
Τα θετικά Στοιχεία  του Κινέζικου Τουρισμού 

97 εκατομμύρια Κινέζοι τουρίστες ταξίδεψαν στο εξωτερικό το 2013, δημιουργώντας ένα νέο 
τουριστικό ρεκόρ επιβεβαιώνοντας ότι είναι οι πλέον πολυταξιδεμένοι τουρίστες σε όλον τον κόσμο 
. Ο αριθμός αυτός των κινέζων τουριστών στο εξωτερικό είναι αυξημένος κατά 14 εκατ. σε 
σύγκριση με το 2012 και η τάση αυτή δείχνει  να συνεχίζεται και στα επόμενα χρόνια λόγω της 
ισχυρής ανάπτυξης της μεσαίας τάξης.  
 
Η Κίνα το 2012 κατείχε την πρώτη θέση  παγκοσμίως  στις  τουριστικές δαπάνες  στο εξωτερικό, με 
συνολικά 102 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού ( 
UNWTO ).  
 
Οι κινέζοι ταξιδεύουν κυρίως άνοιξη και φθινόπωρο και κάποιοι κοντά στο τέλος Ιανουαρίου που 
είναι η κινέζικη Πρωτοχρονιά. Οι μήνες που παρουσιάζουν την μεγαλύτερη ζήτηση για ταξίδια είναι 
ο Μάιος και ο Οκτώβριος.  
 
Ταξιδεύουν οργανωμένα μέσω γραφείων τουρισμού και θέλουν να μετακινούνται συνεχώς για να 
δουν και να φωτογραφήσουν όσο το δυνατόν περισσότερα μέρη. Κατά την επιστροφή τους 
λειτουργούν ως opinion leader στον περίγυρό τους επηρεάζοντας ένα μεγάλο αριθμό ατόμων του 
κοινωνικού τους περιβάλλοντος. 
 
Κρήτη 
Οι κινέζοι έχουν μεγάλη αγάπη για την Ελλάδα και εκφράζουν μεγάλο σεβασμό για τον πολιτισμό 
και την ιστορία της. Η Σαντορίνη τελεί ον ο υπ’ αριθμόν ένα  αγαπημένο τουριστικό προορισμό για 
τους Κινέζους. Το γεγονός αυτό αποτελεί μεγάλο προνόμιο για την  Κρήτη καθώς  η σύνδεσή της με 
την Σαντορίνη είναι εξαιρετικά εύκολη. 
 
Οι ομαδικοί κινέζικοι  γάμοι στην Κρήτη  έλαβαν μεγάλη δημοσιότητα στην  περιοχή της Σαγκάης 
αλλά και ευρύτερα στην Κίνα κάνοντας γνωστή και την Κρήτη. Επίσης το άλμπουμ που τυπώθηκε για 
τα «Aegean Rose Weddings 2014» διανέμεται από τα 10 γραφεία τουρισμού του δήμου της 
Σαγκάης .  
 
Το Ελληνικό Γενικό Προξενείο μας στην Σαγκάη  και ο Γενικός Πρόξενος κος Ευγένιος Καλπύρης έχει 
πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για την ανάπτυξη αυτής της αγοράς και θα είναι δίπλα στην 
επιχειρηματική αποστολή για να βοηθήσει στην επιτυχία  αυτού του στόχου.  
 
Το ξεκίνημα και το άνοιγμα όμως αυτής της αγοράς για την Κρήτη απαιτεί μια συστηματική προ-
σπάθεια  και μια συνέχεια δράσεων για την ανάδειξης των τουριστικών δυνατοτήτων της Κρήτης στην 
κινέζικη αγορά. Το επιχειρηματικό ταξίδι που θα πραγματοποιηθεί τον ερχόμενο Νοέμβριο θα δώσει 
την ευκαιρία για συνεργασίες ώστε να ξεκινήσουν τα πρώτα γκρουπ να έρχονται μέσα στο 2015. 
 
1ος Προορισμός η Σαγκάη και η Περιφέρεια της Zhejiang. 
 

Συνέχεια της προσπάθειας για την ανάπτυξη της τουριστικής αγοράς από την Κίνα, είναι η 
διοργάνωση Β2Β συναντήσεων με στελέχη του τουρισμού στην Σαγκάη  τη μεγαλύτερη πόλη και 
λιμένα της Κίνας με 23 εκατ. κατοίκους . Θεωρείται κύριος φορέας της σύγχρονης οικονομίας της 
Κίνας, καθώς επίσης και ένα από τα σημαντικότερα πολιτιστικά, εμπορικά, οικονομικά και 
βιομηχανικά της κέντρα. 

Επίσης επιχειρηματικές συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν και σε 2 πόλεις της Περιφέρειας 
Zhejiang  στην πρωτεύουσα Hangzhou με 8,8 εκατ. κατοίκους και στην πόλη Ningbo με 7 εκατ. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%AF%CE%BD%CE%B1


κατοίκους με την φροντίδα του Γενικού Προξένου του κ. Καλπύρη. Η πρωτεύουσα Hangzhou  είναι η 
13η μεγαλύτερη στην Κίνα. Η μητροπολιτική περιοχή της Χανγκτσόου περιλαμβάνει επίσης τις 
πόλεις Σαοσίν, Τζιασίν και Χουτσόου με  21,1 εκατ. κατοίκους συνολικά. Βρίσκεται στο κόλπο 
Χανγκτσόου, περίπου 180 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Σαγκάης. Η πόλη Ningbo είναι το λιμάνι της 
περιφέρειας Zhejiang .  

 
 
2ος Προορισμός η Περιφέρεια της Fujian. 
 
Μετά  την επιτυχία των “Rose Weddings 2014” στην Σαγκάη και την μεγάλη δημοσιότητα που έλαβε 
μια άλλη περιφέρεια Νότια της Σαγκάης η Περιφέρεια της Fujian εκφράζει ενδιαφέρον να 
πραγματοποιήσει  ένα ομαδικό γάμο στην Κρήτη.  
 
Ο  Γάμος αποτελεί μια μεγάλη βιομηχανία για την Κίνα και η κινεζική κυβέρνηση προωθεί και 
υποστηρίζει τον γαμήλιο τουρισμό στο εξωτερικό.  Καθώς ο γάμος νομικά έχει πραγματοποιηθεί 
στην Κίνα το γαμήλιο ταξίδι στο εξωτερικό περιορίζεται σε όρκους αγάπης και πίστης και σε πολλές 
φωτογραφίες με φόντο όμορφα και ρομαντικά σημεία.  
 
Το Αιγαίο Πέλαγος στα μανδαρινικά ακούγεται ως «θάλασσα της Αγάπης» και τα νέα ζευγάρια της 
ανώτερης και της μεσαίας κοινωνικής τάξης  επιθυμούν να δώσουν όρκους παντοτινής αγάπης στην 
«Θάλασσα της Αγάπης». Οι γάμοι /όρκοι αγάπης πραγματοποιούνται κυρίως άνοιξη και φθινόπωρο 
και ο καιρός στην Κρήτη είναι εξαιρετικός αυτή την εποχή.  
 
Ο κ. Wu qicui πρόεδρος της WHT  “2014 Fujian Wedding Industry Expo”  (wedding, honeymoon and 
tourism) παρέχει στην Κρήτη  περίπτερο και  προσκαλεί   την Περιφέρεια και  τους φορείς του 
τουρισμού της Κρήτης να  συμμετέχουν  και να προβάλουν την Κρήτη. Η έκθεση θα 
πραγματοποιηθεί στην πόλη Fuzhou 14-16 Νοεμβρίου.  
 
Στις 14 Νοεμβρίου στο χώρο της έκθεσης θα πραγματοποιηθεί το «Greece Tourism Promotion Show» 
όπου πολιτικά πρόσωπα και στελέχη του τουρισμού της Κρήτης θα παρουσιάσουν στους 
επιχειρηματίες διοργάνωσης γαμήλιων ταξιδιών τις δυνατότητες της Κρήτης για την υποδοχή του 
γαμήλιου τουρισμού. Το γεγονός αυτό  θα αποτελεί και την τελετή έναρξης του  project των 
ομαδικών γάμων "2015 Greece Fujian honeymoon journey"  που θα πραγματοποιηθούν στην Κρήτη. 
 

Παράλληλα θα πραγματοποιηθεί και έκθεση φωτογραφικής τέχνης με θέμα 〝Love at the Aegean 

Sea〞το φωτογραφικό υλικό της οποίας προέρχεται από το ταξίδι των «Rose Weddings  2014» σε 
Κρήτη, Σαντορίνη και Αθήνα. Τα εγκαίνια της έκθεσης θα γίνουν από τα πολιτικά πρόσωπα που θα 
συνοδεύουν από την Κρήτη και την Κυβέρνηση την αποστολή. Στην συνέχεια θα πραγματοποιηθούν 
συναντήσεις με κυβερνητικά στελέχη της επαρχίας της Fujian και επιχειρηματικές συναντήσεις με 
επιχειρηματίες της περιοχής.  
 

Επιχειρηματικές συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν και σε 2 πόλεις της Περιφέρειας Fujian  στην 
πόλη Quanzhou την μεγαλύτερη πόλη της Περιφέρειας Fujian  με 8,5εκατ. κατοίκους και στην πόλη 
Xiamen με 4 εκατ. κατοίκους με την φροντίδα του Γενικού Προξενείου μας στην Guangdong του 
Γενικού Προξένου κ.  Κακούση και του Προέδρου της  «2014 Fujian WHT» κ. Wu qicui.  Η Fujian είναι 
μία από τις πιο εύπορες επαρχίες με πολλές βιομηχανίες που εκτείνονται στην παραγωγή τσαγιού, 
τα είδη ένδυσης και τα σπορ.  
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