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Τα πάντα για το Creta Maris και την Κρήτη στο ολοκαίνουργιο
blog.cretamaris.gr
Για μια αυθεντική εμπειρία διακοπών στην Κρήτη #AuthenticXperience

Με γνώμονα την καλύτερη πληροφόρηση του κοινού σχετικά με την Κρήτη και την
αυθεντική εμπειρία διακοπών που αυτή προσφέρει, το Creta Maris Beach Resort
δημιούργησε το νέο blog.cretamaris.gr, το οποίο είναι πλέον διαθέσιμο τόσο στους
επισκέπτες του ξενοδοχείου, όσο και στο ευρύ κοινό.
Πιο συγκεκριμένα, το blog.cretamaris.gr δημιουργήθηκε με στόχο την επιπλέον ενημέρωση
του κοινού σχετικά με την Κρήτη και όλα όσα προσφέρονται σε τουριστικό επίπεδο, αλλά και
με γνώμονα την περαιτέρω προώθηση της «We do local» φιλοσοφίας που πρεσβεύει το
Creta Maris.
Το νέο Blog προσφέρει εύκολη πλοήγηση και ενημέρωση του χρήστη από όλες τις κινητές ή
σταθερές συσκευές που παρέχουν πρόσβαση στο internet (laptop, smartphones, tablets
κ.ά.), ενώ τον «ταξιδεύει» στην Κρήτη, παρέχοντας μια ολοκληρωμένη πληροφόρηση
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αναφορικά με τις μοναδικές δραστηριότητες που μπορεί να πραγματοποιήσει κατά τη
διάρκεια της διαμονής του στο νησί.
Ο επισκέπτης του blog.cretamaris.gr έχει τη δυνατότητα να επιλέξει ανάμεσα σε διάφορες
κατηγορίες, όπως είναι το «Destination Crete», το οποίο αναφέρεται σε δραστηριότητες που
προσφέρονται στη Χερσόνησο της Κρήτης, το «Gastronomy», όπου θα βρει πληροφορίες
για την παραδοσιακή κουζίνα του νησιού, το «Events & Activities» με αναφορά σε τοπικές
και περιβαλλοντικές δράσεις αλλά και πληροφορίες σχετικά με την υποστήριξη
διοργάνωσης events, αλλά και την κατηγορία «Sustainability» που αφορά σε ενέργειες που
γίνονται με σκοπό την Αειφορία.

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 We do local:
Το We do local ως πρότυπο πιστοποίησης δημιουργήθηκε από την ώριμη συνεργασία των εταιρειών
Cosmocert Α.Ε. υπηρεσίες πιστοποίησης, Τοπική Παραγωγή και Φιλοξενία Α.Ε. υπηρεσίες προώθησης We do
local και Local Food Experts s.c.e. υπηρεσίες ολοκληρωμένης ανάπτυξης, απευθύνεται σε τουριστικές
επιχειρήσεις και πιστοποιεί, επιβραβεύει και προωθεί τις υπηρεσίες τους, δίνοντας τους ένα επιπλέον μετρήσιμο
εργαλείο προώθησης. Στηρίζει, αναγνωρίζει & επιβραβεύει άλλα πρότυπα πιστοποίησης συμπεριλαμβάνοντας
τα στα απαραίτητα κριτήρια πιστοποίησης όπως το ISO, Haccp, Travelife κ.α.

Φωτογραφίες θα βρείτε στο παρακάτω link:
https://we.tl/t-6l0Dg3lMRW
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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