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Χαρτοφυλάκιο τουριστικών προϊόντων της 
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Sun & Beach Ναυτικός Τουρισμός Πολιτιστικός & 

Θρησκευτικός Τουρισμός

City Break MICEΣυμπληρωματικά 

προϊόντα

Αγροτουρισμός

Οικοτουρισμός

Γαστρονομικός 

Τουρισμός

Τουρισμός Ευεξίας

Επίσκεψη σε συγγενείς 

και φίλους

Τουρισμός Τρίτης

Ηλικίας

Αθλητικός Τουρισμός

Με βάση το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Τουρισμού, το χαρτοφυλάκιο τουριστικών προϊόντων της χώρας αποτελείται από τα παρακάτω 5 
κύρια τουριστικά προϊόντα και τα 7 συμπληρωματικά, τα οποία είτε συμπληρώνουν και ενισχύουν την εμπειρία του επισκέπτη 
(enablers) είτε απευθύνονται σε εξειδικευμένα τμήματα της αγοράς (niche).

Χαρτοφυλάκιο τουριστικών προϊόντων της Ελλάδας

Πηγές: ΙΝΣΕΤΕ
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Σύγχρονες τάσεις ανά τουριστικό προϊόν
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Κύρια τουριστικά προϊόντα
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Βασικά χαρακτηριστικά & τάσεις ανά κύριο τουριστικό προϊόν

• Τουριστικό προϊόν με την υψηλότερη ζήτηση και υψηλό ρυθμό ανάπτυξης (226,0 εκατ. ταξίδια | 9,4% ανά έτος μεταξύ 2015-2019) και έντονη εποχικότητα τους καλοκαιρινούς μήνες

• Βασικοί προορισμοί (2019): Ισπανία (17,3%), Τουρκία (8,3%), Ελλάδα (7,4%), Μεξικό (6,0%) και Ταϊλάνδη (5,5%)

• Βασικά κανάλια διανομής: μεγάλοι & εδραιωμένοι tour operators μαζικού τουρισμού (π.χ. TUI, FTI, DER Touristik) και μεγάλοι & εδραιωμένοι OTAs (π.χ. Booking, Expedia)

• Βασικές τάσεις / βέλτιστες πρακτικές: συνδυασμός του Sun & Beach με εναλλακτικά και θεματικά τουριστικά προϊόντα, υιοθέτηση και προβολή & προώθηση πρακτικών βιωσιμότητας από τους παρόχους 
τουριστικών προϊόντων και τους προορισμούς, προβολή & προώθηση των προορισμών σε στοχευμένες αγορές / πελάτες μέσω σύγχρονων ψηφιακών μέσων

• Τουριστικό προϊόν με σταθερή ανάπτυξη την περίοδο 2015-2019 (34,0 εκατ. ταξίδια το 2019 | 6,2% ρυθμό ανάπτυξης ανά έτος)

• Βασικοί προορισμοί (2019): Μεξικό (19,6%), Ισπανία (7,0%), ΗΠΑ (6,8%), Γαλλία (4,9%) και Ιταλία (4,8%) - αυξανόμενη ζήτηση στα βορειοανατολικά παράλια της Μεσογείου (Κροατία, Τουρκία, Ελλάδα)

• Βασικά κανάλια διανομής (yachting): άμεσες κρατήσεις μέσω εταιρειών ναύλωσης, διαχείρισης και αγοραπωλησίας σκαφών, εξειδικευμένοι OTAs και agents (π.χ. Sailogy, Sunsail), θεματικές πλατφόρμες 
(π.χ. Tourradar, Travelopia) και πλατφόρμες οικονομίας διαμοιρασμού (π.χ. Borrow a Boat και Click & Boat)

• Βασικά κανάλια διανομής (κρουαζιέρα): άμεσες κρατήσεις μέσω των cruise lines, εδραιωμένοι tour operators μαζικού τουρισμού (π.χ. TUI Cruises), ΟΤΑs, εξειδικευμένοι (specialist) OTAs (π.χ. Planet cruise)

• Βασικές τάσεις / βέλτιστες πρακτικές: αναβάθμιση και δημιουργία λιμενικών υποδομών & υπηρεσιών (π.χ. «destination marinas», νέες και καινοτόμες υπηρεσίες, υποδομές superyacht, αξιοποίηση 
ψηφιακής τεχνολογίας, βιώσιμος σχεδιασμός) για τη βελτίωση της εμπειρίας του πελάτη και την εξυπηρέτηση των αναγκών συγκεκριμένων τμημάτων πελατείας / σκαφών (π.χ. μεγάλα κρουαζιερόπλοια)

• Τουριστικό προϊόν με σταθερά ανοδική πορεία την περίοδο 2015-2019 (108 εκατ. ταξίδια το 2019 | 6,3% ρυθμό ανάπτυξης ανά έτος)

• Βασικοί προορισμοί (2019): Ιταλία (6,7%), Γαλλία (6,1%), Ισπανία (5,4%), Κίνα (5,2%) και ΗΠΑ (4,7%)

• Βασικά κανάλια διανομής: μεγάλοι & εδραιωμένοι tour operators μαζικού τουρισμού (κυρίως η TUI), εξειδικευμένοι (specialist) tour operators όπως π.χ. η Globus και εξειδικευμένοι (specialists) OTAs όπως 
π.χ. Culture Trip

• Βασικές τάσεις / βέλτιστες πρακτικές: προβολή & προώθηση των πολιτιστικών πόρων σε στοχευμένες αγορές / τμήματα πελατείας μέσα από σύγχρονα ψηφιακά μέσα καθώς και αναβάθμιση των 
υποδομών, των υπηρεσιών και της προσβασιμότητας των προορισμών (π.χ. καινοτόμος αρχιτεκτονικός σχεδιασμός, χρήση ψηφιακών μέσων και ψηφιακής τεχνολογίας, προσβασιμότητα από ΑμΕΑ, city
passes) με στόχο τη βελτίωση της εμπειρίας των επισκεπτών και την υπεύθυνη και βιώσιμη αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς

• Τουριστικό προϊόν με τον ταχύτερο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης την περίοδο 2015-2019 (165 εκατ. ταξίδια το 2019 | 11,6% ανάπτυξη ανά έτος)

• Bασικοί προορισμοί (2019): Γερμανία (8,5%), ΗΠΑ (7,7%), Γαλλία (7,3%), Ιταλία (6,0%) και Ηνωμένο Βασίλειο (5,6%)

• Βασικά κανάλια διανομής: άμεσες κρατήσεις, μεγάλοι & εδραιωμένοι tour operators μαζικού τουρισμού (π.χ. TUI, JET2CityBreaks), μεγάλοι & εδραιωμένοι OTAs (π.χ. Booking, Expedia) και πλατφόρμες 
Οικονομίας Διαμοιρασμού (π.χ. Airbnb)

• Βασικές τάσεις / βέλτιστες πρακτικές: εύκολη και άμεση προσβασιμότητα και συνδεσιμότητα, υψηλό επίπεδο δημόσιων υποδομών και υπηρεσιών, ύπαρξη μεγάλου εύρους και υψηλού επιπέδου 
δραστηριοτήτων / εμπειριών (κυρίως πολιτιστικές δραστηριότητες και δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου), ύπαρξη καινοτόμων και θεματικών υποδομών City Break, καθώς και προβολή & προώθηση των 
προορισμών σε συγκεκριμένες αγορές / τμήματα πελατείας (π.χ. Millenials, Gen Z) μέσα από σύγχρονα ψηφιακά μέσα

• Τουριστικό προϊόν με σταθερή ανάπτυξη την περίοδο 2015-2019 (89,0 εκατ. ταξίδια το 2019 | 7,4% ρυθμό ανάπτυξης ανά έτος)

• Bασικοί προορισμοί (2019): Γερμανία (10,8%), ΗΠΑ (7,6%), Κίνα (7,0%), Μεξικό (4,8%) και Γαλλία (4,7%)

• Βασικά κανάλια διανομής: εξειδικευμένοι (specialist) tour operators όπως π.χ. BCD travel και CWT, Professional Congress Organizers (PCOs) και εξειδικευμένοι (specialists) OTAs όπως π.χ. Ctrip και Travel 
leaders

• Βασικές τάσεις / βέλτιστες πρακτικές: αύξηση του αριθμού των «υβριδικών εκδηλώσεων», υψηλή χρήση νέων και έξυπνων τεχνολογιών, συνδυασμός επαγγελματικών ταξιδιών με ταξίδια ανταμοιβής και 
αναψυχής, καινοτόμοι συνεδριακοί χώροι με σύγχρονες τεχνολογικές υποδομές, προβολή & προώθηση των προορισμών MICE μέσω της λειτουργίας συνεδριακών γραφείων

• Η πανδημία του COVID-19 αναμένεται να επιδράσει αρνητικά τη ζήτηση για επαγγελματικά ταξίδια με τις εταιρείες να εστιάζουν σε μικρότερα συνέδρια και κοντινούς προορισμούς

Sun & Beach

Ναυτικός 
Τουρισμός

Πολιτιστικός & 
Θρησκευτικός 

Τουρισμός

City Break

MICE

Παρακάτω παρουσιάζονται τα βασικά στοιχεία και οι τάσεις ανά κύριο τουριστικό προϊόν του ελληνικού τουρισμού. 

Σημείωση: Στοιχεία 2019
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Η ζήτηση του τουριστικού προϊόντος Sun & Beach παρουσίασε σημαντική ανάπτυξη την τελευταία τετραετία (CAGR 9,4%), με την 
Ισπανία να αποτελεί το δημοφιλέστερο προορισμό. Οι ταξιδιώτες / καταναλωτές του προϊόντος Sun & Beach απαιτούν ολοένα και 
περισσότερο μοναδικές / αυθεντικές εμπειρίες που συνδυάζουν πολλαπλά τουριστικά προϊόντα και πρακτικές βιωσιμότητας.

Sun & Beach

Διεθνής ζήτηση για το προϊόν Sun & Beach, σε εκατ. ταξίδια, 2015−2019

Κορυφαίοι προορισμοί Sun & Beach, σε εκατ. ταξίδια και % του συνόλου, 
2019
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Ισπανία Τουρκία Ελλάδα Μεξικό Ταϊλάνδη Ιταλία Κροατία ΗΠΑ Γαλλία Πορτογαλία

17,3% 8,3% 7,4% 6,0% 5,5% 5,2% 4,3% 3,8% 3,1% 2,0%

ΧΧ Ποσοστό % του συνόλου των ταξιδιών

CAGR: 9,4%

Πηγές: World Travel Monitor®; IPK International, 2019, CBI | UK Ministry of Foreign Affairs, Ανάλυση Deloitte

Βασικά κανάλια διανομής

• Μεγάλοι & εδραιωμένοι tour operators μαζικού τουρισμού (π.χ. TUI, FTI, DER 
Touristik) 

• Μεγάλοι & εδραιωμένοι OTAs (π.χ. Booking, Expedia)

Βασικές τάσεις

• Συνδυασμός του Sun & Beach με εναλλακτικά και θεματικά τουριστικά προϊόντα

• Διασύνδεση με αγροδιατροφή / πρωτογενή τομέα

• Υιοθέτηση και προβολή & προώθηση πρακτικών βιωσιμότητας από τους παρόχους 
τουριστικών προϊόντων και τους προορισμούς

• Προβολή & προώθηση των προορισμών σε στοχευμένες αγορές / πελάτες μέσω 
σύγχρονων ψηφιακών μέσων

Γενικά στοιχεία

Ενδεικτικά επιτυχημένα παραδείγματα

Πρόγραμμα «Προσβάσιμη Παραλία, Παραλία για όλους»

Smart Tourism | Μάλαγα

World of Glamping
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Η ζήτηση του Ναυτικού Τουρισμού παρουσίασε το χαμηλότερο ρυθμό ανάπτυξης σε σχέση με τα υπόλοιπα βασικά τουριστικά προϊόντα 
την τελευταία τετραετία (CAGR 6,2%), με το Μεξικό να αποτελεί το δημοφιλέστερο προορισμό. 

Ναυτικός Τουρισμός

Διεθνής ζήτηση για Ναυτικό Τουρισμό σε εκατ. ταξίδια, 2015−2019

Κορυφαίοι προορισμοί Ναυτικού Τουρισμού, σε εκατ. ταξίδια και % του συνόλου, 2019
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Μεξικό Ισπανία ΗΠΑ Γαλλία Ιταλία Μπαχάμες Κροατία Ελλάδα Πορτογαλία Νησιά του 
Ειρηνικού

19,6% 7,0% 6,8% 4,9% 4,8% 3,6% 3,0% 2,3% 2,2% 2,1%

ΧΧ Ποσοστό % του συνόλου των ταξιδιών

CAGR: 6,2%

Πηγές: World Travel Monitor®; IPK International, 2019, Ανάλυση Deloitte

Βασικά κανάλια διανομής (yachting)

• Αμεσες κρατήσεις μέσω εταιρειών ναύλωσης, διαχείρισης και αγοραπωλησίας 
σκαφών

• Εξειδικευμένοι OTAs και agents (π.χ. Sailogy, Sunsail)

• Θεματικές πλατφόρμες (π.χ. Tourradar, Travelopia) 

• Πλατφόρμες οικονομίας διαμοιρασμού (π.χ. Borrow a Boat και Click & Boat)

Βασικά κανάλια διανομής (κρουαζιέρα)

• Άμεσες κρατήσεις μέσω των cruise lines

• Εδραιωμένοι tour operators μαζικού τουρισμού (π.χ. TUI Cruises)

• ΟΤΑs

• Εξειδικευμένοι (specialist) OTAs (π.χ. Planet cruise)

Βασικές τάσεις

• Αναβάθμιση και δημιουργία λιμενικών υποδομών & υπηρεσιών (π.χ. «destination
marinas», νέες και καινοτόμες υπηρεσίες, υποδομές superyacht, αξιοποίηση 
ψηφιακής τεχνολογίας, βιώσιμος σχεδιασμός) για τη βελτίωση της εμπειρίας του 
πελάτη και την εξυπηρέτηση των αναγκών συγκεκριμένων τμημάτων πελατείας / 
σκαφών (π.χ. μεγάλα κρουαζιερόπλοια)

Γενικά στοιχεία

Ενδεικτικά επιτυχημένα παραδείγματα

Ναυτικοί Σταθμοί
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Ο Πολιτιστικός & Θρησκευτικός Τουρισμός είναι το μόνο από τα βασικά τουριστικά προϊόντα που δεν παρουσίασε συνεχή άνοδο την 
τελευταία τετραετία (πτώση ~3% το 2016, CAGR 6,3%), με την Ιταλία να αποτελεί το δημοφιλέστερο προορισμό.  Οι τουρίστες απαιτούν 
αυθεντικές και προσωποποιημένες εμπειρίες για να βιώσουν την τοπική κουλτούρα και την πολιτιστική και θρησκευτική παράδοση.

Πολιτιστικός & Θρησκευτικός Τουρισμός

Διεθνής ζήτηση για Πολιτιστικό & Θρησκευτικό Τουρισμό σε εκατ. ταξίδια, 2015−2019

Κορυφαίοι προορισμοί Πολιτιστικού & Θρησκευτικού Τουρισμού, σε εκατ. ταξίδια και % του συνόλου, 2019
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Ιταλία Γαλλία Ισπανία Κίνα ΗΠΑ Ιαπωνία Γερμανία Ταϊλάνδη Σαουδική 
Αραβία

Μεξικό

6,7% 6,1% 5,4% 5,2% 4,7% 4,4% 4,4% 4,0% 3,0% 2,5%

ΧΧ Ποσοστό % του συνόλου των ταξιδιών

CAGR: 6,3%

2,4 εκατ. ταξίδια 2,2%

Πηγές: World Travel Monitor®; IPK International, 2019, CBI | UK Ministry of Foreign Affairs, UNWTO, Global Data, Ανάλυση Deloitte

Βασικά κανάλια διανομής

• Μεγάλοι & εδραιωμένοι tour operators μαζικού τουρισμού (κυρίως η TUI), 

• Εξειδικευμένοι (specialist) tour operators όπως π.χ. η Globus 

• Εξειδικευμένοι (specialists) OTAs όπως π.χ. Culture Trip

Βασικές τάσεις

• Προβολή & προώθηση των πολιτιστικών πόρων σε στοχευμένες αγορές / τμήματα 
πελατείας μέσα από σύγχρονα ψηφιακά μέσα καθώς 

• Αναβάθμιση των υποδομών, των υπηρεσιών και της προσβασιμότητας των 
προορισμών (π.χ. χρήση ψηφιακής τεχνολογίας, προσβασιμότητα από ΑμΕΑ), 

• Ολιστική προσέγγιση προωθώντας τη διασύνδεση με την τοπική αγροδιατροφή, 
γαστρονομία, αρχιτεκτονική και τον Οικοτουρισμό

• Ανάδειξη διασυνοριακού πολιτιστικού τουρισμού με στόχο τη βελτίωση της 
εμπειρίας των επισκεπτών 

• Υπεύθυνη και βιώσιμη αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς

Γενικά στοιχεία

Ενδεικτικά επιτυχημένα παραδείγματα

Πρόγραμμα «Προώθηση των φρουρίων – Φρούρια των συνόρων»

Μονοπάτια της πίστης

Προσβασιμότητα πολιτιστικών μνημείων

Omnia Card
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Η ζήτηση του City Break εμφάνισε ραγδαία ανάπτυξη την τελευταία τετραετία (CAGR 11,6%), με την Γερμανία να αποτελεί το 
δημοφιλέστερο προορισμό. Ο συνδυασμός ενός ευρέος φάσματος πολιτιστικών δραστηριοτήτων και δραστηριοτήτων / εμπειριών 
ελεύθερου χρόνου αποτελούν τους βασικούς παράγοντες για την επιλογή ενός προορισμού City Break.

City Break

Πηγές: World Travel Monitor®; IPK International, 2019, CBI | UK Ministry of Foreign Affairs, Managing overcrowding in tourism destinations | World Travel & Tourism Council, Ανάλυση Deloitte

Διεθνής ζήτηση για City Break σε εκατ. ταξίδια, 2015−2019

Κορυφαίοι προορισμοί City Break, σε εκατ. ταξίδια και % του συνόλου, 2019
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Γερμανία ΗΠΑ Γαλλία Ιταλία Η. Βασίλειο Ισπανία Ιαπωνία Ολλανδία Αυστρία Ταϊλάνδη

8,5% 7,7% 7,3% 6,0% 5,6% 5,4% 4,6% 3,9% 3,2% 3,1%

ΧΧ Ποσοστό % του συνόλου των ταξιδιών

CAGR: 11,6%

1,6 εκατ. ταξίδια 1,0%

Βασικά κανάλια διανομής

• Άμεσες κρατήσεις, μεγάλοι & εδραιωμένοι tour operators μαζικού τουρισμού (π.χ. 
TUI, JET2CityBreaks)

• Μεγάλοι & εδραιωμένοι OTAs (π.χ. Booking, Expedia) 

• Πλατφόρμες Οικονομίας Διαμοιρασμού (π.χ. Airbnb)

Βασικές τάσεις

• Εύκολη και άμεση προσβασιμότητα και συνδεσιμότητα

• Υψηλό επίπεδο δημόσιων υποδομών και υπηρεσιών

• Ύπαρξη μεγάλου εύρους και υψηλού επιπέδου δραστηριοτήτων / εμπειριών 
(κυρίως πολιτιστικές δραστηριότητες και δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου), 

• Ύπαρξη καινοτόμων και θεματικών υποδομών City Break

• Προβολή & προώθηση των προορισμών σε συγκεκριμένες αγορές / τμήματα 
πελατείας (π.χ. Millenials, Gen Z) μέσα από σύγχρονα ψηφιακά μέσα

Γενικά στοιχεία

Ενδεικτικά επιτυχημένα παραδείγματα

visitBarcelona tickets

Το παράδειγμα της Νίκαιας

Το παράδειγμα της Ιερουσαλήμ

Το παράδειγμα της Λυών
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Η ζήτηση του MICE εμφάνισε ανάπτυξη την τελευταία τετραετία (CAGR 7,4%), με την Γερμανία να αποτελεί το δημοφιλέστερο
προορισμό. Οι επιπτώσεις του νέου Κορωνοϊού COVID−19 και οι τεχνολογικές εξελίξεις αναμένεται να οδηγήσουν τις επιχειρήσεις του 
κλάδου στον επανασχεδιασμό των προϊόντων και των στρατηγικών τους.

MICE

Πηγές: World Travel Monitor®; IPK International, 2019, Ανάλυση Deloitte, 2020 Global Meetings and Events Forecast | American Express, CBI | UK Ministry of Foreign Affairs, Ανάλυση Deloitte

Διεθνής ζήτηση για MICE σε εκατ. ταξίδια, 2015−2019

Κορυφαίοι προορισμοί MICE, σε εκατ. ταξίδια και % του συνόλου, 2019
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Γερμανία ΗΠΑ Κίνα Μεξικό Γαλλία Η. Βασίλειο Ιταλία Ισπανία Καναδάς Ιαπωνία

10,8% 7,6% 7,0% 4,8% 4,7% 3,7% 3,6% 3,6% 3,6% 2,6%

ΧΧ Ποσοστό % του συνόλου των ταξιδιών

CAGR: 7,4%

1,3 εκατ. ταξίδια 1,4%

Η πανδημία του COVID-19 αναμένεται να επιδράσει αρνητικά τη ζήτηση για 
επαγγελματικά ταξίδια με τις εταιρείες να εστιάζουν σε μικρότερα συνέδρια και 
κοντινούς προορισμούς.

Βασικά κανάλια διανομής

• Eξειδικευμένοι (specialist) tour operators όπως π.χ. BCD travel και CWT

• Professional Congress Organizers (PCOs)

• Eξειδικευμένοι (specialists) OTAs όπως π.χ. Ctrip και Travel leaders

Βασικές τάσεις

• Aύξηση του αριθμού των «υβριδικών εκδηλώσεων»

• Yψηλή χρήση νέων και έξυπνων τεχνολογιών

• Συνδυασμός επαγγελματικών ταξιδιών με ταξίδια ανταμοιβής και αναψυχής

• Καινοτόμοι συνεδριακοί χώροι με σύγχρονες τεχνολογικές υποδομές

• Προβολή & προώθηση των προορισμών MICE μέσω της λειτουργίας συνεδριακών 
γραφείων

Γενικά στοιχεία

Ενδεικτικά επιτυχημένα παραδείγματα

Το παράδειγμα της Λισαβώνας

Το παράδειγμα της Βαρκελώνης

Το παράδειγμα του Παρισιού 
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Συμπληρωματικά τουριστικά                                   
προϊόντα
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Βασικά χαρακτηριστικά & τάσεις ανά συμπληρωματικό τουριστικό προϊόν

• Τουριστικό προϊόν με σημαντική ανάπτυξη λόγω της στροφής των καταναλωτών προς την βιωσιμότητα, τις αυθεντικές εμπειρίες, τα τοπικά προϊόντα και τις εξατομικευμένες εμπειρίες, της αυξανόμενης 
σύμπραξης μεταξύ του αγροδιατροφικού τομέα με τον τουρισμό (π.χ. αστικά αγροκτήματα) και της ανάδειξης της γαστρονομίας ως βασική πτυχή της τουριστικής εμπειρίας για τις νέες γενιές ταξιδιωτών

• Το εν λόγω τουριστικό προϊόν είναι βασικός πυλώνας στο στρατηγικό σχεδιασμό για την τουριστική ανάπτυξη ανταγωνιστικών προορισμών (π.χ. Σλοβενία, Καταλονία, Πορτογαλία)

• Βασικές τάσεις / βέλτιστες πρακτικές: εδραίωση γαστρονομικής ταυτότητας (π.χ. πιστοποιήσεις / ετικέτες ποιότητας, γαστρονομικές εμπειρίες, τοπικά προϊόντα, ψηφιακά εργαλεία / πλατφόρμες, 
θεματικές υποδομές)

Γαστρονομικός 
Τουρισμός

• Βασικοί παράγοντες ανάπτυξης αποτελούν η αυξανόμενη μεσαία τάξη, η αυξανόμενη επιθυμία των καταναλωτών να υιοθετήσουν έναν τρόπο ζωής με εστίαση στην ευεξία καθώς και το αυξανόμενο 
ενδιαφέρον για τα βιωματικά ταξίδια

• Οι πάροχοι τουρισμού ενσωματώνουν όλο και περισσότερα στοιχεία και εμπειρίες ευεξίας στα προϊόντα και υπηρεσίες τους με στόχο να τα εμπλουτίσουν και να διαφοροποιηθούν από τον ανταγωνισμό, 
ενώ στην Ευρώπη το συγκεκριμένο προϊόν είναι στενά συνδεδεμένο με τις ιαματικές πηγές / λουτρά

• Βασικές τάσεις / βέλτιστες πρακτικές: ολοκληρωμένο και πιστοποιημένο προϊόν ευεξίας, αλυσίδες ιαματικών πηγών / λουτρών, εξειδικευμένα ξενοδοχειακά brands 

Τουρισμός 

Ευεξίας

• Περιλαμβάνει τόσο τον Τουρισμό Περιπέτειας όσο και τον Τουρισμό Αθλητικών Διοργανώσεων & τον Προπονητικό Τουρισμό
• Στροφή των καταναλωτών προς την υγεία και την ευεξία, τα βιωματικά ταξίδια, την επαφή με τη φύση, η εμπορευματοποίηση και το αυξημένο καταναλωτικό ενδιαφέρον για τίς διεθνείς αθλητικές 

διοργανώσεις
• Το εν λόγω τουριστικό προϊόν είναι βασικός πυλώνας στο στρατηγικό σχεδιασμό για την τουριστική ανάπτυξη ανταγωνιστικών προορισμών (π.χ. Σλοβενία, Καταλονία, Πορτογαλία)
• Βασικές τάσεις / βέλτιστες πρακτικές: υψηλού επιπέδου υποδομές αθλητισμού και Τουρισμού Περιπέτειας (π.χ. εξειδικευμένες / δημόσιες υποδομές άθλησης, καταλύματα, σήμανση μονοπατιών και 

ποδηλατικών διαδρομών), πιστοποιήσεις, εξειδικευμένες ψηφιακές πλατφόρμες προβολής & προώθησης του προϊόντος, επιτυχής διοργάνωση και προσέλκυση αθλητικών εκδηλώσεων με διεθνές κύρος

Αθλητικός 
Τουρισμός

• Βασικοί παράγοντες για την ανάπτυξη του Οικοτουρισμού αποτελούν η στροφή των ταξιδιωτών προς ένα πιο βιώσιμο μοντέλο κατανάλωση και η διάθεση αποφυγής προορισμών και σημείων 
ενδιαφέροντος που εμφανίζουν φαινόμενα υπερτουρισμού

• Βασικές τάσεις / βέλτιστες πρακτικές: εφαρμογή πρακτικών βιωσιμότητας και απόκτηση σχετικών πιστοποιήσεων από τους παρόχους του προϊόντος, ψηφιακές πλατφόρμες προβολής & προώθησης 
προϊόντων και εμπειριών Οικοτουρισμού

Οικοτουρισμός

• Βασικοί παράγοντες για την ανάπτυξη του Αγροτουρισμού αποτελούν η ανάγκη των ταξιδιωτών για μοναδικές, αυθεντικές εμπειρίες που ενσωματώνουν στοιχεία από την τοπική παράδοση και την 
κοινότητα καθώς και η αποσύνδεση από την τεχνολογία και το αυξημένο ενδιαφέρον για την αγροτική παραγωγή

• Οι ταξιδιώτες απαιτούν ποιότητα, υγιεινή & ασφάλεια και αυθεντικότητα από τους παρόχους του εν λόγω προϊόντος καθώς και εύκολη και άμεση προσβασιμότητα στους προορισμούς

• Βασικές τάσεις / βέλτιστες πρακτικές: εξειδικευμένα τουριστικά γραφεία, πιστοποίηση αγροτουριστικών καταλυμάτων, συμπράξεις / δίκτυα παραγωγών και παρόχων αγροτουρισμού

Αγροτουρισμός

• Βασικοί παράγοντες ανάπτυξης αποτελούν η γήρανση του παγκόσμιου πληθυσμού και η ανάπτυξη της ασημένιας οικονομίας, ενώ σημαντικός παράγοντας για την ελκυστικότητα ενός προορισμού είναι οι 
υπηρεσίες ιατρικής περίθαλψης (π.χ. εξειδικευμένη γηριατρική φροντίδα και σύστημα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης)

• Βασικές τάσεις / βέλτιστες πρακτικές: κίνητρα σε ηλικιωμένους (π.χ. επιχορήγηση, φορολογικά κίνητρα) για την πραγματοποίηση διακοπών σε τουριστικούς προορισμούς κατά τις περιόδους χαμηλής 
ζήτησης (ή/και πλήρους μετεγκατάστασης), σχεδιασμός και προώθηση ειδικών τουριστικών πακέτων για τουρίστες τρίτης ηλικίας με σκοπό την αύξηση της τουριστικής ζήτησης σε λιγότερο ανεπτυγμένους 
προορισμούς

Τουρισμός Τρίτης 
Ηλικίας

Παρακάτω παρουσιάζονται τα βασικά στοιχεία και οι τάσεις ανά συμπληρωματικό τουριστικό προϊόν του ελληνικού τουρισμού. 
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Η αυξημένη χρήση του Διαδικτύου, οι ανάγκες των ταξιδιωτών για μοναδικές και αυθεντικές εμπειρίες που ενσωματώνουν στοιχεία της 
τοπικής παράδοσης και την αλληλεπίδραση με την τοπική κοινότητα, επιτρέποντας την αποσύνδεση από την τεχνολογία, σε συνδυασμό
με το ενδιαφέρον για την αγροτική παραγωγή αποτελούν βασικούς παράγοντες για την ανάπτυξη του Αγροτουρισμού.

Αγροτουρισμός

Πηγές: CBI | UK Ministry of Foreign Affairs, Ανάλυση Deloitte

Βασικοί παράγοντες για την ανάπτυξη του Αγροτουρισμού

1. Αυξανόμενη τάση των ταξιδιωτών να επιθυμούν την ενσωμάτωση στοιχείων της τοπικής παράδοσης και κουλτούρας στις διακοπές τους

2. Ανάγκη για μοναδικές, αυθεντικές εμπειρίες συνδεδεμένες με τον τοπικό τρόπο ζωής που δεν περιορίζονται απλά στην περιήγηση / ξενάγηση αλλά περιλαμβάνουν αλληλεπίδραση με την τοπική κοινότητα

3. Ανάγκη των ταξιδιωτών να αποσυνδεθούν από την τεχνολογία, να περάσουν χρόνο με την οικογένειά τους, να επανασυνδεθούν με το φυσικό περιβάλλον και την παράδοση

4. Αυξημένο ενδιαφέρον και σεβασμός για την πηγή και τη μέθοδο παραγωγή των τροφίμων (υγιεινή διατροφή, βιωσιμότητα, τοπική παραγωγή) καθώς και της βιοτεχνικής παραγωγής και της χειροτεχνίας

5. Η χρήση του Διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για την αναζήτηση πληροφοριών σχετικά με τουριστικά προϊόντα, εμπειρίες και το σχεδιασμό του ταξιδιού

Ο Αγροτουρισμός (Αγροτικός Τουρισμός) αναφέρεται στο τουριστικό προϊόν που επιτρέπει στον επισκέπτη να 
βιώσει / συμμετάσχει στις δραστηριότητες / εμπειρίες, στις παραδόσεις και στον τρόπο ζωής τοπικών 
αγροτικών κοινοτήτων. Συνδέεται στενά με τον Τουρισμό Περιπέτειας, τον Οικοτουρισμό και τον Πολιτιστικό & 
Θρησκευτικό Τουρισμό. Οι καταναλωτές είναι συνήθως ανώτερου μορφωτικού και κοινωνικοοικονομικού 
επιπέδου και έχουν πολλές ταξιδιωτικές εμπειρίες. Περιλαμβάνει τρία τμήματα (με σειρά σημαντικότητας): 

• Ηλικιωμένοι μεταξύ 50 −70  ετών (συχνά συνταξιούχους) με υψηλό διαθέσιμο εισόδημα και χρόνο, που 
αναζητούν ήσυχο περιβάλλον, αυθεντικές / ποιοτικές εμπειρίες και είναι διαθέσιμοι να πληρώσουν

• Νεαροί ταξιδιώτες: 1) Με υψηλό εισόδημα αλλά λίγο χρόνο μεταξύ 31−44 ετών, συχνά ζευγάρια που 
αναζητούν ασυνήθιστες εμπειρίες και άνεση 2) Backpackers μεταξύ 18−30 ετών με μικρό budget ανά 
ημέρα αλλά μεγάλο χρονικό διάστημα διακοπών που αναζητούν φτηνή διαμονή και εθελοντικές 
δραστηριότητες για την τοπική κοινότητα ή το φυσικό περιβάλλον

• Οικογένειες: Επιθυμούν ποιότητα, ασφάλεια, ανταγωνιστικές τιμές ψυχαγωγία και επιμορφωτικές 
εμπειρίες.

• Κάμπινγκ ή σκηνή
• Κοινοτικά οικήματα
• Οικογενειακοί ξενώνες
• Αγροκτήματα
• Τοπικές οικογένειες
• Αγροτικά bed & breakfast ή μικρά 

ξενοδοχεία

• Αρχαιολογικοί / πολιτιστικοί χώροι 
/ κέντρα και μουσεία

• Πολιτιστική, γαστρονομική, 
κληρονομιά και άλλες διαδρομές / 
μονοπάτια

• Καταφύγια άγριας φύσης
• Γεωργικές / βιοτεχνικές 

οργανώσεις
• (Υπαίθριες) αγορές

• Παρακολούθηση ζώων
• Ταξίδια με βάρκες
• Πεζοπορία ή ποδηλασία
• Ιππασία
• Περιηγήσεις / εκδρομές (π.χ. σε 

χωριά, οινοποιεία, αγροκτήματα)
• Διαδραστικά εργαστήρια (π.χ. 

χειροτεχνίας ή μαγειρικής) 

Διαμονή σε αγροτικά             
καταλύματα 

Βασικά αξιοθέατα
Αγροτικές / φυσιολατρικές 
δραστηριότητες 

Υψηλή ποιότητα, υγιεινή και ασφάλεια της διαμονής και των εμπειριών μέσω της οργάνωσης, του 
εκπαιδευμένου και έμπειρου προσωπικού, των αξιόπιστων συνεργατών και της εφαρμογής 
συστημάτων πιστοποίησης ποιότητας 

Αυθεντικές αγροτικές εμπειρίες και εξειδικευμένες δραστηριότητες που απηχούν τον τοπικό χαρακτήρα 
και τις αγροτικές παραδόσεις συνδυάζοντας την ψυχαγωγία και τη γνώση (π.χ. περιηγήσεις ιππασίας 
σε παραδοσιακά αγροτικά μονοπάτια, επισκέψεις σε τοπικές φάρμες / αγροκτήματα ή τοπικές 
αγροτικές / κτηνοτροφικές / παραγωγικές μονάδες, διαδραστικά εργαστήρια χειροτεχνίας ή 
γαστρονομίας, συμμετοχή στην συγκομιδή, σερβίρισμα τοπικού φαγητού) συχνά σε συνεργασία με 
αγροτικές και παραγωγικές ενώσεις και συνεταιρισμούς

Αυθεντική διαμονή σε μοναδικά παραδοσιακά καταλύματα μικρής κλίμακας που διαχειρίζονται 
επιχειρηματίες από την τοπική κοινότητα

Φυσικά τοπία και αειφορία με εφαρμογή περιβαλλοντικής και βιώσιμης διαχείρισης των πόρων και της 
φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς

Αθλητισμός και δραστηριότητες περιπέτειας μικρής έντασης (soft adventure tourism) μέσα από την 
παροχή δραστηριοτήτων όπως πεζοπορία και ποδηλασία σε θεματικές διαδρομές με διάφορα μήκη 
και δυσκολία, ιππασία και κανό και τη βελτίωση των τοπικών αθλητικών υποδομών για χρήση από 
τουρίστες και ντόπιους

Προσβασιμότητα και συνδεσιμότητα μέσω της βελτίωσης των οδικών δικτύων και των μέσων μαζικής 
μεταφοράς (π.χ. ασφαλής και άνετη μεταφορά, τήρηση των δρομολογίων), του συστήματος σήμανσης 
των μονοπατιών και την παροχή οδηγιών πρόσβασης σε βασικές υπηρεσίες / εγκαταστάσεις για την 
εξυπηρέτηση των τουριστών και των κατοίκων (π.χ. ιατρική και νοσοκομειακή περίθαλψη, τράπεζα, 
στάση λεωφορείου, αστυνομικών σταθμών)

Βασικά στοιχεία του προϊόντος Καταναλωτικές ανάγκες / απαιτήσεις
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Ο Οικοτουρισμός είναι ένα εξειδικευμένο προϊόν που συνδυάζει δραστηριότητες / εμπειρίες του Τουρισμού Περιπέτειας, του 
Αγροτουρισμού, του Αθλητικού Τουρισμού και του Πολιτιστικού & Θρησκευτικού Τουρισμού με την αειφορία, την γνώση και την 
προστασία του περιβάλλοντος και αναμένεται να αναπτυχθεί, καθώς οι καταναλωτές στρέφονται σε πιο βιώσιμες μορφές τουρισμού.

Οικοτουρισμός

Πηγές: CBI | UK Ministry of Foreign Affairs, Booking.com, Ανάλυση Deloitte

Ο Οικοτουρισμός, ένα εξειδικευμένο τμήμα του Τουρισμού Φύσης με κεντρικό στοιχείο τα φυσικά αξιοθέατα,  
αποτελεί ένα υπεύθυνο ταξίδι με σκοπό την εξερεύνηση και τη γνωριμία με το φυσικό τοπίο, τη χλωρίδα και 
την πανίδα του προορισμού, την προστασία του περιβάλλοντος και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των 
κατοίκων των τοπικών κοινοτήτων. Ο Οικοτουρισμός συνδέεται στενά με τον Τουρισμό Περιπέτειας, τον 
Αγροτουρισμό, τον Αθλητικό Τουρισμό και τον Πολιτιστικό & Θρησκευτικό Τουρισμό ανάλογα με τις υποδομές, 
το κλίμα και τα σημεία ενδιαφέροντος του προορισμού.

Βασικά στοιχεία του προϊόντος Καταναλωτικές προτιμήσεις

Δραστηριότητες Οικοτουρισμού

• Περιηγήσεις στη φύση (π.χ. προστατευόμενα πάρκα, 
ηφαίστεια)

• Παρατήρηση χλωρίδας και πανίδας (π.χ. bird / 
whalewatching)

• Αλιεία / ψάρεμα
• Κυνήγι
• Ποδηλασία
• Πεζοπορία
• Σπηλαιολογία
• Ιππασία

• Καταδύσεις και κολύμβηση με αναπνευστήρα
• Σαφάρι
• Παρατήρηση αστεριών
• Χειμερινά αθλήματα
• Εκδρομές σε αρχαιολογικούς χώρους / ιστορικά 

μνημεία και παρακολούθηση τοπικών φεστιβάλ / 
εκθέσεων 

• Κάμπινγκ
• Γνωριμία με ντόπιους
• Διαμονή σε παραδοσιακό / φυσικό κατάλυμα

• Κύριος μοχλός ανάπτυξης του Οικοτουρισμού αποτελεί η στροφή των ταξιδιωτών προς ένα πιο βιώσιμο 
μοντέλο κατανάλωσης. Με βάση έρευνα του Booking.com για τους διεθνείς ταξιδιώτες, το 2019:

55% είναι αποφασισμένοι να κάνουν βιώσιμες 
ταξιδιωτικές επιλογές.

72% θεωρούν ότι οι άνθρωποι πρέπει να κάνουν 
βιώσιμες ταξιδιωτικές επιλογές για τη σωτηρία του 
πλανήτη για τις μελλοντικές γενιές. Το ποσοστό αυτό 
ήταν υψηλότερο μεταξύ των ηλικιών 46−55 (74%) και            
των Millenials (71%).

73% σκοπεύει να μείνει τουλάχιστον μία φορά σε ένα 
φιλικό προς το περιβάλλον ή πράσινο κατάλυμα.

70% λένε ότι θα ήταν πιο πιθανό να κάνουν κράτηση 
καταλύματος γνωρίζοντας ότι ήταν φιλικό προς το 
περιβάλλον, είτε αναζητούσαν βιώσιμη διαμονή είτε όχι.

37% επιβεβαιώνει ότι ένα διεθνές πρότυπο για τον 
προσδιορισμό φιλικών προς το περιβάλλον καταλυμάτων 
θα τους ενθάρρυνε να ταξιδεύουν πιο βιώσιμα.

62% θα αισθανόταν καλύτερα για τη διαμονή σε ένα 
κατάλυμα αν ήξεραν ότι είχε οικολογικό σήμα.

52% λένε ότι τώρα αλλάζουν συμπεριφορά για να είναι 
πιο βιώσιμη όταν ταξιδεύουν π.χ. περπάτημα, 
ποδηλασία.

71% πιστεύουν ότι οι ταξιδιωτικές εταιρείες πρέπει να 

προσφέρουν στους καταναλωτές πιο βιώσιμες 
ταξιδιωτικές επιλογές.

45% θα ήθελαν οι διαδικτυακοί ιστότοποι κρατήσεων να 
διέθεταν φίλτρο για βιώσιμες / φιλικές προς το 
περιβάλλον επιλογές.

73% σκοπεύει να μείνει τουλάχιστον μία φορά σε ένα 
φιλικό προς το περιβάλλον ή πράσινο κατάλυμα.

• Επομένως προορισμοί, τουριστικές επιχειρήσεις διαμονής, εστίασης, παροχής δραστηριοτήτων, κτλ. 
αρχίζουν να εφαρμόζουν πρακτικές βιωσιμότητας όπως χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αύξηση 
της ενεργειακής απόδοσης, βελτιστοποίηση της χρήσης πόρων, προώθηση της προστασίας του 
περιβάλλοντος, επένδυση στη διαχείριση και ελαχιστοποίηση των αποβλήτων (π.χ. μείωση των 
πλαστικών απορριμμάτων με την απαγόρευση των πλαστικών καλαμακιών), αντιμετώπιση των 
εκπομπών άνθρακα, της ρύπανσης και των απορριμμάτων.

• Επιπλέον, ολοένα και μεγαλύτερος αριθμός προορισμών και τουριστικών επιχειρήσεων επιδιώκει να 
πιστοποιηθεί ως προς τις πρακτικές περιβαλλοντικής και κοινωνικοοικονομικής βιωσιμότητας που 
εφαρμόζει για να διαφοροποιήσει το προϊόν / υπηρεσία του και να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα 
και την τοποθέτησή του στην αγορά.

• Το πρόβλημα του υπερτουρισμού αναμένεται να έχει θετική επίδραση στον Οικοτουρισμό, καθώς 
πρόκειται για ένα τουριστικό προϊόν με χαμηλή επίδραση στους προορισμούς και στο φυσικό 
περιβάλλον.

Κανάλια διανομής

Τμήματα πελατείας

Ταξιδιωτικά 

πρακτορεία 

Τουρισμού 

Περιπέτειας

Ταξιδιωτικά 

πρακτορεία 

Οικοτουρισμού

Διαδικτυακά 

ταξιδιωτικά 

πρακτορεία (OTAs)

Εξειδικευμένα 

διαδικτυακά 

ταξιδιωτικά 

πρακτορεία

Άμεσες πωλήσεις 

(τοπικές 

επιχειρήσεις, DMCs)

Νεαροί Οικοτουρίστες

• Ηλικία μεταξύ 25−50 ετών, με πιο περιορισμένο 

χρόνο και εισόδημα, είναι επαγγελματίες με 

υψηλό μορφωτικό επίπεδο και ανεπτυγμένη 

περιβαλλοντική συνείδηση

Οικοτουρίστες μεγάλης ηλικίας

• Ηλικία μεταξύ 50−70 ετών, με χρόνο και 

εισόδημα για ταξίδια και υψηλό μορφωτικό 

επίπεδο

• Αναζητά αυθεντικές, μοναδικές εμπειρίες, 

πολυτέλεια και άνεση και είναι διατεθειμένος να 

πληρώσει (π.χ. διαμονή σε luxury ecolodges)
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Ο Αθλητικός Τουρισμός αποτελεί ένα εξειδικευμένο τουριστικό προϊόν που περιλαμβάνει τον τουρισμό Περιπέτειας, τον τουρισμό 
Αθλητικών Διοργανώσεων και τον Προπονητικό τουρισμό.

Αθλητικός Τουρισμός

Πηγές: Ελληνικό Υπουργείο Τουρισμού, Adventure Travel Trade Association, UNWTO, Indescat, Slovenian Tourist Board, Allied Market Research

Με βάση το Ελληνικό Υπουργείο Τουρισμού: «Ως Αθλητικός Τουρισμός νοείται κάθε ανάμειξη ενεργητική ή / και παθητική σε αθλητικές δραστηριότητες εντασσόμενες στο πλαίσιο του τουρισμού ως επιλογή και με πρωτεύοντα στόχο την ψυχαγωγία και την ήπια άθληση και 

όχι τη συμμετοχή σε αθλητικά δρώμενα ή την προετοιμασία για αυτά. Οι αθλητικές δραστηριότητες σχετικές με τον τουρισμό περιλαμβάνουν: α. την ενεργητική, μεμονωμένα ή σε ομάδα, συμμετοχή του τουρίστα − επισκέπτη σε ένα άθλημα ή / και σε αθλητικές 

εκδηλώσεις, β. προσωπική εξέλιξη ή βελτίωση της κατάρτισης σε ένα άθλημα, μεμονωμένα ή σε ομάδα, γ. παρακολούθηση αθλήματος ως θεατής ή υποστηρικτής μια ομάδας, ενός αθλήματος ή μίας αθλητικής διοργάνωσης, δ. επίσκεψη σε τοποθεσίες και μέρη που 

σχετίζονται με την ιστορία, την πολιτιστική κληρονομιά, την κουλτούρα του αθλήματος ή ενός αθλητικού μύθου (sporting legend) και ε. βελτίωση της υγείας, φυσικής κατάστασης και ευεξίας μέσω της αθλητικής δραστηριότητας.»

Τουρισμός Αθλητικών Διοργανώσεων & Προπονητικός τουρισμός

Χαρακτηριστικά ταξιδιών

Τουρισμός Περιπέτειας

• Τύπος ταξιδιού που μεταφέρει ένα άτομο εκτός του κανονικού του περιβάλλοντος για περισσότερες από είκοσι τέσσερις ώρες − και όχι περισσότερο από ένα έτος − και περιλαμβάνει 
τουλάχιστον δύο από τις ακόλουθες τρεις εμπειρίες: σωματική δραστηριότητα, επίσκεψη στο φυσικό περιβάλλον και πολιτισμική αναζήτηση. Μπορεί να περιλαμβάνει υπαίθριες αθλητικές 
δραστηριότητες, χειμερινό / χιονοδρομικό τουρισμό και αεροπορικό τουρισμό. Το μέγεθος της αγοράς Τουρισμού περιπέτειας ήταν $678 εκατ. το 2019. Χωρίζεται σε δύο κατηγορίες:
− τουρισμός ήπιας περιπέτειας (soft adventure tourism): απαιτεί στοιχειώδεις δεξιότητες και εμπεριέχει μικρό ρίσκο 
− Τουρισμό ακραίας περιπέτειας (hard adventure tourism): απαιτεί σημαντική εμπειρία, εξοικείωση με τη φύση και καλή φυσική και πνευματική κατάσταση

Δραστηριότητες Τουρισμού περιπέτειας

Αρχαιολογική αποστολή, παρακολούθηση τοπικών φεστιβάλ / εκθέσεων, backpacking, παρακολούθηση πουλιών, camping, Οικοτουρισμός, εκπαιδευτικά 
προγράμματα, δραστηριότητες φιλικές προς το περιβάλλον, αλιεία / ψάρεμα, πεζοπορία, ιππασία,, δραστηριότητες προσανατολισμού (οrienteering), 
ερευνητικές αποστολές, σαφάρι, ιστιοπλοΐα, κατάδυση με αναπνευστήρα, σκι / snowboard, σέρφινγκ, εθελοντικός τουρισμός, κανό κ.α.

Ήπια 

περιπέτεια

Σπηλαιολογία, αναρρίχηση, bungee jumping, μηχανοκίνητος αθλητισμός, paragliding, καγιάκ, ράφτινγκ, ποδηλασία βουνού, καταδύσεις, πτώση με 
αλεξίπτωτο, ανεμόπτερο κ.α. 

Ακραία 

περιπέτεια

Κρουαζιέρα, πολιτιστικές δραστηριότητες, γνωριμία με τους ντόπιους κατοίκους, εκμάθηση νέων γλωσσών, επίσκεψη σε συγγενείς / φίλους, επίσκεψη σε 
αρχαιολογικά μνημεία, περιηγήσεις με τα πόδια κ.α.

Άλλες

Δείκτης ανάπτυξης Τουρισμού περιπέτειας 2020

Μέση διάρκεια διαμονής: 8 ημέρες

Κόστος ανά ημέρα: $226−$381

Βασικά κανάλια διανομής: Άμεσες πωλήσεις 55%, ταξιδιωτικά 
πρακτορεία 23%, Group / Partner Booking (22%)

Προφίλ πελατών: Μέση ηλικία 49 έτη, Ζευγάρια (42%), Οικογένειες 
(18%), Group (21%), Solo (19%) – Γυναίκες (53%)

Βασικές τάσεις: Εξατομικευμένα προγράμματα ταξιδιού, ταξίδια 
μεγάλων αποστάσεων, περιβαλλοντική βιωσιμότητα, οικογενειακά 
/ multi−generational ταξίδι, μοναχικό ταξίδι

Μεσογειακές χώρες

Αναπτυγμένες: Γαλλία (15), Ισπανία (19), Μάλτα (20), Ιταλία 

(22), Πορτογαλία (24), Κύπρος (25), Ελλάδα (26)

Αναπτυσσόμενες: Κροατία (11), Μαυροβούνιο (19), Τουρκία 

(23), Αλβανία (27)

Ανεπτυγμένες χώρες Αναπτυσσόμενες χώρες

Ισλανδία

Ελβετία

Νέα Ζηλανδία

Γερμανία

Νορβηγία

1

2

3

4

5

Τσεχία

Χιλή

Σλοβακία

Σλοβενία

Ισραήλ

1

2

3

4

5

Αναπτυξιακοί παράγοντες

• Κυβερνητική πολιτική που στηρίζει τη 
βιώσιμη ανάπτυξη

• Ασφάλεια και προστασία

• Υγεία

• Φυσικοί πόροι

• Πολιτιστικοί πόροι

• Πόροι τουρισμού περιπέτειας

• Επιχειρηματικότητα

• Ανάπτυξη των ανθρώπων

• Τουριστικές υποδομές

• Εικόνα της χώρας

Τουρισμός Αθλητικών Διοργανώσεων: περιλαμβάνει τόσο τους τουρίστες 
που ταξιδεύουν για να παρακολουθήσουν, ως θεατές, αθλητικούς 
αγώνες, συνδυάζοντας χρονικά τις διακοπές τους µε τις αθλητικές 
διοργανώσεις, όσο και τις ομάδες αθλητών, τους μεμονωμένους 
αθλητές, τις αποστολές, τους τεχνικούς και τους δημοσιογράφους, που 
ταξιδεύουν για να συμμετέχουν σε αθλητικούς αγώνες και παρατείνουν 
χρονικά τη διαμονή τους στον τόπο διεξαγωγής του αθλητικού αγώνα.

Προπονητικός τουρισμός: ο οποίος αφορά στην επίσκεψη 
επαγγελματικών ή και ερασιτεχνικών ομάδων / αθλητών σε έναν τόπο με 
βασικό κίνητρο τη συμμετοχή τους σε προγράμματα προετοιμασίας και 
αποθεραπείας που πραγματοποιούνται ιδίως σε Κέντρα Προπονητικού 
Αθλητικού Τουρισμού.

1
Επίπεδο του (επαγγελματικού) αθλητισμού στη χώρα 

3

Κορυφαίου επιπέδου αθλητικές εγκαταστάσεις, υποδομές 
και υποστηρικτικές υπηρεσίες

4

Εξειδικευμένα προπονητικά κέντρα αθλητικής προετοιμασίας 
με καταρτισμένο προσωπικό & προγράμματα

2
Κλιματολογικές συνθήκες και φυσικό περιβάλλον

5

Προσέλκυση και φιλοξενία σημαντικών διεθνών αθλητικών 
διοργανώσεων

Αναπτυξιακοί παράγοντες



18

Ο Γαστρονομικός Τουρισμός αποτελεί ένα συμπληρωματικό προϊόν που αφορά τη συμμετοχή σε εμπειρίες / δραστηριότητες 
γαστρονομικού χαρακτήρα και αποτελεί στοιχείο ενίσχυσης του τουριστικού προϊόντος με αυξανόμενη σημασία.

Γαστρονομικός Τουρισμός

Πηγές: World Food Travel Association, Η Γαστρονομία ως Παράγοντας Εμπλουτισμού της Ταξιδιωτικής Εμπειρίας και Αναβάθμισης του Τουριστικού Προϊόντος | ΙΝΣΕΤΕ

Αλυσίδα αξίας Γαστρονομικού Τουρισμού

Κλάδος του Γαστρονομικού Τουρισμού

Γεωργία /  κτηνοτροφία Προϊόντα
Υπηρεσίες 

τροφίμων
Γαστρονομικός 

Τουρισμός

• Πρώτες ύλες

• Αγροκτήματα

• Εργοστάσια

• Μαζική αγορά

• Βιοτεχνία

• Εξαγωγές

• Ανεξάρτητα 
εστιατόρια & 
αλυσίδες

• Εμπειρίες φαγητού 
& ποτού

• Γκουρμέ εμπειρίες

Προστιθέμενη αξία

• Παραγωγοί 

• Σχολές & μαθήματα 
γαστρονομίας

• Αγροκτήματα & υπαίθριες 
αγορές

• Εκδηλώσεις φαγητού & 
ποτού

• Λιανική πώληση & 
παντοπωλεία

• Εστιατόρια, καφέ, bar

• Διανομή / εισαγωγές / 
εξαγωγές

Επιχειρήσεις τροφίμων & 
ποτών

• Διαμονή

• Γαστρονομικά αξιοθέατα

• Συναντήσεις & συνέδρια

• Οργανισμοί Τουρισμού

• Ταξιδιωτικά πρακτορεία

• Μεταφορά

Τουριστικές επιχειρήσεις / 
οργανισμοί

• Κυβερνήσεις

• Επαγγελματικές 
υπηρεσίες

• Ακαδημαϊκή κοινότητα

• Προμηθευτές

• ΜΜΕ

• Τεχνολογικές πλατφόρμες

• Κλαδικές ενώσεις

Σχετιζόμενες επιχειρήσεις / 
οργανισμοί

Εμπειρίες Γαστρονομικού Τουρισμού

• Επίσκεψη & αγορά προϊόντων από μπακάλικα / 
παραγωγούς / υπαίθριες αγορές

• Επισκέψεις σε οινοποιία, ζυθοποιία & σημεία 
παραγωγής και τυποποίησης βρώσιμων υλικών

• Γεύματα σε εστιατόρια (γνωστών chef) είτε 
κανονικά είτε γευσιγνωσίας 

• Συμμετοχή σε γαστρονομικά φεστιβάλ

• Επισκέψεις σε διαδραστικά μουσεία

• Συμμετοχή σε ημερίδες, διαλέξεις και συνέδρια 
ειδικού περιεχομένου

• Περιποίηση σπα με βρώσιμα προϊόντα

• Συμμετοχή σε μαθήματα /σεμινάρια μαγειρικής, 
γευσιγνωσίας ή παραγωγής

Βασικές τάσεις

• Ως Γαστρονομικός Τουρισμός ορίζεται η συνολική δραστηριότητα που πηγάζει από τη συμμετοχή των επισκεπτών σε εμπειρίες 
γαστρονομικού ενδιαφέροντος – ως οριζόντιο στοιχείο που εμπλουτίζει και ενισχύει όλες τις μορφές του τουριστικού 
προϊόντος. Ο Οινοτουρισμός αφορά στην παροχή υπηρεσιών υποδοχής, ξενάγησης, φιλοξενίας και εστίασης σε χώρους 
λειτουργικά ενοποιημένους με οινοποιητικές ή / και οινοπαραγωγικές (αμπελώνες) εγκαταστάσεις. Οι υπηρεσίες αυτές 
προσφέρονται συνδυαστικά με δραστηριότητες σχετικές με την αμπελοκαλλιέργεια και την οινική παραγωγή.

• Η παγκόσμια αγορά του Γαστρονομικού Τουρισμού έφτασε τα επίπεδα των $1,1 τρισ. το 2019 και αναμένεται να φτάσει τα 
$1,3 τρισ το 2025, μετά και την συρρίκνωση της στα επίπεδα των $607 δισ. το 2020 λόγω της επίδρασης την πανδημίας του 
νέου Κορωνοϊού (COVID−19).

Τάσεις ανάπτυξης

• Μετατόπιση καταναλωτικών συνηθειών & εταιρικών πρακτικών προς την βιωσιμότητα και την αειφορία, όπως η διαχείριση 
απορριμμάτων, η χρήση τοπικών προϊόντων (μείωση ρύπων, ενίσχυση τοπικής οικονομίας), η περικοπή της κατανάλωσης 
κρέατος, κτλ.

• Προσφορά εξατομικευμένων υπηρεσιών για την ικανοποίηση των προτιμήσεων κάθε λάτρη της γαστρονομίας και στροφή 
προς αυθεντικές, βιωματικές εμπειρίες που περιλαμβάνουν υγιεινή διατροφή και δημιουργικές παραλλαγές τοπικής κουζίνας

• Αυξανόμενη σύμπραξη του αγροδιατροφικού τομέα με τον τουρισμό για την παροχή αυθεντικών, εμπειριών υψηλής 
ποιότητας

• Συσχέτιση της αυθεντικότητας με παραδοσιακά και σύγχρονα, τοπικά προϊόντα και εδέσματα και ανάδειξη των σεφ σε 
πρεσβευτές των τουριστικών προορισμών για την προβολή & προώθησής τους

• Κυριαρχία των πόλεων (και του street food) στις επιλογές των γαστρονομικών τουριστών

• Ανάδειξη της γαστρονομίας σε βασική πτυχή της τουριστικής εμπειρίας για τις νεότερες γενιές ταξιδιωτών (Millenials: 33,6%, 
Gen Z: 33,5%, Gen X: 26,5%, Baby Boomers: 19,0%) και ανάδειξη & προβολή προϊόντων και εδεσμάτων στο Instagram

• Βελτίωση της πρόσβασης σε τοπικά προϊόντα μέσω των αστικών αγροκτημάτων και αυξανόμενη ενσωμάτωση της τεχνολογίας 
στις εγκαταστάσεις των εστιατορίων (π.χ. gamification και εικονική πραγματικότητα) για την βελτίωση της εμπειρίας του 
πελάτη, πέρα από την προβολή, προώθηση & πώληση μέσα από πολλαπλά κανάλια (εταιρική ιστοσελίδα, μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης, πλατφόρμες καταχώρησης σχολίων και κρατήσεων)

• Επέκταση της προσφοράς γαστρονομικών εμπειριών στα σπίτια των κατοίκων μέσω πλατφορμών της οικονομίας 
διαμοιρασμού

• Σχεδιασμός εξειδικευμένων στρατηγικών ανάπτυξης Γαστρονομικού Τουρισμού από εθνικούς / περιφερειακούς οργανισμούς 
τουρισμού (π.χ. Σλοβενία) και υλοποίηση προγραμμάτων για την ανάπτυξη ολοκληρωμένων προϊόντων Γαστρονομικού 
Τουρισμού με συνεργασία τουριστικών, αγροδιατροφικών φορέων και επιχειρήσεων (π.χ. Καταλονία, Πορτογαλία)
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Ο Τουρισμός Ευεξίας εμφανίζει σταθερά αναπτυξιακή τάση και πορεία, ενώ στοιχεία του ενσωματώνονται στην πρόταση αξίας των 
περισσότερων τουριστικών προϊόντων. Η Ευρώπη είναι η περιοχή με τον μεγαλύτερο αριθμό ταξιδιών ευεξίας παγκοσμίως, ενώ η 
Γαλλία, η Ιταλία και η Ισπανία αποτελούν τους κορυφαίους μεσογειακούς προορισμούς.

Τουρισμός Ευεξίας

Πηγές: Global Wellness Economy Monitor – October 2018 | Global Wellness Institute, Οργανισμός Έρευνας & ανάλυσης διαΝΕΟσις, Ανάλυση Deloitte

• Με βάση το Global Wellness Institute, ο Τουρισμός Ευεξίας αποτελεί ένα είδος ταξιδιού, το οποίο σχετίζεται με την επιδίωξη 
διατήρησης ή ενίσχυσης της προσωπικής ευημερίας. Οι τουρίστες ευεξίας διακρίνονται σε δύο βασικές κατηγορίες: τους πρωτογενείς 
τουρίστες ευεξίας (primary wellness tourists), που έχουν ως βασικό και αποκλειστικό λόγο / κίνητρο του ταξιδιού τους και της 
επιλογής του προορισμού την ευεξία, και τους δευτερογενείς τουρίστες ευεξίας (secondary wellness tourists) που θέλουν να 
διατηρήσουν την ευεξία τους ή να συμμετάσχουν σε δραστηριότητες ευεξίας κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους (89% των ταξιδιών 
ευεξίας και 86% της τουριστικής δαπάνης ευεξίας).

Τάσεις και εξελίξειςΤουρισμός Ευεξίας ανά περιοχή και κορυφαίοι Ευρωπαϊκοί προορισμοί, 
αριθμός ταξιδιών και δαπάνη, 2017

Β. Αμερική
Ταξίδια 204 εκατ.
Δαπάνη $241,7 δισ.
.

Μ. Ανατολη & Β. Αφρική
Ταξίδια 11 εκατ.
Δαπάνη $10,7 δισ.

Ευρώπη
Ταξίδια 292 εκατ.
Δαπάνη $210,8 δισ.

Λατινική Αμερική & Καραϊβική
Ταξίδια 59 εκατ.
Δαπάνη $234,8 δισ.

Υποσαχάρια Αφρική
Ταξίδια 7 εκατ.
Δαπάνη $4,8 δισ.

Ασία − Ειρηνικός
Ταξίδια 258 εκατ.
Δαπάνη $136,7 δισ

Έσοδα Τουρισμού Ευεξίας, 2017  

Άλλες υπηρεσίες (τηλεφωνία, ασφάλιση, τουριστικά πρακτορεία, conscierge) $89,5 δισ.

Μεταφορά στη χώρα (αεροπορικές, τρένο, ενοικίαση οχημάτων, ΜΜΜ, ταξί) $111,5 δισ.

• Διαμονή: Ξενοδοχεία, resort, camping, resort, spa & health resorts $130,5 δισ.

• Φαγητό & Ποτό: Εστιατόρια, bar, καταστήματα snack, οργανική & βιολογική κουζίνα $111,5 δισ.

• Ψώνια: Σουβενίρ, ρούχα, τέχνη, προϊόντα spa, αθλητική ένδυση και διατροφή, συμπληρώματα $98,3 δισ.

• Δραστηριότητες: Μουσεία, εκδρομές, spa, λουτρά, άσκηση, διαλογισμός, life coaching $99,7 δισ

• Η ταχεία ανάπτυξη του Τουρισμού Ευεξίας σε όλο τον κόσμο υποκινείται από την αυξανόμενη μεσαία τάξη, την αυξανόμενη επιθυμία 
των καταναλωτών να υιοθετήσουν έναν τρόπο ζωής με ευεξία και το αυξανόμενο ενδιαφέρον για τα βιωματικά ταξίδια. Καθώς όλο 
και περισσότεροι καταναλωτές ενσωματώνουν την ευεξία στον τρόπο ζωής τους, αυξάνονται και οι ευκαιρίες για τους παρόχους
τουριστικών υπηρεσιών / προϊόντων να ενσωματώσουν την ευεξία στην πρόταση αξίας τους προς τον καταναλωτή, για να 
διαφοροποιήσουν τα προϊόντα / υπηρεσίες τους και να αυξήσουν τη μέση δαπάνη. Για παράδειγμα, ορισμένα ξενοδοχειακά brand 
υιοθετούν χαρακτηριστικά ευεξίας, όπως π.χ. εξοπλισμό άσκησης στο δωμάτιο και ειδικά κρεβάτια και φωτισμό βελτίωσης του 
ύπνου, ορισμένα αεροδρόμια προσφέρουν χώρους γυμναστικής και σπα, μουσεία φιλοξενούν μαθήματα γιόγκα και διαλογισμού 
μέσα στις εκθέσεις τους, ενώ τα καταστήματα δώρων διαθέτουν τοπικά προϊόντα ευεξίας προς πώληση.

• Ο κλάδος του Τουρισμού Ευεξίας στην Ευρώπη συνεχίζει να εκμεταλλεύεται τους ιστορικούς του πόρους και ταυτόχρονα να 
αναβαθμίζει τις εγκαταστάσεις, τις υποδομές (σπα, ιαματικά λουτρά, ξενοδοχεία ευεξίας, health resorts) και τις υπηρεσίες του, 
καθώς κυβερνήσεις, προορισμοί και τουριστικές επιχειρήσεις στρέφονται σε αυτή τη μορφή τουρισμού για τη διαφοροποίηση των 
προϊόντων, τη μείωση της εποχικότητας, τον περιορισμό του υπερτουρισμού και την ανάπτυξη των τοπικών κοινοτήτων. 

• Ο Τουρισμός Ευεξίας στην Κεντρική, Ανατολική και Νότια Ευρώπη συνδέεται στενά με τις ιαματικές πηγές / λουτρά και το εκτεταμένο 
δίκτυο ιστορικών health resorts και σανατορίων, όπου οι επισκέπτες διαμένουν για να υποβληθούν σε ιατρικές θεραπείες 
βασισμένες στο νερό, κάτω από ιατρική επίβλεψη, και με το κόστος να χρηματοδοτείται μερικώς ή ολικώς από τα εθνικά συστήματα 
ασφάλισης. Πολλές από αυτές τις εγκαταστάσεις βρίσκονται υπό ανακαίνιση και εκμοντερνίζονται με ιδιωτικά κεφάλαια, ώστε να 
προσελκύσουν τουρίστες ευεξίας νεαρής ηλικίας που θα ξοδέψουν περισσότερο σε πρόσθετες υπηρεσίες.

• Ανάπτυξη επίσης παρουσιάζουν οι εμπειρίες που συνδυάζουν την ευεξία με τοπικές παραδόσεις και έθιμα, την κοινότητα, την 
διασκέδαση και την ψυχαγωγία μέσα σε ένα συγκεκριμένο πολιτιστικό πλαίσιο, ενώ αυξημένο είναι το ενδιαφέρον για σκανδιναβικά 
lifestyle concept που μπορούν να ενσωματωθούν στο σχεδιασμό εγκαταστάσεων, εμπειριών ευεξίας / φιλοξενίας και στο marketing.

Δραστηριότητες

• Διαιτολογία
• Βελονισμός
• Χειροπρακτική & χειρομάλαξη
• Κινέζικη & εναλλακτική ιατρική

• Διαλογισμός & Yoga
• Υδροθεραπεία 
• Σάουνα, χαμάμ

• Πιλάτες, σωματική άσκηση
• Life Coaching
• Διαχείριση άγχους & διακοπή 

καπνίσματος

Γερμανία
Ταξίδια 66,1 εκατ.
Δαπάνη $65,7 δισ.

Γαλλία
Ταξίδια 32,4 εκατ.
Δαπάνη $30,7 δισ.

Αυστρία
Ταξίδια 16,8 εκατ.
Δαπάνη $16,5 δισ.

ΗΒ
Ταξίδια 23,2 εκατ.
Δαπάνη $13,5 δισ.

Ιταλία
Ταξίδια 13,1 εκατ.
Δαπάνη $13,4 δισ.

Ελβετία
Ταξίδια 9,7 εκατ.

Δαπάνη $12,6 δισ.

Ισπανία
Ταξίδια 18,8 εκατ.
Δαπάνη $9,9 δισ.

Τουρκία
Ταξίδια 9,1 εκατ.
Δαπάνη $4,4 δισ.

Ρωσία
Ταξίδια 15,8 εκατ.
Δαπάνη $4,0 δισ.

Πορτογαλία
Ταξίδια 4,6 εκατ.
Δαπάνη $3,4 δισ.
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Ο Τουρισμός Τρίτης Ηλικίας αποτελεί ένα δευτερεύον τουριστικό προϊόν, το οποίο αναμένεται να παρουσιάσει σημαντική ανάπτυξη 
κυρίως λόγω των παγκόσμιων δημογραφικών μεταβολών. Προς αυτή την κατεύθυνση, οι τουριστικές επιχειρήσεις και οι προορισμοί 
έχουν αρχίσει να προσαρμόζουν τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και τις υποδομές τους, για να καλύψουν τις ανάγκες των ηλικιωμένων.

Τουρισμός Τρίτης Ηλικίας

Πηγές: Προφίλ εισερχόμενου τουρισμού 3ης ηλικίας για διακοπές στην Ευρώπη, 2016 | ΙΝΣΕΤΕ, Tourism trends and ageing | Eurostat, CBI | UK Ministry of Foreign Affairs, Οργανισμός Έρευνας και Ανάλυσης διαΝΕΟσις, Ανάλυση Deloitte

Ο Τουρισμός Τρίτης Ηλικίας, τα ταξίδια αναψυχής / διακοπών που πραγματοποιούνται από τουρίστες τρίτης ηλικίας, 
είναι ένα συμπληρωματικό προϊόν το οποίο με βάση στοιχεία της Eurostat αποτελεί ένα σημαντικό τμήμα του 
Ευρωπαϊκού τουρισμού, καθώς αφορά το 23,7% (άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών) ή το 41,4% (άτομα ηλικίας άνω των 
55 ετών) των τουριστικών διανυκτερεύσεων στην ΕΕ. Ωστόσο, οι ηλικιωμένοι συμμετέχουν λιγότερο στον τουρισμό, 
καθώς αποτελούν το 18% ή το 33,4% του τουριστικού πληθυσμού της ΕΕ, ενώ αντιστοιχούν στο 23,5% ή 39,2% του 
πληθυσμού της, για τους άνω των 65 ή τους άνω τον 55, αντίστοιχα. Επιπλέον, οι Ευρωπαίοι τουρίστες άνω των 65 
ετών πραγματοποιούν την πλειονότητα των διανυκτερεύσεων τους την shoulder season (58%) και το καλοκαίρι 
(27%).

Τάσεις και εξελίξεις

Χαρακτηριστικά Τουρισμού Τρίτης 
Ηλικίας (65+ ετών) στην Ευρώπη 

Κόσμος Ευρωπαίοι Μη Ευρωπαίοι

Επισκέπτες (εκατ.) 35,9 32,5 3,2

Διανυκτερεύσεις (εκατ.) 344,8 314,4 30,5

Δαπάνη (€ εκατ.) 41.034 30.494 10.540

Δαπάνη ανά ημέρα / ταξίδι (€) 1.142 / 119 931 / 97 3.323 / 346

Συνταξιδιώτες 75% σύντροφος 75% σύντροφος 69% σύντροφος

Φύλο επισκεπτών 58% Άνδρες 60% άνδρες 59% γυναίκες

Οικογενειακό εισόδημα 55% ανώτερο 53% ανώτερο 67% ανώτερο

Επίπεδο εκπαίδευσης 56% ανώτερο 55% ανώτερο 67% ανώτερο

Τύπος καταλύματος 31% σε 4* ξενοδοχείο 31% σε 4* ξενοδοχείο 40% σε 4* ξενοδοχείο

Διάρκεια παραμονής 39% 4−7 νύχτες 40% 4−7 νύχτες 50% 80−15 νύχτες

Top προορισμοί 23% Ισπανία 11% Ιταλία 24% Ισπανία 11% Ιταλία 17% ΗΒ 17% Ισπανία

Τύπος διακοπών
32% Sun & Beach 19% 

City Break
35% Sun & Beach 11% 

City Break

38% Περιηγητικός 
Τουρισμός 25% City 

Break

Πηγή ενημέρωσης και κανάλια κράτησης Διαδίκτυο & Ταξιδιωτικό Πρακτορείο

Πηγή ενημέρωσης μέσω Internet Ιστοσελίδα καταλύματος / προορισμού

Κανάλια κράτησης μέσω Internet Προσωπικός υπολογιστής / notebook / tablet

Κράτηση διαμονής μέσω πλατφόρμας 
διαμοιρασμού

1% 1% −

• Η γήρανση του παγκόσμιου πληθυσμού και η ανάπτυξη της ασημένιας οικονομίας έχουν ως 
αποτέλεσμα ο Τουρισμός Τρίτης Ηλικίας να αποτελεί ένα σημαντικό τμήμα της τουριστικής οικονομίας 
σε μεγάλο αριθμό ανεπτυγμένων και αναπτυσσόμενων οικονομιών.

• Τα βασικότερα στοιχεία του Τουρισμού Τρίτης Ηλικίας είναι:

− Αθλητισμός, όπως, ποδήλατο, γκολφ, σκι, ιππασία, ψάρεμα, ιστιοπλοΐα, περιηγήσεις

− Γαστρονομία πχ. γευσιγνωσία κρασιών / δοκιμές τοπικών ποτών ή τοπικών φαγητών

− Ευεξία π.χ. γιόγκα, ιαματικά λουτρά, αρωματοθεραπεία, σάουνα, θεραπευτικό μασάζ

− Διάφορες καλλιτεχνικές εκδηλώσεις και επισκέψεις σε πολιτιστικά / πολιτισμικά μνημεία / 
μουσεία, σε αρχαιολογικούς χώρους, θρησκευτικούς ναούς και λοιπές δομές πολιτιστικής 
κληρονομιάς

− Φυσιολατρικές αποδράσεις και διάδραση με τον τοπικό πληθυσμό και ήθη−έθιμα

− Δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου όπως επιτραπέζια παιχνίδια με άλλους συνομήλικους, θέατρο

− Υγειονομικές υπηρεσίες και καλές υπηρεσίες μετακίνησης.

• Οι επιχειρήσεις του ξενοδοχειακού κλάδου αρχίζουν να εντάσσουν στο πλαίσιο των παροχών τους 
υπηρεσίες ιατρικής περίθαλψης και εξειδικευμένης γηριατρικής φροντίδας, ενώ επενδύουν σε 
εξειδικευμένο προσωπικό για την ολοκληρωμένη κάλυψη των αναγκών των ηλικιωμένων (όπως 
προσωποποιημένη και 24ωρη παροχή υπηρεσιών), σε άνετα και καλοδιατηρημένα κρεβάτια και 
δωμάτια, υποδομές προσβασιμότητας για άτομα με μειωμένη κινητικότητα, δομές για spa, ποικίλα και 
υγιεινά γεύματα και υπηρεσίες ευεξίας.

• Προορισμοί όπως η Ισπανία επενδύουν σε ανεπτυγμένα συστήματα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης 
και στη βελτίωση των δομών και υπηρεσιών φιλοξενίας για να μπορούν να καλύπτουν τις ανάγκες του 
Τουρισμού Τρίτης Ηλικίας.

• Τα ταξιδιωτικά πακέτα για τουρίστες τρίτης ηλικίας πρέπει να απαρτίζονται από μη τυποποιημένες 
εμπειρίες, να χαρακτηρίζονται από αξιοπιστία, προσβασιμότητα, εύκολη μεταφορά, διασφάλιση της 
ασφάλειας και της ποιότητας και να συνδυάζουν τόσο εξωτερικές δραστηριότητες όσο και εσωτερικές 
δραστηριότητες με στοιχεία γαστρονομίας, εικαστικών τεχνών και μουσικής, ενώ αρχίζουν και 
δημιουργούνται εξατομικευμένα πακέτα για τουρίστες που απαιτούν φροντίδα και ιατρική βοήθεια 
κατά τη διάρκεια των διακοπών τους.

• Επιπλέον, οι πάροχοι τουριστικών υπηρεσιών είναι αναγκαίο να διαθέτουν καλές γνώσεις αγγλικών και 
σε ορισμένες περιπτώσεις και της γλώσσας της χώρας προέλευσης των τουριστών τρίτης ηλικίας.
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Συγκριτική ανάλυση αγορών
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1. Δε συμπεριλαμβάνονται ταξίδια Ναυτικού Τουρισμού

Κατάταξη Sun & Beach
Ναυτικός
Τουρισμό

Πολιτιστικός & 
Θρησκευτικός 

Τουρισμός
City Break MICE

1 Γερμανία ΗΠΑ Κίνα Γερμανία ΗΠΑ

2 ΗΒ Γερμανία ΗΠΑ ΗΒ Κίνα

3 Κίνα ΗΒ Γερμανία Κίνα Γερμανία

4 ΗΠΑ Κίνα Γαλλία ΗΠΑ ΗΒ

5 Ρωσία Καναδάς ΗΒ Ιταλία Ινδία

6 Γαλλία Αυστραλία Ρωσία Ν. Κορέα Γαλλία

7 Καναδάς Γαλλία Ν. Κορέα Ιαπωνία Ν. Κορέα

8 Ολλανδία Ιταλία Ιταλία Καναδάς Καναδάς

9 Ν. Κορέα Ιαπωνία Ισπανία Γαλλία Ταϊβάν

10 Ιταλία Σουηδία Καναδάς Ισπανία Ιαπωνία

Με βάση τη συγκριτική ανάλυση μεταξύ των σημαντικότερων αγορών σε διεθνές επίπεδο με τις κορυφαίες αγορές για τον Ελληνικό 
τουρισμό, εκτιμάται ότι οι δυνητικά σημαντικότερες αναδυόμενες αγορές για την Ελλάδα είναι η Κίνα, ο Καναδάς και η Νότια Κορέα.

Συγκριτική ανάλυση | Σημαντικότερες αγορές για την Ελλάδα

Πηγές: World Travel Monitor®; IPK International, 2019, ΙΝΣΕΤΕ, Ανάλυση Deloitte

Κορυφαίες 10 χώρες προέλευσης ανά κύριο τουριστικό προϊόν παγκοσμίως βάσει αριθμού ταξιδιών για το 2019 και 
κορυφαίες 10 χώρες προέλευσης για τον Ελληνικό τουρισμό βάσει αριθμού ταξιδιών για το 2017

Κατάταξη
Σύνολο

τουρισμού

1 Γερμανία

2 ΗΒ

3 Γαλλία

4 Ιταλία

5 Ολλανδία

6 Ρωσία

7 ΗΠΑ

8 Πολωνία

9 Βέλγιο

10 Ελβετία

Δυνητικά σημαντικότερες αναδυόμενες 
αγορές για την Ελλάδα

Συγκρίνοντας τις σημαντικότερες παγκόσμιες αγορές για 
τα κύρια τουριστικά προϊόντα με τις σημαντικότερες 
αγορές για τον Ελληνικό τουρισμό, πιθανές αναδυόμενες 
αγορές προς εστίαση για την Ελλάδα είναι οι παρακάτω :

• Κίνα – 50 εκατ. ταξίδια (3η στο Sun & Beach, 4η στον 
Ναυτικό Τουρισμό, 1η στον Πολιτιστικό & Θρησκευτικό 
Τουρισμό, 3η στο City Break, 2η στο MICE)

• Καναδάς – 21,4 εκατ. ταξίδια (7ος στο Sun & Beach, 5ος

στον Ναυτικό Τουρισμό, 10ος στον Πολιτιστικό & 
Θρησκευτικό Τουρισμό, 8ος στο City Break, 8ος στο 
MICE)

• Νότια Κορέα – 19,9 εκατ. ταξίδια1 (9η στο Sun & Beach, 
7η στον Πολιτιστικό & Θρησκευτικό Τουρισμό, 6η στο 
City Break, 7η στο MICE)

• Επιπρόσθετες σημαντικές αγορές με περαιτέρω 
περιθώρια ενίσχυσης είναι οι εξής:

− Ισπανία (9η στον Πολιτιστικό & Θρησκευτικό 
Τουρισμό, 10η στο City Break)

− Ιαπωνία (7η στο City Break, 9η στον Ναυτικό 
Τουρισμό, 10η στο MICE)

− Ινδία (5η στο MICE)

− Ταιβάν (9η στο MICE)

− Αυστραλία (6η στον Ναυτικό Τουρισμό)

Χώρα που δεν είναι μεταξύ των 10 κορυφαίων αγορών για τον Ελληνικό Τουρισμό
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1. Εκτίμηση του αριθμού των εισερχόμενων ταξιδιών το 2019 ανά χώρα προέλευσης για κάθε κύριο τουριστικό προϊόν για τις 10 κορυφαίες αγορές εισερχόμενου τουρισμού για την Ελλάδα το 2017, με εφαρμογή του ποσοστού κάθε χώρας προέλευσης ως προς τον συνολικό αριθμό των εισερχόμενων ταξιδιών 

στην Ελλάδα ανά τύπο ταξιδιού το 2017 πάνω στο συνολικό αριθμό εισερχόμενων ταξιδιών στην Ελλάδα το 2019 για το αντίστοιχο κύριο τουριστικό προϊόν. Η αντιστοίχιση των τουριστικών προϊόντων και των τύπων ταξιδιού έχεις ως εξής: Sun & Beach – Waterside holiday at the sea / at a lake, Ναυτικός 

Τουρισμός – Cruise and Other boat holiday, Πολιτιστικός & Θρησκευτικός – Tour holiday / round trip, City Break – City trip / Holiday in a city, MICE – MICE Business trips. Για τις αγορές του Βελγίου, της Πολωνίας και της Ελβετίας δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία προς εκτίμηση.

Κορυφαίες εισερχόμενες 
αγορές για τον Ελληνικό 

τουρισμού
Sun & Beach

Ναυτικός 
Τουρισμός

Πολιτιστικός & 
Θρησκευτικός 

Τουρισμός
City Break MICE

1 Γερμανία 9,1% 2,4% 1,8% 2,0% 3,4%

2 ΗΒ 9,9% 6,2% 2,5% 1,4% 3,3%

3 Γαλλία 10,7% 2,3% 3,1% 1,9% 1,2%

4 Ιταλία 16,0% 15,6% 5,4% 1,4% N/A

5 Ολλανδία 11,5% N/A N/A N/A N/A

6 Ρωσία 5,0% N/A 2,5% N/A N/A

7 ΗΠΑ 0,9% 1,4% 2,5% 1,0% 0,6%

Επιπλέον, με βάση την συγκριτική ανάλυση, υφίστανται σημαντικά περιθώρια για βελτίωση του μεριδίου αγοράς της Ελλάδας στα 
κύρια τουριστικά προϊόντα τόσο συνολικά όσο και σε επιμέρους αγορές εισερχόμενου τουρισμού. 

Συγκριτική ανάλυση | Διείσδυση της Ελλάδας

Πηγές: World Travel Monitor®; IPK International, 2019, ΙΝΣΕΤΕ, Ανάλυση Deloitte

Μερίδιο αγοράς1 της Ελλάδας στις κορυφαίες χώρες προέλευσης για τον Ελληνικό τουρισμό ανά προϊόν και ολικό 
μερίδιο αγοράς της Ελλάδας, της Ισπανίας, της Ιταλίας και της Τουρκίας ανά προϊόν βάσει αριθμού ταξιδιών

Σχολιασμός

• Με βάση τη σύγκριση του μεριδίου αγοράς της Ελλάδας για κάθε κύριο 
τουριστικό προϊόν στις κορυφαίες αγορές εισερχόμενου τουρισμού της 
χώρας με το συνολικό μερίδιο αγοράς της Ελλάδας στην παγκόσμια αγορά 
κάθε κύριου τουριστικού προϊόντος, εκτιμάται ότι υπάρχουν περιθώρια και 
ευκαιρίες για αύξηση της διείσδυσης στην:

− Ρωσική αγορά Sun & Beach

− Αμερικανική αγορά Sun & Beach και MICE

− Γερμανική αγορά Πολιτιστικού & Θρησκευτικού Τουρισμού

− Γαλλική αγορά MICE

καθώς στις παραπάνω περιπτώσεις το εκάστοτε μερίδιο είναι χαμηλότερο 
από το συνολικό μερίδιο αγοράς της Ελλάδας.

• Επιπλέον, με βάση τη σύγκριση του συνολικό μεριδίου αγοράς της Ελλάδας 
στην παγκόσμια αγορά κάθε κύριου τουριστικού προϊόντος με τις βασικές 
ανταγωνιστικές χώρες στην Μεσόγειο, εκτιμάται ότι υπάρχουν περιθώρια 
και ευκαιρίες ενίσχυσης της διείσδυσης τόσο στα λιγότερο ανεπτυγμένα 
προϊόντα του Ναυτικού Τουρισμού, του Πολιτιστικού & Θρησκευτικού 
Τουρισμού, του City Break και του MICE όσο και στο πιο κορεσμένο προϊόν 
του Sun & Beach.

Προτεινόμενες βασικές αγορές−στόχοι για τον Ελληνικό τουρισμό

• Εδραιωμένες και ώριμες αγορές εισερχόμενου τουρισμού της Δυτικής 
Ευρώπης (π.χ. Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία)

• Σημαντικές αγορές εισερχόμενου τουρισμού της Ανατολικής Ευρώπης με 
εστίαση στην Ρωσία

• Σημαντικές αναδυόμενες αγορές για τον παγκόσμιο τουρισμό και 
συγκεκριμένα η Κίνα, η Ινδία και η Νότια Κορέα

• Ισχυρές και μεγάλες αγορές της Βόρειας Αμερικής (ΗΠΑ, Καναδάς)Μερίδιο αγοράς μικρότερο από το ολικό μερίδιο αγοράς της Ελλάδας Ολικό μερίδιο αγοράς της Ελλάδας Μερίδιο > Μερίδιο Ελλάδας Μερίδιο < Μερίδιο Ελλάδας

Ισπανία

Τουρκία

Ελλάδα

Ιταλία

17,3%

8,3%

7,4%

5,2%

7,0%

1,4%

2,3%

4,8%

5,4%

2,1%

2,2%

6,7%

5,4%

1,4%

1,0%

6,0%

3,6%

1,9%

1,4%

3,6%

1

2

3
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Με βάση την συγκριτική ανάλυση, εκτιμάται ότι ο εισερχόμενος τουρισμός στην Ελλάδα παρουσιάζει τις εξής διαφοροποιήσεις σε 
σχέση με την παγκόσμια αγορά των κύριων τουριστικών προϊόντων: μικρότερο ποσοστό ταξιδιωτών 15−24 ετών (29,6% έναντι 36,3%) 
και ανωτέρου επιπέδου εκπαίδευσης (62,2% έναντι 70,0%), καθώς και μεγαλύτερη χρήση ταξιδιωτικών πρακτορείων για την 
πραγματοποίηση κρατήσεων (37,7% έναντι 30,3%).

Συγκριτική ανάλυση | Προφίλ ταξιδιωτών και βασικά χαρακτηριστικά ταξιδιών

Πηγές: World Travel Monitor®; IPK International, 2019, ΙΝΣΕΤΕ, Ανάλυση Deloitte

XXXXX

Παγκόσμια αγορά τουριστικών προϊόντων 2019 Αγορά εισερχόμενου τουρισμού στην Ελλάδα 2017

Σταθμικός
Μ.Ο.

Sun & 
Beach

Ναυτικός 
Τουρ.

Πολ. & 
Θρησκ
Τουρ.

City 
Break

MICE Κόσμος
Σύνολο 

Ευρώπης
Γερμανία ΗΒ Γαλλία Ιταλία Ολλανδία Ρωσία Πολωνία Βέλγιο Ελβετία

Άλλες
Ευρωπ. 

Σύνολο μη 
Ευρωπ.

ΗΠΑ
Άλλες μη 
Ευρωπ. 

Ηλικία
15−24 έτη 36,3% 34,2% 22,8% 36,3% 38,8% 42,1% 29,6% 30,6% 25,2% 25,4% 21,8% 43,2% 22,1% 36,1% 33,8% 25,8% 24,3% 35,4% 20,4% 28,1% 15,8%
25−54 έτη 42,8% 42,3% 30,9% 42,2% 43,5% 47,9% 42,4% 42,1% 44,1% 36,2% 40,3% 36,8% 36,5% 45,2% 50,4% 42,6% 48,4% 43,9% 45,1% 39,9% 48,3%
55+ έτη 20,9% 23,6% 46,4% 21,5% 17,6% 10,0% 28,0% 27,2% 30,7% 38,4% 38,0% 20,0% 41,5% 18,7% 15,9% 31,8% 27,2% 20,6% 34,4% 32,0% 35,8%
Φύλο
Άνδρας 52,6% 51,1% 47,9% 48,2% 52,0% 64,5% 50,5% 50,7% 52,3% 48,2% 41,7% 47,3% 45,7% 48,5% 53,1% 49,0% 43,2% 54,6% 48,5% 51,6% 46,5%
Γυναίκα 47,4% 48,9% 52,1% 51,8% 48,0% 35,5% 49,5% 49,3% 47,7% 51,8% 58,3% 52,7% 54,3% 51,5% 46,9% 51,0% 56,8% 45,4% 51,5% 48,4% 53,5%
Εισόδημα
Χαμηλά εισοδήματα 4,1% 3,6% 3,7% 3,8% 5,1% 3,9% 3,5% 3,7% 4,5% 3,4% 2,2% 5,3% 4,8% 0,1% 1,8% 3,3% 3,4% 4,1% 1,6% 0,5% 2,2%
Μεσαία προς χαμηλά εισοδήματα 12,3% 12,4% 11,1% 14,8% 12,1% 10,1% 13,9% 14,2% 10,1% 18,6% 11,3% 18,9% 9,3% 12,4% 4,6% 14,9% 13,1% 15,9% 10,9% 10,3% 11,3%
Μεσαία προς υψηλά εισοδήματα 23,5% 23,4% 21,5% 24,7% 24,0% 22,0% 23,7% 23,8% 22,3% 29,5% 24,4% 25,1% 23,2% 16,2% 26,0% 29,8% 14,4% 22,7% 22,5% 23,2% 22,1%
Υψηλά εισοδήματα 60,1% 60,7% 63,7% 56,8% 58,8% 64,0% 58,9% 58,3% 63,1% 48,5% 62,1% 50,7% 62,7% 71,3% 67,6% 52,1% 69,1% 57,3% 64,9% 65,9% 64,3%
Επίπεδο εκπαίδευσης
Κατώτερο επίπεδο 5,6% 7,6% 8,1% 2,9% 5,5% 3,2% 7,4% 7,9% 5,5% 16,1% 7,1% 3,8% 2,2% 0,5% 2,6% 2,9% 2,9% 9,3% 2,7% 2,9% 2,7%
Μεσαίο επίπεδο 24,4% 28,6% 29,9% 21,6% 23,7% 16,2% 30,4% 31,5% 29,8% 26,8% 30,5% 44,1% 41,3% 19,5% 25,5% 36,6% 24,6% 33,0% 20,3% 17,3% 22,1%
Ανώτερο επίπεδο 70,0% 63,9% 62,0% 75,5% 70,7% 80,6% 62,2% 60,6% 64,7% 57,1% 62,5% 52,0% 56,5% 80,0% 71,8% 60,5% 72,8% 57,7% 76,9% 80,0% 75,1%
Διαμονή
Ξενοδοχείο 68,0% 65,4% 10,8% 77,0% 69,3% 83,7% 65,6% 65,5% 73,4% 66,8% 66,3% 64,5% 60,7% 76,9% 72,2% 71,9% 68,1% 59,6% 66,6% 59,6% 70,8%
Ξενοδοχεία 4*/5* 44,5% 48,0% 4,2% 43,5% 41,0% 58,8% 41,8% 41,0% 57,8% 42,2% 45,1% 35,6% 38,8% 46,8% 37,3% 49,4% 46,9% 32,7% 48,7% 53,2% 46,1%
Ξενοδοχεία 3* 21,0% 15,8% 5,2% 30,0% 24,5% 22,8% 20,7% 21,2% 13,2% 21,9% 19,1% 26,0% 21,2% 27,1% 33,1% 21,5% 19,4% 21,9% 16,3% 6,2% 22,5%
Ξενοδοχεία Budget 1*/2* 2,6% 1,6% 1,3% 3,5% 3,8% 2,1% 3,1% 3,3% 2,5% 2,6% 2,2% 2,9% 0,7% 3,1% 1,8% 1,0% 1,8% 4,9% 1,5% 0,1% 2,3%
Άλλα καταλύματα επί πληρωμή 25,1% 26,0% 86,5% 19,5% 22,3% 11,5% 27,1% 27,1% 20,2% 25,4% 29,3% 30,4% 35,3% 18,9% 22,2% 18,4% 29,3% 30,5% 26,9% 34,3% 22,3%
Άλλα καταλύματα − χωρίς πληρωμή 5,8% 7,6% 2,0% 2,6% 7,5% 3,7% 6,4% 6,5% 5,8% 7,0% 4,4% 4,4% 2,5% 3,9% 4,4% 8,7% 2,6% 8,5% 5,4% 6,0% 5,1%
Άλλα καταλύματα 1,0% 1,0% 0,8% 1,0% 0,9% 1,2% 0,9% 0,9% 0,6% 0,7% 0,0% 0,7% 1,4% 0,4% 1,1% 0,8% 0,3% 1,3% 1,2% 0,0% 1,9%
Τρόπος κράτησης
Χωρίς προκράτηση 7,9% 7,0% 8,6% 6,0% 9,4% 9,5% 6,8% 7,5% 5,3% 7,4% 3,1% 3,0% 2,8% 1,5% 4,6% 2,5% 6,5% 12,1% 0,6% 0,0% 1,0%
Προκράτηση 92,1% 93,0% 91,5% 94,0% 90,6% 90,6% 93,2% 92,5% 94,7% 92,6% 96,9% 97,0% 97,2% 98,5% 95,4% 97,5% 93,5% 87,9% 99,4% 100,0% 99,0%
Ταξιδιωτικό πρακτορείο 30,3% 36,3% 34,8% 31,8% 20,8% 29,4% 37,7% 37,5% 33,2% 23,0% 35,9% 36,5% 33,7% 70,6% 63,2% 44,6% 39,5% 38,9% 39,3% 35,4% 41,7%
Απευθείας κρατήσεις από το ξενοδοχείο 19,0% 16,9% 14,9% 19,0% 20,5% 23,3% 11,5% 11,2% 13,7% 10,7% 14,8% 10,7% 7,0% 9,8% 7,6% 5,2% 12,6% 11,1% 13,9% 20,3% 10,1%
Απευθείας κρατήσεις από τη μεταφορική 
εταιρεία (πχ. αεροπορική)

14,1% 10,8% 14,1% 15,2% 17,2% 15,8% 9,6% 8,7% 14,8% 11,3% 5,8% 7,4% 5,6% 7,1% 1,9% 11,8% 13,4% 6,8% 18,1% 25,7% 13,5%

Κρατήσεις μέσω διαδικτύου 77,1% 75,6% 69,9% 79,4% 81,3% 72,9% 74,2% 73,8% 77,2% 81,7% 72,1% 77,9% 85,0% 60,8% 63,6% 65,5% 73,6% 70,8% 77,4% 77,1% 77,6%
Άλλοι τρόποι κρατήσεων (πχ. εταιρικοί 
ταξιδιωτικοί πράκτορες/ εσωτερικό τμήμα 
εταιρείας, τουριστικά γραφεία)

9,3% 6,8% 16,8% 7,6% 5,5% 22,0% 3,3% 3,0% 3,2% 1,7% 1,2% 4,8% 3,8% 3,9% 3,0% 2,9% 4,2% 3,1% 6,3% 9,6% 4,3%

Προφίλ ταξιδιωτών και βασικά 
χαρακτηριστικά ταξιδιών
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Με βάση την δυναμική, τη δυνατότητα / ευκολία προσέλκυσης και ανάπτυξης, καθώς και την επίδραση του COVID -19 στις βασικές

αγορές-στόχους που αναγνωρίσθηκαν, πραγματοποιήθηκε μία αρχική ενδεικτική αξιολόγηση της σημασίας, της καταλληλότητας και
του αντικτύπου τους σε σχέση με τα κύρια τουριστικά προϊόντα του ελληνικού τουρισμού.

Βασικές αγορές-στόχοι & κύρια τουριστικά προϊόντα

Πηγές: Ανάλυση Deloitte

Αγορές-στόχοι Sun & Beach Ναυτικός Τουρισμός
Πολιτιστικός & Θρησκευτικός

Τουρισμός
City Break MICE

Αγορές της Δυτικής Ευρώπης

Γερμανία

Ηνωμένο Βασίλειο

Γαλλία

Ιταλία

Αγορές της Βόρειας Αμερικής

ΗΠΑ

Καναδάς

Αγορές της Ανατολικής Ευρώπης

Ρωσία

Αναδυόμενες αγορές

Κίνα

Νότια Κορέα

Ινδία

Υψηλή σημασία και καταλληλότητα με μεγάλο αντίκτυπο Χαμηλή σημασία και καταλληλότητα χωρίς σημαντικό αντίκτυπο



Ινστιτούτο ΣΕΤΕ

Βουκουρεστίου 32

10671 Αθήνα

www.insete.gr

info@insete.gr

http://www.insete.gr/
mailto:info@insete.gr

