Ο N. Λάρισας μεταξύ των 100 πιο αγαπημένων τουριστικών προορισμών της Ελλάδας

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΚΑΙ
Τη Δευτέρα η ψηφοφορία- Η Νομαρχία Λάρισας καλεί σε συμμετοχή.

Στους 100 πιο αγαπημένους προορισμούς της Ελλάδας βρίσκεται η Λάρισα και ο νομός
μπορεί να φτάσει ακόμα πιο ψηλά σύμφωνα με πανελλήνιο διαγωνισμό που βρίσκεται σε
εξέλιξη .

Η Νομαρχία Λάρισας καλεί τους Λαρισαίους που ζουν εντός και εκτός νομού να στηρίξουν
τη Λάρισα ψηφίζοντας στο διαγωνισμό που διενεργείται από την
εκπομπή «I LOVE GR»
της τηλεόρασης του ΣΚΑΪ.

Πιο συγκεκριμένα, έπειτα από ψηφοφορία που πραγματοποιήθηκε μέχρι το τέλος Ιουλίου
για λογαριασμό της εκπομπής I LOVE GR του τηλεοπτικού σταθμού ΣΚΑΪ η Λάρισα βρέθηκε
στους 100 πιο αγαπημένους προορισμούς των Ελλήνων.

Η ψηφοφορία συνεχίζεται μέχρι να αναδειχθεί ο πιο αγαπημένος προορισμός των Ελλήνων
στην ελληνική επικράτεια.
Ειδικότερα οι 100 περιοχές έχουν χωριστεί σε 10 ομάδες των 10 συμμετοχών οι οποίες
κάθε Δευτέρα, από 12-10-2009 έως και 14 -12-2009, στις εννέα το βράδυ στην εκπομπή I
LOVE GR θα παρουσιάζονται και θα τίθενται σε ψηφοφορία από την οποία θα προκρίνονται
οι τέσσερις πρώτες σε ψήφους .

Η ψηφοφορία θα γίνεται με αποστολή μηνυμάτων ,sms, και τηλεφωνικές κλήσεις.

Η Λάρισα θα συμμετάσχει στην εκπομπή που θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Δευτέρα 19
Οκτωβρίου και ώρα 21:00 και θα διαγωνισθεί με τη Φολέγανδρο, την Κάρπαθο, τη Θάσο, την
Άνδρο, τη Σύμη, τα Σύβοτα, τη Θεσσαλονίκη, τον Αχέροντα και τη Ρόδο.

Στην εκπομπή θα μιλήσει για τη Λάρισα η Ολυμπιονίκης Φανή Χαλκιά ενώ θα παραβρεθεί ως
εκπρόσωπος της Νομαρχιακής Επιτροπής Τουριστικής Προβολής ο κ Νίκος Ντάγκας.
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Κατά τη διάρκεια της εκπομπής θα παρουσιαστούν βίντεο και φωτογραφίες από περιοχές σημεία αναφοράς για το νομό- με περιβαλλοντική, ιστορική, πολιτισμική αξία όπως ο
Όλυμπος, το αρχαίο θέατρο, η Πινακοθήκη Κατσίγρα.

Παράλληλα από την Νομαρχία Λάρισας θα σταλούν τοπικά παραδοσιακά προϊόντα όπως
πίτες, χαλβάς, κρασί, τσίπουρο, τυρί φέτα.
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