Συμμετοχή του Γραφείου ΕΟΤ Κάτω Χωρών στην τριήμερη
εκδήλωση «Ημέρες Ανοιχτών Κήπων» στο Άμστερνταμ
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σαββατοκύριακο του Ιουνίου τριήμερη εκδήλωση με τίτλο «Ημέρες
Ανοιχτών Κήπων» (Open Tuinen Dagen). Κατά τις ημέρες αυτές πολλά
ιστορικά κτίρια στο κέντρο του Άμστερνταμ ανοίγουν τις πόρτες τους για
το κοινό, δίνοντας την ευκαιρία σε Ολλανδούς αλλά και ξένους
επισκέπτες να θαυμάσουν τους κήπους τους.
Το Γραφείο ΕΟΤ Κάτω Χωρών στο Άμστερνταμ στεγάζεται σε κτίριο της
οδού Kerkstraat, και συγκεκριμένα στο κτίριο των πρώην στάβλων και
αποθηκευτικών χώρων ιστορικής κατοικίας του 18ου αιώνα που έχει
πρόσοψη στο μεγαλοπρεπές κανάλι Keizersgracht. Η κατοικία διαθέτει
επιβλητικό κήπο στον οποίο δεσπόζουν τα αγάλματα του Ηρακλή και της
Δήμητρας, ενώ ζωγραφικός πίνακας του Ολλανδού ζωγράφου Henrik
Keun (1738-1787) που απεικονίζει τον κήπο με τα αγάλματα εκτίθεται
στο Εθνικό Μουσείο της Ολλανδίας Rijksmuseum.

Προκειμένου να αξιοποιηθεί αυτή η ευκαιρία προσέγγισης ενός μεγάλου
αριθμού επισκεπτών, το Γραφείο ΕΟΤ Κάτω Χωρών ήλθε σε επαφή με

τους διοργανωτές της εκδήλωσης (μουσείο Van Loon και Γραφείο
Τουρισμού και Συνεδρίων του Δήμου Άμστερνταμ) και εξασφάλισε για
πρώτη φορά τη συμμετοχή του ΕΟΤ στις «Ημέρες Ανοικτών Κήπων»
2012 (15, 16 και 17 Ιουνίου).
Κατά τις ανωτέρω ημέρες (Παρασκευή-Σάββατο-Κυριακή) οι πόρτες του
Γραφείου παρέμειναν ανοιχτές για το κοινό, το οποίο είχε την ευκαιρία να
επισκεφθεί τον κήπο του κτιρίου. Με αφορμή τα ως άνω αγάλματα από
την Ελληνική μυθολογία, το Γραφείο ΕΟΤ Κάτω Χωρών οργάνωσε
παράλληλη εκδήλωση κατά την οποία έγινε ενημέρωση του κοινού για
τον ελληνικό πολιτισμό, διανεμήθηκε πληροφοριακό υλικό για περιοχές
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προσφέρθηκαν παραδοσιακά ποτά και γλυκίσματα.

Η εκδήλωση στέφθηκε από μεγάλη επιτυχία, καθώς προσέλκυσε πάνω
από 5.000 επισκέπτες το τριήμερο από 15-17 Ιουνίου.

Οι επισκέπτες έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα φυλλάδια και το λοιπό
προωθητικό υλικό διάφορων Ελληνικών προορισμών, και το κέντρο του
Άμστερνταμ γέμισε από διαφημιστικές τσάντες και υλικό του Ε.Ο.Τ.

Η επιτυχία της εκδήλωσης ξεπέρασε πραγματικά κάθε προσδοκία,
καθώς με μηδαμινό για τον ΕΟΤ κόστος επετεύχθη μεγάλης κλίμακας
προβολή της χώρας μας σε ευρύτατο κοινό. Για το λόγο αυτό το Γραφείο
ΕΟΤ Κάτω Χωρών εξετάζει το ενδεχόμενο συμμετοχής στην εκδήλωση
«Ημέρες Ανοιχτών Κήπων» κάθε χρόνο.

