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ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
 

          Βουδαπέστη, 5 Μαρτίου 2013 

 

Διεθνής Έκθεση Ταξειδίων και Τουρισμού «TRAVEL-UTAZAS 2013» 

(Βουδαπέστη, 28 Φεβρουαρίου - 3 Μαρτίου 2013) 

 
  Πραγματοποιήθηκε, από 28 Φεβρουαρίου έως 3 Μαρτίου στη Βουδαπέστη, στους χώρους 

της “HUNGEXPO”, του επίσημου εκθεσιακού φορέα της Ουγγαρίας, η 36
η
 Διεθνής Έκθεση 

Ταξειδίων και Τουρισμού με την επωνυμία «TRAVEL-UTAZAS 2013». 

 

  Στη φετινή Έκθεση «TRAVEL-UTAZAS 2013», η οποία περιελάμβανε εκθέτες που 

προέβαλαν εξωτερικούς και εσωτερικούς τουριστικούς προορισμούς, τιμώμενη χώρα ήταν η 

Σλοβακία και πόλη η Nyíregyháza (234 χλμ. BA της Βουδαπέστης). Για πρώτη φορά φέτος, ύστερα 

από ανελλιπή παρουσία 20 και πλέον ετών (από το 1992), δεν υπήρξε ελληνική συμμετοχή στην 

Έκθεση, με εθνικό περίπτερο, αφού δεν κατέστη τελικά εφικτό να συμπεριληφθεί στον ετήσιο 

προγραμματισμό του ΕΟΤ, για το 2013. 

 

  Αντιθέτως έντονη παρουσία είχαν, με εθνικά περίπτερα, οι συμμετοχές της Κροατίας, 

Τουρκίας, Αιγύπτου, Βουλγαρίας και Ρουμανίας ενώ οι υπόλοιπες εθνικές συμμετοχές 

περιελάμβαναν: Σερβία, Ισραήλ, Κύπρο, Αυστρία, Μάλτα, Πολωνία, Σλοβενία, Ινδονησία, 

Δομινικανή Δημοκρατία, Τζαμάικα, ενώ ιδιωτικά ταξειδιωτικά γραφεία προέβαλαν τουριστικούς 

προορισμούς της Ισπανίας, Ιταλίας, Βραζιλίας, Θιβέτ και Γαλλίας. 

 

  Από πλευράς ελληνικού ενδιαφέροντος, συμμετείχε αυτοτελώς η Ομοσπονδία 

Ενοικιαζομένων Δωματίων και Διαμερισμάτων Νομού Πιερίας και από τις ομογενειακές 

τουριστικές επιχειρήσεις της Ουγγαρίας το Γραφείο “APOLLON TRAVEL”, ενώ λιγότερο 

εμφανής ήταν η συμμετοχή του Γραφείου “ANETT TOURS”. Επιπροσθέτως στον ευρύτερο χώρο 

της Έκθεσης υπήρχαν 10 τουριστικά Γραφεία και tours operators, από τα περίπου 40 που συνολικά 

συμμετείχαν, που προσέφεραν στα δικά τους ταξειδιωτικά προγράμματα ελληνικούς τουριστικούς 

προορισμούς (Neckermann, Grand Tours, Green Travel, Blue Travel, OTP TRAVEL, TUI, 

Unitravel, Travel Lines, Fehervari Travel, Neverland Travel). 

 

 Ο Πρέσβυς της Ελλάδος στην Ουγγαρία κ. Δημ. Γιαννακάκης, επισκέφθηκε τους χώρους 

της Έκθεσης και είχε τη δυνατότητα συζήτησης, ανταλλαγής απόψεων και εκτιμήσεων για τη 

φετινή τουριστική χρονιά. με αρκετούς από τους υπευθύνους των περιπτέρων που περιλαμβάνουν 

ελληνικούς προορισμούς στα προγράμματά τους. 

 

  Αρκετοί από τους ανωτέρω τουριστικούς παράγοντες εξέφρασαν την ελπίδα ότι η απουσία 

εθνικού περιπτέρου από τη φετινή Έκθεση «TRAVEL-UTAZAS 2013», θα είναι προσωρινή, 

ευελπιστώντας ότι αυτό το γεγονός δεν θα επιδράσει αρνητικά στη διαμόρφωση των επιλογών του 

ούγγρου καταναλωτή. Εκτιμούν δε, με συγκρατημένη αισιοδοξία, ότι για τη φετινή τουριστική 

περίοδο, θα υπάρξει μια μικρή αύξηση του τουριστικού ρεύματος προς Ελλάδα, χωρίς να είναι σε 

θέση ακόμη να προσδιορίσουν το ακριβές ποσοστό. Εξ άλλου, όπως τόνισαν, σημαντικό ρόλο θα 

διαδραματίσει και η οικονομική κατάσταση της ουγγρικής οικονομίας, η οποία επηρεάζει άμεσα 

την τουριστική ροή σε προορισμούς του εξωτερικού. 
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  Σε σχετικές δηλώσεις της προς τον ουγγρικό τύπο, η κα Judit Molnár, εκπρόσωπος της 

Ένωσης Ουγγρικών Ταξιδιωτικών Πρακτόρων και Διοργανωτών Ταξειδίων-MUISZ, εκτιμά ότι η 

Κροατία θα έρθει πρώτη, ως τουριστικός προορισμός, στις προτιμήσεις των Ούγγρων (λόγω 

εύκολης πρόσβασης και ποικιλίας σε φθηνά ενοικιαζόμενα δωμάτια), ακολουθούμενη από την 

Ιταλία (περιοχές Jesolo, Biblione, Caorle, Toscana και Umbria) και την Τουρκία η οποία προσφέρει 

καταλύματα ολοκληρωμένων τουριστικών υπηρεσιών “all inclusive”(μετάβαση, διαμονή, 

διατροφή). Αναφερόμενη στους ελληνικούς προορισμούς τόνισε ότι πολλές φορές η αρνητική 

δημοσιότητα επηρεάζει τις διαθέσεις και την τελική επιλογή των Ούγγρων, προσανατολίζοντάς 

τους σε άλλους προορισμούς. 

 

  Επίσης σε ανακοίνωση Τύπου που εκδόθηκε μετά την ολοκλήρωση της Έκθεσης, 

αναφέρεται ότι σύμφωνα με τις απαντήσεις που έδωσαν οι Εκθέτες, σε σχετικό ερωτηματολόγιο, 

στην πλειονότητά τους κατέγραψαν αυξημένη ζήτηση από πλευράς επισκεπτών για τουριστικούς 

προορισμούς προς Τουρκία. 

 

  Ταυτόχρονα με την Έκθεση «TRAVEL-UTAZAS 2013» (εκθεσιακός χώρος Α), 

διοργανώθηκαν επίσης το 7
ο
 Σαλόνι Τροχόσπιτων “Karavan Saloon” (εκθεσιακός χώρος F), η 

Έκθεση Υπηρεσιών Υγείας “VitalExpo” (εκθεσιακός χώρος D) και η 6
η
 Έκθεση Ποδηλάτων 

“Bringa Expo” (εκθεσιακός χώρος G). 

  

 Σύμφωνα με τους διοργανωτές, το σύνολο των εκθετών για όλες τις ανωτέρω εκδηλώσεις 

ανήλθε σε 500 συμμετοχές, σε συνολική έκταση 36.400 τ.μ. 

 


