά ιστορικά και πολιτιστικά τους 
στοιχεία, ενώ ακόμη και σήμερα εμφανίζουν διαρθρωτικές 
ομοιότητες και χαρακτηριστικά, όπως η έντονη τουριστική 
ανάπτυξη στις παράκτιες περιοχές, η διατήρηση εθίμων και 
παραδόσεων της καθημερινής ζωής, η παραγωγή τοπικών 
προϊόντων ποιότητας, που αποτελούν τη βάση της τοπικής 
κουζίνας των δύο περιοχών. 
 Μέσα από το πρόγραμμα αυτό επιδιώκουμε την 
κοινή ανάπτυξη και προβολή της γαστρονομίας, δίνοντας 
έμφαση στην ανάδειξή της ως ένα από τα κύρια στοιχεία 
του τουριστικού προϊόντος Κρήτης και Κύπρου, στη 
βελτίωση της ποιότητας των προσφερόμενων τουριστικών 
και γαστρονομικών υπηρεσιών και στην ανάπτυξη 
του γαστρονομικού και οινικού τουρισμού.  
Η ανταλλαγή τεχνογνωσίας και η ανάπτυξη δράσεων 
διασυνοριακού χαρακτήρα μεταξύ των εταίρων, θα συμβάλει 
καθοριστικά στην αναβάθμιση της ποιότητας και στην 
ανάδειξη της κρητικής και κυπριακής γαστρονομίας. 
 Με τη συμμετοχή μας στο πρόγραμμα «ΓΕΥΣΙΣ ΤΟΥΡ» 
προσβλέπουμε στην ανάπτυξη του γαστρο-οινικού τουρισμού, 
αλλά και στην καθιέρωση της περιοχής παρέμβασης ως 
γαστρονομικού προορισμού. Έτσι οι επισκέπτες μας θα 
επιλέγουν την Κρήτη και την Κύπρο επιδιώκοντας να 
βιώσουν την τουριστική εμπειρία μέσα από τη γεύση και την 
επαφή με ένα διαφορετικό τρόπο ζωής. 

Μαρία Λιονή
Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνης

ΓΕΥΣΙΣ ΤΟΥΡ
Κρήτη- Κύπρος: Γαστρονομικός Τουριστικός Προορισμός 

Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα- Κύπρος 2007-2013»

GEUSIS TOUR
Crete-Cyprus Culinary Tourism Destination 

Cross-border Cooperation Program “Greece-Cyprus 2007-2013”

Address by the Regional Governor of Crete 
Mr. Stavros Arnaoutakis 

Crete and Cyprus, two of the largest islands in the 
Mediterranean, are characterized by the dominance 

of the sea, which grants them unparalleled natural re-
sources. At the same time, they also have a rich cultural 
heritage, a result of  their  long history and the major 
civilizations which inhabited them, characteristics which 
made the two islands very attractive tourist destinations.
 The objective of the "GEUSIS TOUR" project is to use 
tourism to disseminate the local food culture of the two 
regions, which is a distinct cultural resource, to visitors 
through the creation of the proper infrastructure to 
provide specialized services and the distribution of top 
quality local products. 
 High on our agenda for the Region of Crete is the con-
nection of the primary sector with our tourism products. 
 In these difficult times, the use of our comparative 
advantages in combination with targeted and outward-
looking actions is an important means for the promotion 
of our top quality local products and tourism in Crete.

Stavros Arnaoutakis
Regional Governor of Crete

Address by the Regional Vice-Governor of Rethymno 
Mrs. Maria Lioni

Crete and Cyprus are bound by historical, social and cul-
tural links. They are both island regions in the southeast-

ern end of the Mediterranean, with a similar geophysical 
environment, and they stand out for their common historical 
and cultural elements. Furthermore, they exhibit even 
today structural similarities and common features, such as 
an intense development of tourism in their coastal areas, 
preservation of customs and everyday traditions, production 
of top quality local products, which form the basis for the 
local cuisine of both regions. 
 Through this project we seek joint development 
and promotion of gastronomy, emphasizing on its 
emergence as one of the main features of tourism in 
Crete and Cyprus as well as on the improvement of the 
quality of the provided tourist and culinary services and 
the development of culinary and wine tourism. 
 The exchange of know-how and the development of 
cross-border activities between the partners will make an 
important contribution to the improvement of the quality and 
the promotion of Cretan and Cypriot gastronomy. 
 Through our participation in the "GEUSIS TOUR" project 
we aim to develop culinary and wine tourism as well as to 
establish the area as a culinary tourism destination. This 
way, our visitors will choose Crete and Cyprus seeking to 
experience tourism through taste and contact with a differ-
ent lifestyle. 

Maria Lioni
Regional Vice-Governor of Rethymno
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Η Κρήτη και η Κύπρος, περιοχές που 
χαρακτηρίζονται από έντονη τουριστική ανάπτυξη 

κυρίως στις παράκτιες ζώνες, οδηγήθηκαν σε 
μια μονοδιάστατη ανάπτυξη που μέχρι πρόσφατα 
βασίστηκε στο μοντέλο του μαζικού τουρισμού, 
εστιάζοντας σε πόρους όπως ο ήλιος και η θάλασσα, 
αφήνοντας αναξιοποίητη την ιδιαίτερη πολιτιστική 
κληρονομία της κάθε περιοχής. 
 Μέχρι σήμερα, η ιδιαίτερη γαστρονομική 
παράδοση δεν αποτελεί στον αναμενόμενο και 
εφικτό βαθμό αναγνωρίσιμο στοιχείο του συνολικού 
τουριστικού προϊόντος, αν και η Κρητική Διατροφή, 
έχοντας σαν βάση τα λαχανικά, τα όσπρια και τα 
φρούτα, σε συνδυασμό με τη χρήση του ελαιόλαδου 
και των αρωματικών φυτών, ήδη αναγνωρίζεται 
από τη διεθνή επιστημονική κοινότητα ως το 
πλέον αντιπροσωπευτικό και ποιοτικό δείγμα της 
Μεσογειακής Διατροφής  και έχει αποδειχθεί ότι 
συντελεί στη μακροζωία και την ευζωία.
 Μέσα από τη συνεργασία των εταίρων, το έργο 
ΓΕΥΣΙΣ ΤΟΥΡ στοχεύει στην κοινή ανάπτυξη και 
προβολή της Γαστρονομίας στην Κρήτη και την Κύπρο. 
Με δράσεις για την ανάδειξή της γεύσης σε κύριο 
στοιχείο του τουριστικού προϊόντος και τη βελτίωση 
της ποιότητας των προσφερόμενων τουριστικών και 
γαστρονομικών υπηρεσιών, τα δυο νησιά μπορούν 
να καθιερωθούν ως γαστρονομικοί και οινικοί 
προορισμοί υψηλής ποιότητας. 

ΓΕΥΣΙΣ ΤΟΥΡ
Κρήτη- Κύπρος: Γαστρονομικός Τουριστικός Προορισμός 

Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα- Κύπρος 2007-2013»

Εταιρικό Σχήμα:

Επικεφαλής Εταίρος: Περιφέρεια Κρήτης – Περιφερειακή Ενότητα 
Ρεθύμνης

Εταίρος 2: Κρητικό Σύμφωνο Ποιότητας

Εταίρος 3: Δίκτυο Οινοποιών Νομού Ηρακλείου 

Εταίρος 4: Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής 
Περιφέρειας Τροόδους  

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) κατά 80% και από εθνικούς 
πόρους κατά 20%,

Crete and Cyprus, both regions characterized by 
the intense development of tourism, mainly in the 

coastal areas, were led to  one-dimensional develop-
ment which until recently was based on the mass 
tourism model, focusing on resources such as the sun 
and sea, leaving the special cultural heritage of both 

regions unutilized. 
 To this day, the special culinary tradition has not 
been a feature of the overall tourism product in the 
expected and possible extent. However, Cretan diet, 
which is based on vegetables, legumes and fruit along 
with the use of olive oil and aromatic plants, is recog-
nized today by the international scientific community as 
the most typical and qualitative sample of Mediterra-
nean Diet and has been found to contribute to longevity 
and well-being.
 Through the cooperation of the partners, the GEU-
SIS TOUR project aims at common growth and the pro-
motion of Gastronomy in Crete and Cyprus. Through 
activities for the promotion of taste as a primary 
feature of the tourism product and the improvement 
of the provided tourist and culinary services, the two 
islands can be established as top quality culinary and 
wine tourism destinations. 

GEUSIS TOUR
Crete-Cyprus Culinary Tourism Destination 

Cross-border Cooperation Program “Greece-Cyprus 2007-2013”

Partnership structure:

Lead Partner: Region of Crete – Regional Unit of Rethymno

Partner 2: Cretan Quality Agreement

Partner 3: Heraklion Winemakers Network 

Partner 4: Tourism Development and Promotion Association of 
Region of Troodos  

The project is co-funded with 80% by the European Regional 
Development Fund (ERDF) and with 20% by national resources.
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Η Περιφέρεια Κρήτης- Περιφερειακή Ενότητα 
Ρεθύμνης, ως Επικεφαλής Εταίρος, εκτός από τη 

διαχείριση και τον συνολικό συντονισμό, στο πλαίσιο του 
έργου ΓΕΥΣΙΣ ΤΟΥΡ είναι υπεύθυνη για τη δημιουργία 
και τον εξοπλισμό του Κέντρου Κρητικής  Γαστρονομίας .
 Στόχος είναι η δημιουργία ενός σύγχρονου 
Κέντρου Γαστρονομίας που θα αποτελέσει πόλο έλξης 
επισκεπτών, σημείο πληροφόρησης και παραγωγής 
γνώσης σχετικά με τη γαστρονομία και την ποιοτική 
τοπική κουζίνα και δομή ουσιαστικής υποστήριξης των 
φορέων και των επιχειρηματιών για την ανάπτυξη του 
γαστρονομικού τουρισμού. Θα προβάλει την κρητική 
διατροφή και τα τοπικά προϊόντα μέσα από τη λειτουργία 
ειδικής έκθεσης και την υλοποίηση εκδηλώσεων, 
μαγειρικών επιδείξεων και δράσεων γευσιγνωσίας και 
οινογνωσίας. 
 Στο Κέντρο θα λειτουργεί εκθετήριο με επτά 
θεματικές γωνιές:
• Κρητική δίαιτα
• Κρητικός αμπελώνας
• Ελιά και ελαιόλαδο
• Λαχανικά, χόρτα, όσπρια και φρούτα
• Κρητικά βότανα
• Δημητριακά και προϊόντα ζύμης 
• Γαλακτοκομικά προϊόντα και προϊόντα ζωικής 
παραγωγής  
 Αν και η έδρα του Κέντρου Κρητικής Γαστρονομίας 

Περιφέρεια Κρήτης

βρίσκεται στο Ρέθυμνο, και συγκεκριμένα στον 
παραδοσιακό οικισμό της Αργυρούπολης του 
Δήμου Ρεθύμνου, οι δράσεις και οι ωφέλειες που 
θα προκύψουν από τη λειτουργία του θα έχουν 
περιφερειακή άλλα και διασυνοριακή εμβέλεια, ώστε 
να αξιοποιηθεί η δυναμική και το ανταγωνιστικό 
πλεονέκτημα που διαθέτει το κρητικό διατροφικό 
μοντέλο, το οποίο έχει αναγνωριστεί ως ένα από τα πιο 
υγιεινά παγκοσμίως. 

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΤΑΙΡΟΣ
LEAD PARTNER
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The Region of Crete-Regional Unit of Rethymno, as 
the Lead Partner, is also responsible, apart from 

the management and overall coordination, for founding 
and equipping the Centre of Cretan Gastronomy within 
the framework of the GEUSIS TOUR project.
 The goal  is the creation of a modern centre of gas-
tronomy which will serve as an attraction for tourists, a 
point of information and production of knowledge about 
gastronomy and quality local cuisine and as a structure 
of essential support of the institutions and business-
people for the development of culinary tourism. It will 
promote cretan diet and the local products through 
a special exhibition and through the organization of 
events, cooking demonstrations and activities related 
to food and wine-tasting. 
 Within the Centre there will be an exhibition area 
with seven thematics:

• Cretan diet
• Cretan vineyard
• Olive and olive oil
• Vegetables, greens, legumes and fruit
• Cretan herbs
• Cereal and dough products 
• Milk products and animal husbandry prod-
ucts  
 Although the seat of the Centre of Cretan Gas-
tronomy is in Rethymno and more specifically in the 
traditional settlement of Argyroupoli in the Municipal-
ity of Rethymno, its activities will have a regional and 
international scope, to utilize the potential and competi-
tive advantage of the cretan dietary model, which has 
been recognized as one of the healthiest 
diet worldwide. 

Region of Crete
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Το «Κρητικό Σύμφωνο Ποιότητας» (ΚΠΣ) είναι μια 
αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία της Περιφέρειας 

Κρήτης, η οποία δημιουργήθηκε με σκοπό τη διάσωση, 
προβολή και διάδοση του προτύπου της Κρητικής 
Διατροφής αλλά και την πιστοποίηση 
ποιοτικών προϊόντων και χώρων εστίασης 
που προσφέρουν Κρητική Κουζίνα. Η 
δημιουργία της εταιρείας έρχεται να 
καλύψει την ανάγκη για συντονισμένη 
προβολή και προώθηση της Κρητικής 
Διατροφής κάτω από το κοινό brand 
name «ΚΡΗΤΗ» και την προαγωγή των 
τοπικών προϊόντων, τόσο σε επίπεδο 
νησιού, όσο και στην υπόλοιπη Ελλάδα και 
διεθνώς.
 Στα πλαίσια του έργου ΓΕΥΣΙΣ ΤΟΥΡ το ΚΣΠ 
συμμετέχει με δράσεις που συντάσσονται στους στόχους 
για την προβολή και διάδοση της Kρητικής Γαστρονομίας 
και φυσικά της διασύνδεσης της με τον τουρισμό ως ένα 
νέο προϊόν για το κρητικό τουριστικό χαρτοφυλάκιο. 

 Συγκεκριμένα το ΚΣΠ ως εταίρος του έργου 
ΓΕΥΣΙΣ ΤΟΥΡ υλοποιεί έναν οδηγό με πληροφορίες 
γαστρονομικού ενδιαφέροντος για τις 2 περιοχές 
στόχους, την ιστοσελίδα του έργου (www.geusistour.

com) με όλες τις πληροφορίες και τα παραδοτέα 
του, την πιλοτική εφαρμογή για το σήμα 

πιστοποίησης της Κυπριακής Κουζίνας 
στα πρότυπα του Σήματος Πιστοποίησης 
της Κρητικής Κουζίνας, το Κρητικό 
Εδεσματολόγιο σε μορφή βάσης δεδομένων 
για εύκολη αναζήτηση. Επίσης, το ΚΣΠ έχει 

την επίβλεψη της διαχείρισης του Κέντρου 
Κρητικής Γαστρονομίας στην Αργυρούπολη 

Ρεθύμνου, την διοργάνωση ημερίδων και 
ενημερώσεων επιχειρηματιών, τον σχεδιασμό και 

την δημιουργία εκπαιδευτικού πακέτου πληροφοριών 
για την ανάπτυξη δράσεων γαστρονομικού τουρισμού 
από επιχειρηματίες του κλάδου εστίασης και τουρισμού, 
και τέλος τη δημιουργία θεματικού ντοκιμαντέρ για την 
προβολή της Κρητικής Γαστρονομίας. 

Κρητικό Σύμφωνο Ποιότητας
ΕΤΑΙΡΟΣ 2
PARTNER 2

The “Cretan Quality Agreement” (CQA) is a civil, 
non-profit partnership of the Region of Crete, which 

was established with the goal of preserving, promoting 
and disseminating the Cretan Diet model as well as for 
the certification of quality products and catering areas 
which offer Cretan Cuisine. The establishment of the 
partnership sought to meet the need for coordinated 
publicity and promotion of the Cretan Diet under the 
joint brand name “CRETE” and the promotion of local 
products both within the island as well as throughout 
Greece and internationally.
 The CQA participates in the GEUSIS TOUR project 
with activities aiming in the publicity and dissemina-
tion of the Cretan Gastronomy and its interconnection 
with tourism as a new product for the cretan tourist 
portfolio. 
 More specifically, the CQA, as a partner in the 

GEUSIS TOUR project, is creating a guide with cuisine-
related information for the two target regions, the proj-
ect’s website (www.geusistour.com) which contains all 
the information and deliverables, the pilot application 
for the Certification Label of Cypriot Cuisine following 
the model of the Certification Label of Cretan Cuisine 
as well as the Cretan Menu in the form of a database 
for easy searching. Moreover, the CQA is responsible 
for the supervision of the management of the Centre 
of Cretan Gastronomy in Argyroupoli, Rethymno, 
the organization of information days and informa-
tion meetings for businesspeople, the planning and 
creation of an educational information package for the 
development of culinary tourism activities by business-
people of the catering and tourism sectors and, last but 
not least, the preparation of a theme documentary for 
the promotion of Cretan Gastronomy. 

Cretan Quality Agreement
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Το Δίκτυο Οινοποιών Νομού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως 
αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέμβριο του 

2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτημένη 
και συντονισμένη έκφραση των οινοποιών του Νομού 
Ηρακλείου. Παρότι το Δίκτυο περιορίζεται γεωγραφικά 
στον Νομό Ηρακλείου, οι δράσεις του έχουν παγκρήτια 
εμβέλεια και χαρακτηρίζονται από τη στενή συνεργασία 
με φορείς και επιχειρήσεις όλης της Κρήτης.

Αναπτυξιακές Δράσεις μέσα από το 
ΓΕΥΣΙΣ ΤΟΥΡ

Σήμανση Δρόμων του Κρασιού
 Η ενέργεια αυτή ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2012 
και ολοκληρώθηκε τον Νοέμβριο του 2012, καθώς 
τοποθετήθηκαν 184 ενδεικτικές πινακίδες, 20 οδικές 
πινακίδες, 10 πληροφοριακές πινακίδες και 2 
πληροφοριακά κιόσκια στις περιοχές των Δαφνών και 
των Πεζών.

Κινητός Εξοπλισμός Έκθεσης
 Κατασκευάστηκαν 20 περίπτερα πλήρως 
εξοπλισμένα για τις ανάγκες του έργου και γενικότερα 
για τη φιλοξενία φορέων και επιχειρηματιών που 
θα προβάλουν τη γαστρονομία και το κρασί. Στόχος 
της ενέργειας αυτής είναι η δημιουργία κινητής 
και ευέλικτης υποδομής η οποία θα μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί από όλους τους εταίρους, όχι μόνο 
στο πλαίσιο του έργου, αλλά και στη διάρκεια της 
μελλοντικής τους συνεργασίας, καθώς και από άλλους 

Δίκτυο Οινοποιών Νομού Ηρακλείου
τοπικούς φορείς για την προβολή του γαστρο-οινικού 
τουρισμού.

Έκθεση “Γεύση και Οίνος” 
 Στις 4 Μαρτίου 2013 πραγματοποιήθηκε η 
διοργάνωση έκθεσης “Γεύση και Οίνος” με θέμα την 
προβολή των γεύσεων και των κρασιών των δύο 
περιοχών σε στοχευμένο κοινό, όπως επαγγελματίες 
από τον χώρο του τουρισμού, της γαστρονομίας και του 
κρασιού, για να γνωρίσουν τα προϊόντα και τα συγκριτικά 
πλεονεκτήματα των δύο περιοχών. Επίσης, η έκθεση 
αποτέλεσε μοναδική ευκαιρία για τους επαγγελματίες 
από τον χώρο των τροφίμων και των ειδικών μορφών 
τουρισμού να γνωρίσουν επιμέρους δράσεις και 
συγκριτικά πλεονεκτήματα των εν λόγω περιοχών, όπως 
την ύπαρξη των Δρόμων του Κρασιού στην Κρήτη και 
την Κύπρο και να πραγματοποιήσουν επαγγελματικές 
συναντήσεις με τους εκθέτες.

Επιμόρφωση επιχειρηματιών στην προώθηση των 
οινικών προϊόντων
 Πραγματοποιήθηκε ένα σεμινάριο επιμόρφωσης 
και γευσιγνωσίας του οίνου όπου οι επιχειρηματίες 
εστίασης, εστιατορίων και ξενοδοχείων, είχαν την 
ευκαιρία να κατανοήσουν τη διαφορετικότητα των 
κρητικών ποικιλιών, να μπορέσουν να αντιληφθούν 
την αξιολόγηση του οίνου, ως προς το τι ακριβώς είναι 
μετρήσιμο και αξιολογήσιμο. Με τη λήξη του σεμιναρίου 
δόθηκε “Βεβαίωση Παρακολούθησης”. Στο σεμινάριο 
συμμετείχαν περίπου 80 άτομα.

ΕΤΑΙΡΟΣ 3
PARTNER 3
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Δίκτυο Οινοποιών Νομού Ηρακλείου

The Heraklion Winemakers Network was founded 
as a civil, non-profit partnership in November 2006 

and is the main collective, structured and coordinated 
body of wine growers in the Prefecture of Heraklion. 
Although the Network is geographically limited to 
the Prefecture of Heraklion, its activities include the 
entire island of Crete and are characterized by close 
cooperation with institutions and businesses all over 
Crete.

Developmental actions through GEUSIS 
TOUR

Marking of the Wine Routes
 This activity started in July 2012 and was completed 
in November 2012 with the installation of 184 board 
signs, 20 road signs, 10 informational signs and 2 
information kiosks in the areas of Dafnes and Peza.

Mobile Exhibition Equipment
 20 fully-equipped kiosks were constructed to 
meet the project’s needs and to host institutions and 
businesspeople who will promote gastronomy and 
wine. The aim of this action is the creation of a mobile 
and flexible infrastructure which can be used by all 
partners, not only within the project’s framework but 
also during their future cooperation, as well as by 
other local institutions for the promotion of culinary 

and wine tourism.

Exhibition “Taste and Wine” 
 On March 4th 2013, the exhibition “Taste and Wine” 
took place, the subject of which was the promotion 
of tastes and wines of the two regions to a targeted 
audience, such as professionals from the tourism, 
gastronomy and wine sectors, in order for them to get 
to know the products and the comparative advantages 
of the two regions. The exhibition was also a unique 
chance for professionals from the food and special type 
of tourism sectors to get informed about other activities 
and the comparative advantages of the said regions, 
such as the existence of the Wine Routes in Crete and 
Cyprus and to have professional meetings with the 
exhibitors.

Training of businesspeople in the promotion of 
wine products
 An informational wine-tasting seminar took place, 
where businesspeople from the sectors of cater-
ing, restaurants and hotels had the opportunity to 
understand the diversity of Cretan varieties and to 
comprehend wine-assessment, in terms of what 
is measurable and assessable. After the end of the 
seminar a Certificate of Attendance was granted to the 
participants. Approximately 80 people took part in the 
seminar.

Heraklion Winemakers Network
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Η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής 
Περιφέρειας Τροόδους (ΕΤΑΠΠ Τροόδους) 

συστάθηκε τον Ιούλιο του 2005 και είναι Περιφερειακός 
Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου. 
Αποτελεί το συντονιστικό όργανο για την ανάπτυξη του 
τουρισμού της περιοχής του Τροόδους και απαρτίζεται 
από εκπροσώπους των κοινοτήτων της περιοχής 
Τροόδους και των κύριων τουριστικών επαγγελματικών 
συνδέσμων της περιοχής, των νέων και των αποδήμων.
 Στο πλαίσιο του έργου ΓΕΥΣΙΣ ΤΟΥΡ η ΕΤΑΠΠ 
Τροόδους δημιούργησε το Κέντρο Γαστρονομίας και 
Οίνου Τροόδους που στεγάζεται σε ένα διώροφο κτίριο 
στη Κοινότητα Βουνίου. 
 Σκοπός της δημιουργίας του Κέντρου είναι να 
αποτελέσει ένα σημείο αναφοράς για τα Κρασιά του 
Τροόδους καθώς και τα προϊόντα που παράγονται από 
το σταφύλι και το κρασί και αποτελούν τις βασικές 
παραδοσιακές γεύσεις του Τροόδους. 

Στόχοι της λειτουργίας του κέντρου είναι:
• Η ενημέρωση των επισκεπτών για τα Κρασιά του 
Τροόδους και η προώθηση όλων των προϊόντων που 

παράγονται από το σταφύλι.
• Η δυνατότητα δοκιμής παραδοσιακών γεύσεων και 
κρασιών μέσα από οργανωμένες δράσεις γευσιγνωσίας 
και οινογνωσίας.
• Η γνωριμία με τις τοπικές συνταγές των 
παραδοσιακών γεύσεων και τις τεχνικές παρασκευής 
και διατήρησής τους.
• Η ενημέρωση και προώθηση των Δρόμων του 
Κρασιού που οργανώθηκαν στη περιοχή από τον 
Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού.
• Η παρουσίαση του γαστρονομικού και οινικού 
πλούτου της Κύπρου και η ενημέρωση για τα αντίστοιχα 
σημεία ιδιαίτερου γαστρονομικού ενδιαφέροντος στο 
Τρόοδος.

Το κέντρο απευθύνεται σε:
• Ντόπιους οι οποίοι ενδιαφέρονται να μάθουν 
περισσότερα πράγματα για την Κυπριακή Ύπαιθρο και να 
γνωρίσουν καλύτερα τα τοπικά κρασιά, τα προϊόντα από 
το σταφύλι και τις παραδοσιακές γεύσεις.
• Μαθητές, φοιτητές ή ακαδημαϊκούς που 
ενδιαφέρονται να κάνουν κάποια μελέτη σχετική με την 
τοπική γαστρονομία ή τα τοπικά προϊόντα.

Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και 
Προβολής Περιφέρειας Τροόδους

ΕΤΑΙΡΟΣ 4
PARTNER 4

Tourism Development and Promotion Association 
of Region of Troodos
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Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και 
Προβολής Περιφέρειας Τροόδους

• Επισκέπτες που ενδιαφέρονται να ενημερωθούν 
για την Κυπριακή Γαστρονομία, τα προϊόντα και τις 
περιοχές γαστρονομικού ενδιαφέροντος, καθώς και τις 
εκδηλώσεις που διοργανώνονται γύρω απ’ τα θέματα 
αυτά.
• Δημοσιογράφους οι οποίοι επισκέπτονται την 
Κύπρο με στόχο να κάνουν κάποιου είδους αφιέρωμα 
(τουριστικό, γαστρονομικό, αναπτυξιακό), οπότε θα 
έχουν μια ολοκληρωμένη πληροφόρηση σχετικά με 
την παραδοσιακή διατροφή του Τροόδους, τα προϊόντα 
και τους φορείς, καθώς και τα προγράμματα που 
υλοποιούνται καθ’ όλο τον χρόνο.
 Το Κέντρο λειτουργεί καθημερινά, καθ’ όλη τη 
διάρκεια του έτους, από τον Γυναικείο Συνεταιρισμό 
Βουνίου που αποτελεί τμήμα του Γυναικείου 
Συνεταιρισμού Τροόδους. Η διαμόρφωση του χώρου 
επιτρέπει την απρόσκοπτη επίσκεψη από άτομα με 
ειδικές ανάγκες και περιλαμβάνει αίθουσα υποδοχής, 
χώρο προβολής και ενημέρωσης, κατάστημα 
παραδοσιακών προϊόντων, αίθουσα γευσιγνωσίας, κάβα 
και αίθουσα ευεξίας Wine – Spa.

The Tourism Development and Promotion Associa-
tion of the Region of Troodos (TDPCR Troodos) was 

founded in July 2005 and is a Regional Non-Profit Pub-
lic Law Organization.  It is the coordinating body for 
the development of tourism in the area of Troodos and 
consists of representatives from the communities of 
the area of Troodos and the principal tourism-related 
professional associations of the area, the youth and 
expatriate Cypriots.
 In the framework of the GEUSIS TOUR, the TDRCR 
Troodos created the Centre of Gastronomy and Wine 
of Troodos, which is housed in a two-storey building in 
the Community of Vouni. 
 The goal of the Centre is to become a point of refer-
ence for the wines of Troodos as well as for products 
made from grapes and wine which are the main 
traditional tastes of Troodos. 
The goals of the Centre’s operation are:
• To provide information to visitors about the wines 
of Troodos and to promote all the products which are 
made from grapes.
• To allow visitors to try traditional dishes and wines 
through organized food and wine-tasting activities.
• To get acquainted with local traditional dishes 
recipes and their preparation and preservation tech-
niques.
• To provide information and to promote the Wine 
Routes which were organized in the area by the 
Cypriot Tourism Organization. 

• To present the food and wine wealth of Cyprus and 
to provide information about the corresponding areas 
of particular culinary interest in Troodos.

The Centre’s targeted visitors are:
• Locals who are interested in finding out more about 
the Cypriot Countryside and who want to get better 
acquainted with local wines, grape products and tradi-
tional tastes.
• Pupils, students and academics who are interested 
in conducting research on local gastronomy or prod-
ucts.
• Visitors who are interested in information about 
Cypriot Gastronomy, the products and areas of culinary 
interest as well as the events organized regarding 
these matters.
• Journalists visiting Cyprus with the goal of prepar-
ing some kind of tribute (with relation to tourism, 
gastronomy, growth), who will be able to be fully 
informed about the traditional diet model of Troodos, 
the products and institutions, as well as the programs 
taking place throughout the year. 
 The Centre is open daily throughout the year, operated 
by the Women’s Co-operative of Vouni, which is a part 
of the Women’s Co-operative of Troodos. 
The spatial arrangement allows for problem-free 
visiting by the disabled and includes a reception room, 
a room dedicated to promotion and information, a 
traditional products shop, a food-tasting room, a wine 
shop and a Wine-Spa well-being room.

Tourism Development and Promotion Association 
of Region of Troodos
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www.crete.gov.gr

www.cretan-nutrition.gr

www.winesofcrete.gr

www.geusistour.com
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