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Η παραλία Καστρί/Creta Maris
«Αειφόρα Παραλία της Μεσογείου»
Παρουσία 90 επιστημόνων και ερευνητών από όλο τον κόσμο, στο
πλαίσιο του 8ου Διεθνούς Συμποσίου-Συνεδρίου για τις αμμώδεις
παραλίες

Η παραλία του Creta Maris Beach Resort βραβεύτηκε ως μια από τις καλύτερες
αειφόρες ιδιωτικά εκμεταλλευόμενες παραλίες της Μεσογείου, λαμβάνοντας τον
τίτλο «Αειφόρα Παραλία της Μεσογείου», σύμφωνα με το πρότυπο
πιστοποίησης «Costa Nostrum – Sustainable Beaches».
Την επίσημη τελετή βράβευσης, που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 26 Μαΐου
στις εγκαταστάσεις του Creta Maris, τίμησαν με την παρουσία τους 90
επιστήμονες και ερευνητές από όλο τον κόσμο, οι οποίοι συμμετείχαν στις
εργασίες του 8ου Διεθνούς Συμποσίου-Συνεδρίου για τις αμμώδεις παραλίες,
που φέτος φιλοξενήθηκε από το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας –
Βιοτεχνολογίας & Θαλάσσιων Καλλιεργειών του ΕΛΚΕΘΕ στη Κρήτη.
Με αφορμή την εν λόγω βράβευση, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του
Ομίλου κ. Ανδρέας Μεταξάς, δήλωσε σχετικά:

Στοιχεία επικοινωνίας (για τους εκπροσώπους των ΜΜΕ):
Kα. Φαίη Παπαϊωάννου, Creta Maris Beach Resort
Τηλ: 28970 27072, 6945 545045
E-mail: marketing@cretamaris.gr

«Στο πυρήνα της φιλοσοφίας μας είναι η παροχή αυθεντικών και ποιοτικών
υπηρεσιών φιλοξενίας με υψηλή προστιθέμενη αξία για τους επισκέπτες μας. Γι’
αυτό και το φυσικό περιβάλλον είναι διαρκώς στο επίκεντρο του ενδιαφέροντός
μας και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για την βράβευση της παραλίας του Creta
Maris Beach Resort, ως «Αειφόρα Παραλία της Μεσογείου».
Η πιστοποίηση αυτή, αναδεικνύει με τον καλύτερο τρόπο το όραμά μας. Η
παραλία Καστρί/Creta Maris να είναι ο απόλυτος προορισμός απόδρασης και
χαλάρωσης στην ευρύτερη περιοχή της Χερσονήσου, με μια διπλή
αδιαπραγμάτευτη δέσμευση: Την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και τις
ανάγκες ολόκληρης της τοπικής κοινωνίας".
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Σχετικά με το Creta Maris Beach Resort:
Το Creta Maris Beach Resort ανήκει στον Όμιλο Επιχειρήσεων Μεταξά και λειτουργεί από το 1975,
σε απόσταση αναπνοής από τη Χερσόνησο και μόλις 25 λεπτά (24 χλμ.) από το Διεθνές
Αεροδρόμιο Ηρακλείου. Με δυναμικότητα 680 δωμάτια, σουίτες και bungalows, 6 εστιατόρια, 7
μπαρ, 7 πισίνες, γυμναστήριο, Hammam Spa, Children’s Club, και πολλούς χώρους για
εξωτερικές και εσωτερικές δραστηριότητες για παιδιά και ενήλικες, το Creta Maris Beach Resort
συνδυάζει την παράδοση και την πολυτέλεια σε μια όμορφη παραλία, όπου οι επισκέπτες
μπορούν να απολαύσουν την αυθεντική κρητική φιλοξενία.
Σχετικά με το Costa Nostrum:
Το Πρότυπο Πιστοποίησης για την Αειφόρο Διαχείριση και Ανάπτυξη των Παραλιών της
Μεσογείου - Costa Nostrum® είναι ένα πρότυπο και καινοτόμο «εργαλείο» που μπορεί να
διασφαλίσει με αντικειμενικό τρόπο την αειφόρο ανάπτυξη των παραλιών της Μεσογείου,
προασπίζοντας πρωτίστως την προστασία του περιβάλλοντος, συμβάλλοντας καθοριστικά στην
οικονομική ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής περιμετρικά των αειφόρων παραλιών Costa
Nostrum® και φυσικά εξασφαλίζοντας την κοινωνική συνοχή και ευμάρεια των πολιτών της
περιοχής.

Φωτογραφίες θα βρείτε στο παρακάτω link:
https://we.tl/mqbwTnmMYX
Φωτογραφίες του ξενοδοχείου θα βρείτε σε υψηλή ανάλυση στην ιστοσελίδα:
https://www.cretamaris.gr/media-and-photo-gallery-crete-hotel/photos
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