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ΓΡΑΦΕΙΟ  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

ΣΕΟΥΛ 
 

Πρόταση προβολής και προώθησης θρησκευτικού τουρισμού Ελλάδας  

στην Κορέα. 

 

Πιστεύουμε ότι ο θρησκευτικός τουρισμός της χώρας μας παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον 

για τους επισκέπτες από τη Νότιο Κορέα και, συνεπώς, η εδώ προβολή και προώθησή του θα είχε 

πολύ απτά αποτελέσματα στην ενίσχυση του εισερχόμενου τουριστικού ρεύματος από την χώρα 

της Άπω Ανατολής. 

Αξιόπιστες πληροφορίες αναφέρουν ότι η Πορτογαλία πέτυχε τον στόχο των 100.000 

επισκεπτών ετησίως χρησιμοποιώντας ως αιχμή του δόρατος τον προσκυνηματικό τουρισμό στην 

Παναγία της Φάτιμα και πείθοντας την Korean Air να ξεκινήσει την απευθείας αεροπορική 

σύνδεση της Σεούλ με τη Λισαβόνα. Σημειώνουμε ότι η εξέλιξη αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία 

καθώς οι Κορεάτες προτιμούν σαφώς τις απευθείας πτήσεις (εν μέρει διότι οι διακοπές τους είναι 

συνήθως ολιγοήμερες) ενώ είναι και πολύ σημαντικό για αυτούς να ταξιδέψουν με Κορεατικές 

αεροπορικές εταιρείες, και κατά προτίμηση με την Korean Air. Κατά συνέπεια, η επίτευξη του 

στόχου των 90 – 100.000 επιβατών και η έναρξη απευθείας πτήσης είναι σε θέση να 

δημιουργήσουν αυτόματα νέα τάξη μεγέθους τουριστικών ροών. 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός των Κορεατών επισκεπτών στη χώρα μας για το τρέχον 

έτος αναμένεται να κυμανθεί γύρω στους 60.000  και ο αντίστοιχος των Ελλήνων ταξιδιωτών προς 

την Κορέα αγγίζει τους 10.000, καθίσταται εμφανές ότι ο στόχος των 90 – 100.000 επιβατών 

ετησίως είναι τουλάχιστον ορατός. 

Εάν η Πορτογαλία, μια χώρα πιο μακρινή και λιγότερο οικεία στους Κορεάτες από την 

Ελλάδα, κατάφερε να πετύχει τους αριθμούς αυτούς με δέλεαρ την Παναγία της Φάτιμα, έναν 

θρησκευτικό προορισμό που στερείται ιστορίας, αντιλαμβάνεται κανείς τι είναι δυνατόν να 

πετύχουμε εμείς με μια ορθολογική και συνεκτική προβολή του θρησκευτικού μας τουρισμού: 

Χωρίς να συμπεριλάβουμε καν θρησκευτικά μνημεία της αρχαιότητας, αναφέρουμε ενδεικτικά το 

Άγιο Όρος, τα Μετέωρα (μοναδικό ίσως ελληνικό θρησκευτικό προορισμό γνωστό αυτή τη στιγμή 

στην Κορέα), την Πάτμο, την Τήνο, την διαδρομή των “βημάτων του Αποστόλου Παύλου”. Θα 
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μπορούσαν επίσης να προταθούν και θρησκευτικά περιηγητικά πακέτα σε Βυζαντινά 

Μοναστήρια, τα οποία συχνότατα βρίσκονται σε εκπληκτικής ομορφιάς τοπία, συνδυάζοντας τις 

επισκέψεις αυτές με πεζοπορίες και ιαματικό τουρισμό, δραστηριότητες οι οποίες είναι ιδιαίτερα 

αγαπητές στην Κορέα και αποτελούν κομμάτι της κουλτούρας και ψυχοσύνθεσης του λαού της. 

Στο πλαίσιο των ανωτέρω, προτείνεται ένα διετές πρόγραμμα προώθησης και προβολής του 

Ελληνικού θρησκευτικού τουρισμού στην Κορέα, το οποίο θα περιλαμβάνει: 

 Διαδραστική προβολή κατά τις συμμετοχές μας με Εθνικό Περίπτερο του ΕΟΤ στην 

Διεθνή Έκθεση Τουρισμού της Σεούλ KOTFA (προφανώς απαιτείται η ανάλογη 

προετοιμασία), 

 Εκδήλωση προβολής-προώθησης της θεματικής αυτής ενότητας σε εκπροσώπους tour 

operators & travel agents Κορέας, καθώς και σε εκπροσώπους ΜΜΕ και διαμορφωτών 

κοινής γνώμης, 

 Αντίστοιχο διαφημιστικό πρόγραμμα, και 

 Fam trip επαγγελματιών του κλάδου στην Ελλάδα, διατηρώντας πάντα την έμφαση 

προβολής και προώθησης του θρησκευτικού τουρισμού. 

Παράλληλα, τονίζεται η ανάγκη ακριβούς καταγραφής των εισερχόμενων επισκεπτών από 

την Κορέα στα σημεία εισόδου στη χώρα, καθώς είναι δύσκολο να πειστεί η Korean Air ή άλλη 

Κορεατική αεροπορική εταιρεία να ξεκινήσει απευθείας πτήσεις Σεούλ – Αθήνας βασιζόμενη σε 

κατά προσέγγιση εκτιμήσεις. 

Σημειώνουμε, τέλος, ότι η ανωτέρω πρόταση, εκτός από τα αναμενόμενα θετικά 

αποτελέσματα στο  τουριστικό ρεύμα από την Κορέα εξυπηρετεί επίσης και την επέκταση του 

εισερχόμενου στην χώρα μας τουρισμού χρονικά (η άνοιξη και το φθινόπωρο αποτελούν ιδανικές 

εποχές για το θρησκευτικό τουρισμό) και χωροταξικά (απομάκρυνση επισκεπτών από τα –πλέον 

τουριστικά- νησιά με κατεύθυνση προς την εξίσου όμορφη αλλά πολύ λιγότερο γνωστή 

ενδοχώρα). 
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