Πλκμ εκθ ΧΪλβ Ν δΰλδθ Ϊεβ
ΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ
Ι ΘΝΗ ΙΑΚΡΙΗ “TUI HOLLY” ΣΟ CRETA MARIS
Η δ γθάμ δΪελδ β “TUI Holly” απκθ ηάγβε ΰδα ηδα αεσηα φκλΪ
κ Creta Maris πκυ
ίλέ ε αδ
β Χ λ σθβ κ Κλά βμ, αθα δεθτκθ Ϊμ κ πμ Ϋθα απσ α 100 εαζτ λα
ι θκ κξ έα δαεκπυθ κθ εσ ηκ, η α κπκέα υθ λΰΪα αδ κ κυλδ δεσμ κλΰαθδ ησμ TUI.
Σκ ίλαί έκ “TUI Holly” απκθΫη αδ εΪγ ξλσθκ α 100 βηκφδζΫ λα ι θκ κξ έα δαεκπυθ
κ εσ ηκ απσ α 17.000 ι θκ κξ έα η α κπκέα υθ λΰΪα αδ κ κλΰαθδ ησμ. Η πδζκΰά πθ
βηκφδζΫ λπθ ι θκ κξ έπθ ΰέθ αδ ηΫ π δ δευθ λπ βηα κζκΰέπθ, πκυ υηπζβλυθκυθ
κδ π ζΪ μ βμ TUI η Ϊ βθ πδ λκφά κυμ απσ δμ δαεκπΫμ, σπκυ ίαγηκζκΰκτθ κ
πέπ κ πθ παλ ξκηΫθπθ υπβλ δυθ α ι θκ κξ έα δαηκθάμ κυμ
σζκ κθ εσ ηκ.
H απκθκηά κυ “TUI Holly 2002” πλαΰηα κπκδάγβε
βθ αέγκυ α
ιδυ πθ κυ
ι θκ κξ έκυ “Dorint Am Alten Wall”, κ Αηίκτλΰκ βμ Γ ληαθέαμ. To ίλαί έκ παλΫζαίαθ
απσ κθ Dr. Volker Böttcher, πλσ λκ βμ ΣUI, κ ε. Αθ λΫαμ Μ αιΪμ, δ υγτθπθ τηίκυζκμ
πθ Maris Hotels εαδ κ ε. Νδεσζακμ Φκυθ κυζΪεβμ, δ υγυθ άμ κυ Creta Maris. Μ Ϊ βθ
απκθκηά αεκζκτγβ
πέ βηκ
έπθκ
αέγκυ α κυ ηπκλδεκτ πδη ζβ βλέκυ κυ
Αηίκτλΰκυ.
Σκ Creta Maris, ηΫζκμ βμ αζυ έ αμ πθ Maris Hotels, αθάε δ βθ εα βΰκλέα πκζυ ζ έαμ εαδ
έθαδ υθαηδεσ β αμ 1500 εζδθυθ. Πλσ φα α Ϋζαί κ "Environmental Hotel Award 2002 for
the ecological contribution to a sustainable tourism" απσ κθ tour operator Hotel Plan εαδ κ
“Green Planet Award” απσ κθ tour operator Kuoni ΰδα κ τ βηα Π λδίαζζκθ δεάμ
δαξ έλδ βμ κυ εα Ϊ ISO 14001.
Σκ Creta Maris δαγΫ δ Ϋθα απσ α η ΰαζτ λα υθ λδαεΪ εΫθ λα βμ ξυλαμ. έθαδ Ϋθαμ
ι δ δε υηΫθκμ ξυλκμ
υθαθ ά πθ εα Ϊζζβζκμ ΰδα
υθΫ λδα, εγΫ δμ, πλκυγβ β
πλκρσθ πθ εαδ
ιδυ δμ. Έξ δ υθκζδεά πδφΪθ δα 6.000 .η., δαγΫ δ 68 αέγκυ μ εαδ
ηπκλ έ θα φδζκι θά δ ηΫξλδ 5.000 υθΫ λκυμ. έθαδ ικπζδ ηΫθκ η κπ δεκαεκυ δεΪ ηΫ α
ζ υ αέαμ ξθκζκΰέαμ, πλκβΰηΫθβ βζ πδεκδθπθδαεά υπκ κηά, Ϊλδ β ξθδεά υπκ άλδιβ
εαδ Ϋηπ δλκ πλκ ππδεσ. Σκ υθ λδαεσ ΚΫθ λκ ίλέ ε αδ
κ θκ δκ υ δεσ ηάηα κυ
27ξλκθκυ πκζυ ζκτμ ι θκ κξ έκυ, η κ κπκέκ υθ Ϋ αδ Ϊη α ηΫ π ηδαμ θΫαμ π Ϋλυΰαμ
– πΫε α β κυ ι θκ κξ έκυ – υθαηδεσ β αμ 146 πηα έπθ.
 β δΪγ β πθ πδξ δλβηα δυθ, υθΫ λπθ ά Ϊζζπθ φδζκι θκτη θπθ κ ι θκ κξ έκ έθαδ,
πέ βμ, α Executive Resort Offices, πκυ ηπκλκτθ θα εαζτοκυθ σζ μ δμ αθΪΰε μ ΰδα
ΰλαηηα δαεά υπκ άλδιβ, υπκ κηυθ ΰλαφ έκυ ε.ζ.π.
δαγΫ δ αεσηα αζσθδα η ξυλκυμ ΰδα bridge εαδ βζ σλα β, 7
δα σλδα, 8 ηπαλ,
εκηηπ άλδκ, υπβλ έ μ ΰδα λκτ, πλυ μ ίκάγ δ μ, εα α άηα α, υπβλ έα ΰλάΰκλκυ check
–in, παλκξά Internet, bowling, disco, εδθβηα κΰλΪφκ 1000 γΫ πθ, 7 πδ έθ μ, απσ δμ κπκέ μ
κδ 2
π λδεΫμ, 5 πδ έθ μ ΰδα παδ δΪ, γαζΪ δα πκλ, ΰάπ α Ϋθθδμ, πδθΰε πκθΰε,
ηπδζδΪλ κ, beach volley, mini golf, πζάλπμ αθαεαδθδ ηΫθκ Health Club, ΚΫθ λκ
Θαζα κγ λαπ έαμ εαδ Ιθ δ κτ κ Αδ γβ δεάμ, Ϋηπ δλκυμ αθδηα Ϋλ, εεζβ έα (κλγσ κιβ),
δ υεκζτθ δμ ΰδα Ϊ κηα η δ δεΫμ αθΪΰε μ εαδ πζβγυλα Ϊζζπθ υπβλ δυθ.

