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Καλωσορίσατε στην εκδήλωση που συνδιοργανώνεται από ΟΛΠ και 

Celestyal. Είσαστε οι πρώτοι οργανωμένοι κινέζοι τουρίστες κρουαζιέρας 

που ήρθαν στο λιμάνι του Πειραιά μετά την συνεργασία της COSCO 

SΗΙPPING με τον ΟΛΠ. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Celestyal Cruises 

για την πρωτοβουλία αυτή. 

Γνωρίζετε ότι η ναυτιλία, ο τουρισμός και η γεωργία είναι οι τρεις 

σημαντικές βιομηχανίες της Ελλάδας. Η Ελληνική κρουαζιέρα που έχει 

στενές σχέσεις με την ναυτιλία και τον τουρισμό έχει μεγάλη προοπτική. 

Η Ελλάδα διαθέτει πλούσιους τουριστικούς τόπους, μοναδική φύση και 

πολιτιστική κληρονομιά. Τα λαμπερά ιστορικά επιτεύγματα και η όμορφη 

θέα της Μεσογείου προσελκύουν χιλιάδες τουρίστες από διάφορα μέρη, 

από την άκρη του κόσμου να έρθουν στη θαυμάσια Ελλάδα. Λόγω της 

πλεονεκτικής γεωγραφικής του θέσης, το λιμάνι του Πειραιά έχει γίνει 

μία απαραίτητη στάση στη Μεσογειακή κρουαζιέρα γεγονός που 

αποδεικνύει ότι έχει μεγάλη προοπτική. 

Όσον αφορά την αγορά κρουαζιέρας σημειώνεται μεγάλη ανάπτυξη στη 

Άπω Ανατολή και ιδιαίτερα στην Κίνα, επειδή υπάρχει τεράστια ζήτηση 

από τους κινέζους για τουρισμό στο  εξωτερικό μετά από το Άνοιγμα και 

τις Μεταρρυθμίσεις της Κίνας που έφερε την οικονομική ευημερία. Και ο 

τουρισμός με κρουαζιερόπλοια έχει γίνει  νέα μόδα στην Κίνα. Ίδια μόδα 
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έχει γίνει και ο τουρισμός στην Ελλάδα μετά από τις καλύψεις των 

ειδήσεων για την στρατηγική συνεργασία της COSCO SHIPPING με τον 

ΟΛΠ. Οι κινέζοι γνωρίζουν τώρα όλο και περισσότερο την Ελλάδα και η 

Ελλάδα έχει γίνει ο πόλος έλξης χιλιάδων κινέζων τουριστών. 

Για πιο ισχυρή εμφάνιση στην αγορά αυτή, η Air China θα προσθέσει 

απευθείας πτήσεις από Πεκίνο στην Αθήνα από τον φθινόπωρο, ενώ η 

COSCO SHIPPING έχει υπογράψει συμφωνία με τις Κινεζικές  

Ανατολικές Αερογραμμές που είναι η τρίτη μεγαλύτερη Αεροπορική 

Εταιρεία της Κίνας, δηλαδή με απευθείας ναυλωμένες πτήσεις να 

φέρνουν γκρουπ κινέζων τουριστών στην Ελλάδα και μετά να 

επιβιβάζονται στα κρουαζιερόπλοια που ξεκινούν το ταξίδι από τον 

Πειραιά στην Μεσόγειο, την Αδριατική και το Αιγαίο. Αυτό θα αυξήσει 

τις αφίξεις κινέζων τουριστών και θα ενισχύσει  τα έσοδα  από τον 

τουρισμό, την ευημερία του λιμανιού, την ανάπτυξη του ελληνικού 

τουρισμού, ακόμη και την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας. 

Η διακίνηση επιβατών κρουαζιέρας του λιμανιού τώρα είναι περίπου 1 

εκατ. τον χρόνο, ενώ ο βραχυπρόθεσμος σκοπός μας είναι να την 

αυξήσουμε μέχρι 1.5 εκατ. και μακροπρόθεσμος 3 εκατ. Θέλουμε να 

συνεργαστούμε με την ελληνική κυβέρνηση, συνεργάτες και πελάτες 

μας, να προσφέρουμε καλύτερες υπηρεσίες, ώστε να αγκαλιάσουμε 

τουρίστες από την Κίνα και κάθε μέρος του κόσμου σαν να είναι στο 

σπίτι τους.  

 


