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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το Εργαστήριο Τουρισμού και Επιχειρηματικότητας του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων 

(Ηράκλειο) του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΤΕΙ) Κρήτης ξεκίνησαν πρόσφατα 

της συνεργασία τους πάνω στο πολύ σημαντικό αντικείμενο του τουρισμού, στην ταυτότητα 

τουρισμού (destination branding). Ο Δήμος Ηρακλείου ανέθεσε στο Εργαστήριο Τουρισμού 

και Επιχειρηματικότητας την υλοποίηση μελετητικής υπηρεσίας με τίτλο «Εκπόνηση 

Μελέτης Προορισμού για την Προώθηση του Ηρακλείου ως Τουριστικού Προορισμού», με 

σκοπό τη συλλογή, η κωδικοποίηση και η αποτύπωση των βασικότερων παραγόντων 

συμπεριφοράς και ικανοποίησης των τουριστών του Ηρακλείου από τον προορισμό. 

 

Στο πλαίσιο αυτό, το Εργαστήριο Τουρισμού και Επιχειρηματικότητας με την παρούσα 

τεχνική αναφορά παρουσιάζει τα αποτελέσματα της δευτερογενούς βιβλιογραφικής μελέτης 

με τίτλο «Μελέτη Τάσεων και Ανταγωνιστών του Ηρακλείου» η οποία αποτελεί αναπόσπαστο 

κομμάτι του 4ου παραδοτέου. Η ολοκλήρωση της συγκεκριμένης δράσης βασίζεται στην 

συλλογή και ανάλυση πληροφοριών από ήδη δημοσιευμένες εργασίες, μελέτες και 

βιβλιογραφία σχετική με τη τουριστική δραστηριότητα στη πόλη του Ηρακλείου. 

 

Σκοπός της έρευνας είναι η διερεύνηση των σύγχρονων τουριστικών τάσεων σε παγκόσμιο 

επίπεδο, αλλά και στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο, και ανάλυση των στρατηγικών και των 

πρακτικών των κυριότερων ανταγωνιστών του Ηρακλείου.  

Στην παρούσα έρευνα τέθηκαν ερευνητικά ερωτήματα, όπως: 

 Ποιες θα είναι οι τουριστικές τάσεις που θα επικρατήσουν τα επόμενα πέντε χρόνια; 

 Ποιοι φαίνεται να είναι οι κυριότεροι ανταγωνιστές του Ηρακλείου (ως τουριστικοί 

προορισμοί); 

 Ποιες είναι οι καλές πρακτικές στην ανάδειξη του προορισμού πόλεων; 
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Ενότητα 1: Σύνοψη Καλών Πρακτικών 

Καλές Πρακτικές Πόλεων Εξωτερικού 

Βαρκελώνη 

Η Βαρκελώνη είναι μία πόλη με πολύ μεγάλο αριθμό επισκεπτών ετησίως, με αποτέλεσμα 

διάφορες συνέπειες που επηρεάζουν όλο το περιβάλλον της πόλης (κοινωνικό, οικονομικό 

κτλ). Για την αντιμετώπιση και την εμπόδιση των επιμέρους επιρροών τέθηκε ως στόχος του 

στρατηγικού σχεδιασμού η μείωση του τουρισμού τα επόμενα χρόνια, θεσπίζοντας διάφορα 

μέτρα όπως αύξηση της φορολογίας βιώσιμου τουρισμού, μείωση αδειοδοτήσεων 

τουριστικών καταλυμάτων κ.ά.  

Παρόλα αυτά η Βαρκελώνη είναι ένας από τους πιο σημαντικούς προορισμούς συνεδριακού 

τουρισμού, διαθέτει πολύ καλές ποδηλατικές υποδομές και πρόσφατα αποτέλεσε την 

Ευρωπαϊκή πρωτεύουσα καινοτομίας (2017). 

 

Ίμπιζα 

Η Ίμπιζα χαρακτηρίζεται ως ιδανικός προορισμός για πάρτι και έντονη νυχτερινή ζωή με 

συνέπεια να προσελκύει συγκεκριμένες ομάδες επισκεπτών. Στα πλαίσια της αλλαγής αυτής 

της εικόνας γίνονται προσπάθειες να ενισχυθεί η ταυτότητά της ως ένας οικογενειακός 

προορισμός και να αναδειχθεί η ιστορική της ταυτότητα. Οι προσπάθειες αυτές αφορούν 

κυρίως στη διαμόρφωση οικογενειακών πακέτων και άλλων ειδικά διαμορφωμένων πακέτων 

πολιτιστικού τουρισμού. Επιπλέον, άλλαξε η φορολογική πολιτική στον τουριστικό τομέα, η 

οποία θα είναι ανάλογη με τον τύπο, την κατηγορία και τον τόπο του καταλύματος διαμονής 

ενώ στη διάρκεια της χαμηλής τουριστικής περιόδου ο φόρος αυτό θα είναι μειωμένος κατά 

50%. Με αυτό τον τρόπο θα μπορέσουν να αποφύγουν το μαζικό τουρισμό σε ορισμένες 

περιοχές ή να ελέγχουν έως ένα βαθμό τις συνέπειές του και ταυτόχρονα δημιουργούν ένα 

επιπλέον κίνητρο (μειωμένος φόρος) για να επισκεφθεί κάποιος την Ίμπιζα κατά τους 

χειμερινούς μήνες. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ξανά ότι στην Ίμπιζα λειτουργούν τριάντα 

οκτώ (38) ξενοδοχεία τα οποία είναι ειδικά διαμορφωμένα για ΑμεΑ. 

 

Μαγιόρκα 

Η Μαγιόρκα διαθέτει μία πολύ καλά ενημερωμένη ιστοσελίδα από την οποία μπορεί 

οποιοσδήποτε να πληροφορηθεί για τα δρώμενα και τις αθλητικές εκδηλώσεις που θα 

πραγματοποιηθούν, ακόμα και ένα χρόνο νωρίτερα από την ημερομηνία διεξαγωγής τους, 

χαρακτηριστικό ενός πολύ καλού προγραμματισμός και οργάνωσης των εκδηλώσεων. 

Επιπλέον, λόγω της ύπαρξης των κατάλληλων και απαραίτητων υποδομών μπορεί να 

υποστηρίξει τον ποδηλατικό τουρισμό. Παράλληλα, πραγματοποιώντας αντίστοιχες 

εκδηλώσεις ενισχύει την εικόνα της ως τουριστικό προορισμό ποδηλάτου, προσελκύοντας 

αυτές τις ομάδες επισκεπτών. 
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Τέλος, σε μία προσπάθεια να περιοριστούν τα φαινόμενα και οι συνέπειες του μαζικού 

τουρισμού, το Δημοτικό Συμβούλιο ανακοίνωσε έξι περιοχές στις οποίες απαγορεύεται η 

μίσθωση σπιτιών σε τουρίστες. Ταυτόχρονα το συμβούλιο και οι κοινότητες έχουν 

προθεσμία ενός χρόνου για να αποφασίσουν τις ζώνες στις οποίες θα μισθώνονται 

διαμερίσματα σε τουρίστες, με πλαφόν στον αριθμό. Επίσης, στην προσπάθεια αυτή μερικά 

από τα πολλά νέα μέτρα που αναμένεται να ληφθούν και μία από τις πρώτες κινήσεις, ήταν ο 

περιορισμός στη χορήγηση νέων αδειών για τουριστική μίσθωση σπιτιών αλλά και η επιβολή 

του «φόρου βιώσιμου τουρισμού». 

 

Μάλτα 

Η Μάλτα χαρακτηρίζεται ως πρότυπο αρχιτεκτονικής για αυτό γίνεται μία προσπάθεια οι 

νέες τουριστικές υποδομές να μην καταστρέψουν την ήδη υπάρχουσα αρχιτεκτονική. Το 

αεροδρόμιο υποδέχεται πτήσεις εταιρειών χαμηλού κόστους και όλα τα λεωφορεία είναι 

προσβάσιμα από ΑμεΑ διαθέτοντας επιπλέον, ειδικά διαμορφωμένα καθίσματα για άτομα με 

κινητικές δυσκολίες, εγκύους γυναίκες, ηλικιωμένους και άτομα που μεταφέρουν μικρά 

παιδιά.  

Το ημερολόγιό της είναι γεμάτο από εκδηλώσεις που περιλαμβάνουν ένα συνδυασμό 

τοπικών και διεθνών ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων (φεστιβάλ, γιορτές, εκθέσεις κ.ά), 

κατηγοριοποιημένες ανά μήνα. Πολλά δρώμενα όπως και το Carnival celebrations in Malta, 

διοργανώνονται με σκοπό την ανάδειξη της τοπικής παράδοσης και των τοπικών προϊόντων. 

 

Σικελία 

Η δραστηριοποίηση αεροπορικών εταιρειών χαμηλού κόστους στη Σικελία είναι ένα βασικό 

κίνητρο για αρκετούς από τους επισκέπτες που επιλέγουν αυτόν τον προορισμό. Η Σικελία 

μέσω του αντίστοιχου προγράμματος ΕΣΠΑ 2007 – 2013 πραγματοποίησε μία προσπάθεια 

να μετατραπούν οι πρώην ιδιοκτησίες της μαφίας σε εκπαιδευτικά προγράμματα, 

επιχειρήσεις και προγράμματα αγροτουρισμού. Ειδικότερα στα πλαίσια ενίσχυσης του 

αγροτουρισμού έχουν δημιουργηθεί αρκετά καταλύματα και ξενώνες σε γεωργικές εκτάσεις.  
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Καλές Πρακτικές Πόλεων Εσωτερικού 

Θεσσαλονίκη 

Στη σημερινή εποχή το διαδίκτυο είναι το κύριο μέσω αναζήτησης πληροφοριών, για αυτό 

και ο διαδικτυακός τουριστικός οδηγός του Οργανισμού Τουρισμού Θεσσαλονίκης 

«Thessaloniki.travel» κάνει το ταξίδι του επισκέπτη πολύ πιο εύκολο προσφέροντάς του 

σχεδόν κάθε πληροφορία που χρειάζεται για την οργάνωση του ταξιδιού του. 

Ο δήμος Θεσσαλονίκης έχει ξεκινήσει μία προσπάθεια άμεσης συνεργασίας με ομάδες νέων 

της πόλης, επενδύει σε καινοτόμες ιδέες και προτάσεις ενώ παραμένει συνεχώς ανοικτός σε 

διάφορες νέες προτάσεις. Ταυτόχρονα μέσω διάφορων πρακτικών γίνεται προσπάθεια 

ανακαίνισης και εκ νέου εκμετάλλευσης (ιδιωτικής) παλαιών χώρων και εγκαταστάσεων που 

παρέμεναν μέχρι πρότινος στο σκοτάδι. 

Μία ακόμα καλή πρακτική δείχνει να είναι η διασπορά των εκδηλώσεων και των φεστιβάλ 

σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. 

Είδη τουρισμού 

Πολιτιστικός, Θρησκευτικός, Ιαματικός (Λουτρά Θέρμης, Λαγκαδά, Πόζαρ), Χειμερινός 

(Καϊμακτσαλάν), Αθλητικός  - αναψυχής, Συνεδριακός, Μαθητικός – Εκπαιδευτικός, 

Φυσιολατρικός, Περιηγητικός. 

 

Καλαμάτα 

Η Καλαμάτα εκμεταλλευόμενη την αύξηση των επισκεπτών προσπαθεί να αναπτύξει νέες 

συνεργασίες αλλά και υποδομές ώστε να μπορεί να εξυπηρετήσει κάθε επισκέπτη. Ένας από 

αυτούς τους τρόπους ήταν η αύξηση των δρομολόγιων εσωτερικού και εξωτερικού όπως και 

οι συνδέσεις με νέους προορισμούς. Στόχος του δήμου είναι η προσέλκυση επισκεπτών 

εναλλακτικού τουρισμού και αυτό προσπαθεί να το πετύχει μέσω της πραγματοποίησης 

φεστιβάλ και άλλων εκδηλώσεων καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου και ειδικότερα στη 

χειμερινή περίοδο.  

Επιπλέον, συμμετέχοντας στο πρόγραμμα «Culture for cities and regions» επιδιώκει να 

αναπτύξει περεταίρω τους κλάδους των πολιτιστικών και δημιουργικών βιομηχανιών και των 

επαγγελματιών καλλιτεχνών όπως επίσης αναζητά μεθόδους διαχείρισης των διατηρητέων. 

Είδη τουρισμού 

Θρησκευτικός, Πολιτιστικός, Περιηγητικός, Φυσιολατρικός. 

Στόχος του δήμου είναι η ανάπτυξη: Αγροτουρισμού, Γαστρονομικού τουρισμού,  

Αθλητικού - Εκπαιδευτικού  - αναψυχής, Ιατρικού -Επιστημονικού - Συνεδριακού 
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Λάρισα 

Ο δήμος Λάρισας έχοντας καθορίσει ως στόχο την προσέλκυση μαθητών από την Ελλάδα 

και τα Βαλκάνια σχεδίασε προτεινόμενα προγράμματα δράσεων για μία, δύο ή τρεις ημέρες. 

Με αυτό τον τρόπο προωθεί ταυτόχρονα και την πόλη ως προορισμό City Break. Επίσης 

μέσω του φεστιβάλ «Παραδοσιακή Πολιτεία» καταφέρνει να προωθήσει παραδοσιακά 

τοπικά προϊόντα, κάτι που τονώνει την τοπική οικονομικά και ταυτόχρονα αναπτύσσει τον 

αγροτουρισμό στην πόλη. Επιπλέον θέλοντας να αυξήσει τους επισκέπτες κατά τις ημέρες 

των γιορτών δημιούργησε το «Πάρκο των Ευχών», ένα πάρκο με μέγεθος μεγαλύτερο των 

εξήντα στρεμμάτων.  

Αναγνωρίζοντας την δυναμικότητα του ποδηλατικού τουρισμού ο δήμος προγραμματίζει να 

επεκτείνει τις ήδη υπάρχουσες ποδηλατικές υποδομές σε 54 χλμ ποδηλατόδρομο κατά μήκος 

της πόλης και συνεχίζει την διοργάνωση διαφόρων δρώμενων για τους λάτρεις του 

ποδηλάτου. 

Ένας ακόμη πολύ επιτυχημένος τρόπος αύξησης του τουρισμού είναι η πραγματοποίηση 

μεγάλων (διεθνών, εθνικών και τοπικών) φεστιβάλ και εκδηλώσεων όχι μόνο στη διάρκεια 

της καλοκαιρινής περιόδου αλλά και τον υπόλοιπο χρόνο. Ο προϋπολογισμός για την 

προώθηση της πόλης ως τουριστικό προορισμό ήταν 120.000 και εγκρίθηκε και από τον 

Ε.Ο.Τ. Από ότι φαίνεται ο δήμος λειτουργεί με πολύ σωστούς επιχειρηματικούς στόχους, 

αναγνωρίζοντας τα πλεονεκτήματά της πόλης και κάνοντας μικρά σταθερά βήματα 

καταφέρνει και τους υλοποιεί επιτυχώς. 

Είδη τουρισμού 

Περιηγητικός τουρισμός, εκπαιδευτικός/μαθητικός τουρισμός, αγροτουρισμός,      ιατρικός 

τουρισμός (ειδικότερα λόγω της κλινικής ΙΑΣΩ), συνεδριακός τουρισμός («Ιπποκράτεια»). 

 

Ρόδος 

Στην προσπάθεια ανάπτυξης χειμερινού τουρισμού αναπτύχθηκε μία συνεργασία με την 

Τουρκία για την παροχή κοινών τουριστικών πακέτων. Η διοργάνωση των διάφορων 

εκδηλώσεων και ειδικότερα το ξεκίνημα του Μεσαιωνικού καρναβαλιού έχει καταφέρει να 

αναδείξει την πόλη, τον πολιτισμό και την ιστορία της. Συνεχίζουν οι επενδύσεις και η 

προσπάθεια αναβάθμισης και ανάπλασης φυσικών χώρων/πάρκων και άλλων υποδομών. Η 

ύπαρξη ειδικών χώρων στάθμευσης για ξενοδοχεία, καταστήματα και υπηρεσίες μπορεί να 

μη επιλύει ολοκληρωτικά το κυκλοφοριακό πρόβλημα όμως είναι μία πολύ καλή τακτική.  

Είδη τουρισμού 

Πολιτιστικός τουρισμός, Θαλάσσιος τουρισμός, Θρησκευτικός τουρισμός, Ιαματικός 

τουρισμός 
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Χανιά 

Ο Δήμος Χανίων προσφέρει δωρεάν έναν ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό τουριστικό οδηγό 

«Chania Tour Guide» που παρέχει ανά πάσα στιγμή όλες τις πληροφορίες που μπορεί να 

χρειαστεί ένας επισκέπτης. Πέρα του τουριστικού οδηγού, αναγνωρίζοντας ότι δεν επαρκεί 

μόνο ένα γραφείο τουριστικής πληροφόρησης κατά την καλοκαιρινή περίοδο τοποθετεί 

περίπτερα τουριστικής πληροφόρησης σε διάφορα σημεία της πόλης. 

Τα Χανιά είναι μία πόλη που θέλοντας και μη εστιάζει στον πολιτισμό και την ιστορία της. Η 

δημιουργία διαφορετικών θεματικών διαδρομών δίνει τη δυνατότητα στον επισκέπτη να 

γνωρίζει τα κυριότερα χαρακτηριστικά του νομού και να δει τις ομορφιές που κρύβει μέσα 

από μία οργανωμένη διαδρομή. Το φυσικό περιβάλλον, οι προγραμματισμένες εκδρομές και 

η ποικιλία των δραστηριοτήτων που προσφέρει κρατάνε τον επισκέπτη σε εγρήγορση. 

Τέλος, ο προγραμματισμός των εκδηλώσεων γίνεται με τέτοιο τρόπο που σχεδόν 

οποιαδήποτε στιγμή και εάν επιλέξει ο επισκέπτης να φθάσει σίγουρα θα μπορέσει να 

συμμετάσχει και να παρακολουθήσει μία από τις τόσες εκδηλώσεις (καλλιτεχνικές, μουσικές, 

πολιτιστικές, ιστορικές κτλ).  

Είδη τουρισμού 

Πολιτιστικός τουρισμός, Φυσιολατρικός τουρισμός, Θαλάσσιος τουρισμός, Αθλητικός 

τουρισμός, τουρισμός κρουαζιέρας, αγροτουρισμός 
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Ενότητα 2: Πίνακες Καλών Πρακτικών 

Στη συγκεκριμένη ενότητα παρουσιάζονται συνοπτικά, σε μορφή πινάκων, αρχικά τα πιο 

σημαντικά στοιχεία σχετικά με τις καλές πρακτικές των πόλεων ανταγωνιστών (Πίνακας 1 

εξωτερικού, Πίνακας 2 Εσωτερικού) και στη συνέχεια τα χαρακτηριστικά 6Αs (Accessibility, 

Attractions, Activities, Ancillary services, Amenities, Available Package) των αντίστοιχων 

πόλεων. 
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Πίνακας 1: 

Καλές Πρακτικές Ανταγωνιστών (στο Εξωτερικό) 

Πόλεις Πληροφόρηση Ειδικές Δράσεις Πολιτισμός Φεστιβάλ - Εκδηλώσεις Πακέτα Προσβασιμότητα Νομοθεσία 

Β
α

ρ
κ

ελ
ώ

ν
η

 

  

 Ευρωπαϊκή 

πρωτεύουσα 

καινοτομίας 

 

  Πληθώρα εκδηλώσεων και 

φεστιβάλ καθ’ όλη τη 

διάρκεια του έτους ΚΑΙ 

 Διεξαγωγή μεγάλων 

συνεδρίων 

 Αθλητικός 

τουρισμός 

 Διαθέτει πλήρως 

ανεπτυγμένο 

δίκτυο 

μετακίνησης 

ΑμεΑ 

 Σύνδεση με αερ. 

εταιρίες χαμηλού 

κόστους 

 Στρατηγικός 

σχεδιασμός 

– μείωση 

τουρισμού, 

αύξηση 

τουριστικής 

φορολογίας 

Ί
μ

π
ιζ

α
 

 

 Πολλά γραφεία 

και κέντρα 

τουριστικών 

πληροφοριών 

  Προσπάθειες 

ανάδειξης της 

ιστορικής 

ταυτότητας 

του νησιού 

 Πληθώρα εκδηλώσεων και 

φεστιβάλ καθ’ όλη τη 

διάρκεια του έτους 

 Gay 

 

 Οικογενειακός 

τουρισμός 

 Διαθέτει πλήρως 

ανεπτυγμένο 

δίκτυο 

μετακίνησης 

ΑμεΑ 

 38 ξενοδοχεία 

ειδικά 

διαμορφωμένα για 

ΑμεΑ ΚΑΙ 

 Νυχτερινά 

λεωφορεία για 

τουρίστες 

 Φορολογική 

πολιτική 

προσαρμοσ

μένη στη 

μείωση του 

μαζικού 

τουρισμού 
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Μ
α

γ
ιό

ρ
κ

α
 

 Πολύ καλά 

ενημερωμένη 

ιστοσελίδα  ΚΑΙ 

 Λειτουργία 

πολλών γραφείων 

τουριστικής 

πληροφόρησης 

γύρω από τη 

Μαγιόρκα  

 Οινικές 

διαδρομές 

   Ποδηλατικός 

τουρισμός ΚΑΙ  

 Γκολφ ΚΑΙ 

 Οινοποιεία  

 (64) Παραλίες που 

μπορούν να 

υποστηρίξουν 

δράσεις για ΑμεΑ  

 Επιβολή 

φόρου 

βιώσιμου 

τουρισμού 

ΚΑΙ 

 Καθορισμός 

ζωνών 

τουριστικής 

ανάπτυξης 

εντός της 

πόλης 

Μ
ά

λ
τ
α

 

  Πολιτιστική 

Πρωτεύουσα 

Ευρώπης  2018 

  Ένα από τα πιο γεμάτα  και 

ενημερωμένα ημερολόγια  

εκδηλώσεων για όλη την 

διάρκεια του έτους 

  Όλα τα λεωφορεία 

είναι προσβάσιμα 

από ΑμεΑ ΚΑΙ  

 Πρόσβαση μέσω 

αερ. εταιριών 

χαμηλού κόστους 

 

Σ
ικ

ελ
ία

 

  63 εκατομμύρια 

ευρώ ώστε να 

μετατρέπουν οι 

πρώην 

ιδιοκτησίες της 

μαφίας σε 

εκπαιδευτικά 

προγράμματα, 

αγροτουρισμό 

και επιχειρήσεις.  

 238 

προστατευόμεν

ες περιοχές που 

ανήκουν στο 

δίκτυο Natura 

2000 ΚΑΙ 

 μνημεία 

παγκόσμιας 

πολιτιστικής 

κληρονομιάς 

της UNESCO.  

Διαφόρων τύπων δρώμενα σε 

όλη τη διάρκεια του έτους. 

 

Αθλητισμός 

(αναρρίχηση, 

ορεινή ποδηλασία, 

καγιάκ, τρέξιμο) 

Εξυπηρετούνται 

εταιρείες χαμηλού 

κόστους 

 

 

 

 

 



 

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΩΝ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΚΡΙΤΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – 2017 

 

Page | 14  
 

Πίνακας 2: 

Καλές Πρακτικές Ανταγωνιστών (στην Ελλάδα) 

 
 Πληροφόρηση Ειδικές Δράσεις Πολιτισμός Φεστιβάλ - Εκδηλώσεις Πακέτα Προσβασιμότητα Νομοθεσία 

Θ
εσ

σ
α

λ
ο
νί

κ
η

 

Καινοτόμος διαδικτυακός 

τουριστικός οδηγός πόλης 

Εμπλοκή ομάδων νέων 

 

City break 

Ανακαίνιση και 

αναπαλαίωση  παλαιών 

χώρων και κτηρίων 

Διασπορά εκδηλώσεων σε 

όλο το χρόνο 
   

Κ
α

λ
α

μ
ά

τ
α

 

 

Προσέλκυση 

εναλλακτικών 

τουριστών 

(ποδηλατοδρόμιο) 

Επένδυση σε ανάπτυξη 

πολιτιστικών και 

δημιουργικών 

βιομηχανιών ΚΑΙ 

διαχείριση διατηρητέων 

μνημείων 

Διασπορά εκδηλώσεων σε 

όλο το χρόνο 
 

Αύξηση 

δρομολογίων – 

συνδέσεις με νέους 

προορισμούς 

 

Λ
ά

ρ
ισ

α
 

 

Προσέλκυση φοιτητών  

City break KAI  

Παραδοσιακή διατροφή 

& αγροτουρισμός KAI  

Αθλητισμός 

 
Διασπορά εκδηλώσεων σε 

όλο το χρόνο 
   

Ρ
ό

δ
ο

ς 

 

Κοινές δράσεις με 

άλλους προορισμούς 

 

Δημιουργία χώρων 

στάθμευσης 

Μεσαιωνικό φεστιβάλ 

Ανάπλαση πάρκων και 

μνημείων 

  
Και ποδηλατικές 

διαδρομές 
 

Χ
α

ν
ιά

 

Καινοτόμος διαδικτυακός 

τουριστικός οδηγός πόλης 

ΚΑΙ  

Περίπτερα τουριστικής 

πληροφόρησης 

Δημιουργία θεματικών 

διαδρομών 
 

Διασπορά εκδηλώσεων σε 

όλο το χρόνο 

Δημιουργία 

θεματικών 

διαδρομών 
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Πίνακας 3: 

6Αs Ανταγωνιστών (στο Εξωτερικό) 
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Πίνακας 4: 

6Αs Ανταγωνιστών (στην Ελλάδα) 
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Ενότητα 3: Παραρτήματα  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: Καλές Πρακτικές Εξωτερικό 

Βαρκελώνη  

Συνοπτική παρουσίαση 

Η Βαρκελώνη είναι πόλη της Ισπανίας και πρωτεύουσα της Αυτοδιοικούμενης Περιφέρειας της 

Καταλονίας. Αποτελεί τη δεύτερη σημαντικότερη πόλη (μετά την Μαδρίτη ) του ισπανικού 

κράτους όσο αφορά τον πληθυσμό και την οικονομία της χώρας,. Η μητροπολιτική της περιοχή έχει 

πληθυσμό της τάξης των 5 εκατομμυρίων κατοίκων, από τα οποία 4.5 εκατομμύρια ζουν στους 36 

δήμους της αστικής της περιοχής, για αυτό χαρακτηρίζεται ως η μεγαλύτερη μητρόπολη του 

ευρύτερου μεσογειακού χώρου. 

Οι διακρίσεις της Βαρκελώνης είναι αρκετές. Έχει αναδειχθεί σαν μία χώρα με την καλύτερη 

ποιότητα ζωής στην Ευρώπη, αποτέλεσε την Ευρωπαϊκή πρωτεύουσα καινοτομίας για το 2017 και 

επιπλέον έχει χαρακτηριστεί ως η 15η ασφαλέστερη πόλη στον κόσμο από το Business Insider. 

Πλέον η Βαρκελώνη είναι μια από τις πιο ελκυστικές τουριστικές πόλεις. Πιο συγκεκριμένα αποτελεί 

τον τρίτο δημοφιλέστερο τουριστικό προορισμό στην Ε.Ε, μετά το Λονδίνο και το Παρίσι.  

Πολλοί την επιλέγουν τόσο για τις πολυήμερες διακοπές τους όσο και για διακοπές το 

Σαββατοκύριακο αλλά είναι και μία από τις πρώτες επιλογές για διεξαγωγή μεγάλων συνεδρίων. 

Πρόσφατα ανακηρύχθηκε ως ένας από τους πιο αγαπημένους προορισμούς για εξορμήσεις 

Σαββατοκύριακου εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπλέον αποτελεί τη Μεσογειακή πρωτεύουσα 

της κρουαζιέρας. 

Ο τουρισμός αποτελεί ζωτικό μέρος της οικονομίας της πόλης αφού δεκάδες εκατομμύρια επισκέπτες 

την επιλέγουν για τις διακοπές τους. Παρά τα θετικά έσοδα που απορρέουν από τα υψηλά ποσοστά 

επισκεψιμότητας, οι επιπτώσεις είναι αρκετές, τόσο στο περιβάλλον όσο και στη ζωή των ντόπιων 

κατοίκων. Η αύξηση των τιμών των ακινήτων, ο αποκλεισμός των ντόπιων, οι αλλεπάλληλες 

διαδηλώσεις και επιθέσεις απέναντι στους επισκέπτες της πόλης είναι μόνο μερικές από αυτές. Η 

κυβέρνηση εντοπίζοντας την απειλή αυτή, πέρασε στη διαμόρφωση στρατηγικού σχεδιασμού που θα 

αποσκοπεί στη μείωση του τουρισμού μέχρι και το 2020. Μέτρα όπως, επιβολή «φόρου βιώσιμου 

τουρισμού» αλλά και περιορισμών έως και εξάλειψη των αδειοδοτήσεων για δημιουργία νέων 

ακινήτων είναι μόνο λίγα από τα μέτρα που αναμένεται να ληφθούν στα επόμενα χρόνια.  

Ωστόσο πέρα από την αρνητική στάση των ντόπιών κατοίκων απέναντι στους επισκέπτες ο τουρισμός 

της Βαρκελώνης επηρεάζεται από την αντιπαράθεση Καταλονίας – Μαδρίτης που προκαλεί 

επιμέρους επιπτώσεις στον τουρισμό της (π.χ. πρόσφατα δύο πλοία επέλεξαν να δέσουν στη 

Βαλένθια και όχι στη Βαρκελώνη όπως είχε προγραμματιστεί, ακύρωση μεγάλων συνεδρίων κ.ά).
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Προσβασιμότητα (Accessibility)  

Οι περισσότεροι επισκέπτες μεταβαίνουν στη Βαρκελώνη αεροπορικώς επιλέγοντας ένα εκ των τριών 

αεροδρομίων που διαθέτει. Το κεντρικό αεροδρόμιο της είναι το Barcelona-El Prat (BCN), το 

δεύτερο μεγαλύτερο αεροδρόμιο στην Ισπανία και το μεγαλύτερο στην ακτή της Μεσογείου. 

Περιλαμβάνει 2 τερματικούς σταθμούς και η κίνησή του είναι κυρίως διεθνής. Σε αρκετά 

μεγαλύτερες αποστάσεις υπάρχουν ακόμη δύο αεροδρόμια, το Girona (90 χλμ. Βόρεια) και το Reus 

(77 χλμ. Νότια) τα οποία χρησιμοποιούνται από ορισμένες αεροπορικές εταιρείες χαμηλού κόστους. 

Η μετάβαση από το αεροδρόμιο προς το κέντρο της πόλης μπορεί να γίνει με διάφορα μέσα, ανάλογα 

το σημείο άφιξης. 

Το λιμάνι της Βαρκελώνης, υποδέχεται επισκέπτες όλο το χρόνο, είναι ένα από τα μεγαλύτερα 

λιμάνια της Ευρώπης και κάποτε αποτελούσε ένα από τα σημαντικότερα λιμάνια της Μεσογείου. 

Απέχει μόλις 11χλμ από το κέντρο και χωρίζεται σε τρία βασικά τμήματα, το παλιό λιμάνι, μία μικρή 

μαρίνα και το μεγάλο εμπορικό λιμάνι όπου δένουν τα επιβατικά πλοία, τα κρουαζιερόπλοια και τα 

πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων. 

Τέλος, όποιος επιθυμεί μπορεί να φτάσει στην πόλη οδικώς με ιδιωτικό μεταφορικό μέσο, τρένα αλλά 

και λεωφορεία που εκτελούν διεθνή δρομολόγια. 

Η μετακίνηση εντός της πόλης γίνεται με ποικίλα μέσα. Η αστική συγκοινωνία διαθέτει 109 γραμμές 

που καλύπτουν συνολική απόσταση μεγαλύτερη των 900 χλμ. Επιπλέον λειτουργεί υπηρεσία τοπικών 

λεωφορείων που εξυπηρετεί κυρίως το κέντρο (λειτουργεί και ειδική υπηρεσία μεταφοράς ΑμεΑ), 

μετρό (6 γραμμές, περισσότεροι από 100 σταθμοί), υπεραστικά τρένα που εκτελούν δρομολόγια 

εντός και εκτός πόλης και τραμ. Οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν ιδιωτικές 

υπηρεσίες μεταφορών (κυρίως για μεγαλύτερες ομάδες τουριστών) ή ταξί των οποίων οι χρεώσεις 

μπορεί να είναι είτε προκαθορισμένες με βάση τη διαδρομή είτε με βάση το κοστολόγιο του 

ταξίμετρου. Επιπρόσθετα, υπάρχουν ειδικά διαμορφωμένα ταξί για τη μεταφορά ΑμεΑ, όμως πρέπει 

να γίνει κράτηση 24 ώρες νωρίτερα. Στο αεροδρόμιο δραστηριοποιούνται αρκετές γνωστές εταιρείες 

ενοικίασης μεταφορικών μέσων, όμως η ευκολία μετακίνησης μέσω των δημόσιων συγκοινωνιών, 

όπως και η υψηλή τιμή στάθμευσης είναι χαρακτηριστικά που συνιστούν την ενοικίαση μεταφορικού 

μέσου μόνο για εκδρομές εκτός πόλης. Ιδιαίτερη είναι η διαδρομή με τελεφερίκ η οποία συνδέει το 

κέντρο της πόλης και το παλιό λιμάνι με το λόφο Montjuïc, προσφέροντας μία πανοραμική θέα της 

Βαρκελώνης όπως και η επιλογή των τουριστικών λεωφορείων που περνούν από αρκετά σημεία 

ενδιαφέροντος. Μία ακόμα εξαιρετική επιλογή για τους επισκέπτες είναι η περιήγηση με 

ενοικιαζόμενο ή ιδιωτικό ποδήλατο καθώς η Βαρκελώνη διαθέτει περισσότερα από 150 χλμ 

ποδηλατόδρομων. 

Αξιοθέατα (Attractions)  

 Αρχαιολογικοί  - Πολιτιστικοί – Ιστορικοί χώροι, μνημεία και μουσεία 

Η Βαρκελώνη είναι μια από τις εντυπωσιακότερες και γραφικότερες μεσογειακές πόλεις με πλούσια 

ιστορία. Διαθέτει πάνω από πενήντα πέντε (55) μουσεία με πληθώρα θεμάτων, καλύπτοντας 

διαφορετικές εκτάσεις (τέχνη, ιστορία, επιστήμη, αρχιτεκτονική, αθλητισμό, πλανητάρια, 

παρατηρητήρια κ.ά.) και χρονικές περιόδους. Ένα από τα πιο γνωστά της είναι το «Picasso 

Museum» καθώς διαθέτει τη μεγαλύτερη συλλογή έργων τέχνης (4.249 έργα) του διάσημου 

ζωγράφου Picasso και ταυτόχρονα αποτελεί το πρώτο μουσείο που αφιερώθηκε σε αυτόν. 

Επιπρόσθετα, ένα από τα σημαντικότερα μουσεία της είναι το μουσείο Εθνικής Τέχνης της 

Καταλονίας «Museu Nacional d'Art de Catalunya», στο οποίο στεγάζονται συλλογές από την 
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Ρομανική, τη Γοτθική, την Αναγεννησιακή, τη Μπαρόκ και τη Μοντέρνα τέχνη και έχει 

χαρακτηριστεί ως εθνικής σημασίας.  

Πολλοί επισκέπτες επιλέγουν να βρεθούν σε διάφορα σημεία με πολλά κτίρια αρχιτεκτονικού 

ενδιαφέροντος. Τα πιο δημοφιλή είναι το «Casa Batlló», το οποίο χτίστηκε το 1877 και 

ανακαινίστηκε από το διάσημο αρχιτέκτονα Αντόνι Γκαουντί το 1904 και βρίσκεται σε κεντρικό 

σημείο της πόλης αλλά και το «Casa Milà» μέσα στο οποίο στεγάζονται διάφορα μουσεία. Επιπλέον 

υπάρχουν διάφοροι ναοί που κεντρίζουν το ενδιαφέρον πολλών επισκεπτών. Ένας από τους ποιο 

γνωστούς είναι ο Ρωμαιοκαθολικός ναός της «La Sagrada Familia», ένα από τα σπουδαιότερα 

αξιοθέατα της πόλης, με ιστορία που ξεκινάει από το 1882 και συνεχίζει μέχρι σήμερα όπου 

εμπλουτίζεται συνεχώς, καθώς η κατασκευή δεν έχει ολοκληρωθεί. Άλλος ένας ναός με μεγάλη 

επισκεψιμότητα είναι ο Γοτθικός Καθεδρικός ναός της Βαρκελώνης «Gothic Cathedral» που 

χτίστηκε μεταξύ 13
ου

 και 15
ου

 αιώνα. 

Η Βαρκελώνη διαθέτει αρκετά πάρκα και κήπους στα οποία επιλέγουν να περπατήσουν πολλοί από 

τους επισκέπτες. Κάποια από τα πιο διάσημα πάρκα της είναι το «Park Güell», το «Montjuïc» αλλά 

και το «Parc de la Ciutadella» τα οποία περιλαμβάνουν ένα σημαντικό αριθμό αξιοθέατων στο 

εσωτερικό τους.  

Η Βαρκελώνη διαθέτει αρκετές ιστορικές περιοχές. Ενδεικτικά, μία από τις πιο σημαντικές ιστορικές 

περιοχές της είναι η «Barrio Gotico». Στο εσωτερικό της βρίσκονται μεσαιωνικά κτίρια, με τη 

γοτθική αρχιτεκτονική να προβάλλεται σε όλα τα καφέ, εστιατόρια και καταστήματα που βρίσκονται 

στην περιοχή. Στο κέντρο της δεσπόζει ο Καθεδρικός Ναός της Σάντα Εουλάλια  αλλά και το 

Ρωμαϊκό μουσείο. Η διαδρομή μοιάζει με λαβύρινθο ανάμεσα σε δύο δρόμους, την πλατεία 

Καταλονίας και το λιμάνι της πόλης. 

 Παραλίες 

Όλες οι παραλίες της Βαρκελώνης είναι καθαρές και σωστά συντηρημένες και αυτό επιβεβαιώνεται 

καθώς κάθε χρόνο απονέμεται σε όλες τους Γαλάζια Σημαία. Διαθέτει εννέα μεσογειακές παραλίες 

που απέχουν λιγότερο από 25 λεπτά με τα πόδια, το τρένο ή το μετρό, από το κέντρο της πόλης.  

Μία από τις πιο δημοφιλείς παραλίες της είναι η «Η Μπαρτσελονέτα». Πρόκειται για μια πολύ 

διάσημη παραλία καθώς το 2005 αναδείχθηκε ως η «καλύτερη αστική παραλία του κόσμου», από 

το Discovery Channel το 2005. Επιπλέον υπάρχουν και άλλες αξιόλογες παραλίες και κάποιες 

οργανωμένες παραλίες γυμνιστών κοντά στο κέντρο της πόλης.  

 Δρώμενα 

Η Βαρκελώνη διοργανώνει πληθώρα εκδηλώσεων και φεστιβάλ καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους με τα 

πιο γνωστά να πραγματοποιούνται τους καλοκαιρινούς μήνες και τα πιο σημαντικά κατά την 

χειμερινή περίοδο. Ένα από τα πιο γνωστά είναι το «Fiesta de la Mercé», ένα εορταστικό τριήμερο 

όπου λαμβάνουν χώρα διάφορες εκδηλώσεις όπως παρελάσεις με γιγάντιες ξύλινες φιγούρες, 

διαγωνισμοί ανθρώπινων πυραμίδων όπου ομάδες ακροβατών αγωνίζονται για να σχηματίσουν τον 

υψηλότερο ανθρώπινο πύργο κ.ά. Ένα από τα σημαντικότερα φεστιβάλ jazz στον κόσμο, το «Festival 

Internacional de Jazz», πραγματοποιείται στη Βαρκελώνη κάθε χειμώνα και φιλοξενεί 

καταξιωμένους καθώς και πολλούς ανερχόμενους καλλιτέχνες του χώρου. Οι εκδηλώσεις 

πραγματοποιούνται σε διάφορα σημεία της πόλης, από το Μέγαρο Μουσικής Palau de la Musica ως 

και σε μπαρ όπως το Jamboree. Επίσης, διοργανώνονται διάφορα φεστιβάλ με αφορμή θρησκευτικές 

εορτές. Κάποια από τα πιο γνωστά είναι το «La Mercé», πενθήμερη παραδοσιακή γιορτή πολιούχων 
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με πληθώρα δραστηριοτήτων καθώς και το «Santa Eulalia», εβδομαδιαία γιορτή της πρώτης 

πολιούχου της πόλης, που προσφέρει εντυπωσιακά θεάματα. 

Δραστηριότητες (Activities)  

Στη Βαρκελώνη οι επισκέπτες μπορούν να επιλέξουν μεταξύ διαφόρων δραστηριοτήτων αντίστοιχων 

με δραστηριότητες άλλων τουριστικών προορισμών. Όλο το χρόνο πραγματοποιούνται πολλές 

οργανωμένες περιηγήσεις, οδικώς, ακτοπλοϊκώς ή με τα πόδια, σε διάφορα σημεία της πόλης με 

διαφορετικές θεματικές ενότητες (π.χ. food tour, 4x4 tour κ.ά). Αρκετές είναι και οι αθλητικές 

δραστηριότητες στις οποίες μπορεί να λάβει μέρος ο επισκέπτης. Οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα 

να συμμετέχουν σε διάφορους αθλητικούς αγώνες ή αγώνες ποδοσφαίρου με ντόπιους ή άλλους 

ταξιδιώτες, ποδηλατικούς αγώνες, τρέξιμο στα πάρκα, θαλάσσια αθλήματα, ιστιοπλοΐα κ.ά. Η 

Βαρκελώνη διαθέτει ένα από τα μεγαλύτερα θαλάσσια πάρκα της Ευρώπης το «Illa Fantasia» με 

αποτέλεσμα οι καταδύσεις να είναι μια από τις αγαπημένες δραστηριότητες αρκετών επισκεπτών. 

Ειδικότερα εκείνοι που ταξιδεύουν με οικογένεια και παιδιά,  μπορούν να επισκεφθούν το ενυδρείο 

της Βαρκελώνης, «L’ aquarium Barcelona», το  μεγαλύτερο θαλάσσιο πάρκο της Μεσογείου και το 

δεύτερο μεγαλύτερο στον κόσμο. Επίσης, φημίζεται για τα αμέτρητα κέντρα ευεξίας, καθώς για τα 

πολλά και διαφορετικών ειδών μαθημάτων, ομαδικών και ατομικών, με τα πιο γνωστά να είναι τα 

μαθήματα μαγειρικής και χορού. 

Τέλος, μια από τις αγαπημένες δραστηριότητες ειδικά των επισκεπτών αντρικού φύλου είναι η 

περιήγηση στο γήπεδο «Camp Nu», την έδρα της ποδοσφαιρικής ομάδας της Βαρκελώνης όπου 

εκτός από την παρακολούθηση αγώνα, το στάδιο είναι ανοιχτό στο κοινό καθημερινά για ξεναγήσεις.  

Επιπρόσθετες Υπηρεσίες (Ancillary Services) 

Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη: H Βαρκελώνη διαθέτει ένα αρκετά καλό σύστημα υγείας με 

πολυάριθμα δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία και κέντρα υγείας καθώς και φαρμακεία που 

παραμένουν ανοιχτά όλο το 24ωρο. Στα δημόσια νοσοκομεία, όλοι οι ταξιδιώτες έχουν τα ίδια 

δικαιώματα με τους ντόπιους, στον τομέα της επείγουσας ιατρικής περίθαλψης. Η πλήρης 

ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στα δημόσια νοσοκομεία είναι δωρεάν για τους πολίτες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης μόνο με την επίδειξη της Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας, ενώ οι 

πολίτες τρίτων χωρών υποχρεούνται να πληρώσουν. Σε όλα τα φαρμακεία υπάρχει ειδικά 

καταρτισμένο προσωπικό που μπορεί να χορηγήσει φαρμακευτικά προϊόντα, για μικρά προβλήματα 

υγείας. Σε σχέση με άλλες χώρες, αρκετά  φαρμακευτικά προϊόντα πωλούνται ελεύθερα χωρίς 

συνταγή. 

Πόσιμο Νερό: Το νερό είναι χλωριωμένο και έχει κριθεί πόσιμο σε όλη την πόλη 

συμπεριλαμβανομένων και των δημόσιων σιντριβανιών/πηγών. Ωστόσο επειδή ντόπιοι και τουρίστες 

συχνά βρίσκουν δυσάρεστη τη γεύση, προτιμούν το εμφιαλωμένο, το οποίο είναι φθηνό στις 

υπεραγορές, ή καταφεύγουν στην αγορά φίλτρων. 

Δημόσιες τουαλέτες: Οι δημόσιες τουαλέτες στην Βαρκελώνη είναι σπάνιες. Υπάρχουν επτά 

πολυσύχναστες τοποθεσίες με μόνιμες δημόσιες τουαλέτες και τους καλοκαιρινούς μήνες 

τοποθετούνται προσωρινά φορητές τουαλέτες σε διάφορα σημεία της πόλης. Εναλλακτικά, δωρεάν 

τοποθεσίες αποτελούν οι παραλίες με πλήθος τουαλετών, τα αξιοθέατα, το αεροδρόμιο, οι καφετέριες 

και τα εστιατόρια. 

Χώροι Στάθμευσης: Η Βαρκελώνη διαθέτει περισσότερους από 200 φυλασσόμενους ιδιωτικούς 

χώρους στάθμευσης σε όλη την πόλη. Υπάρχουν διαθέσιμοι και σε πολυσύχναστα μέρη όπως το 

αεροδρόμιο, το λιμάνι αλλά και σε πιο απομακρυσμένες περιοχές. Οι δωρεάν χώροι στάθμευσης είναι 
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σπάνιοι και οι περισσότεροι δρόμοι έχουν μετρητή, κάτι που καθιστά τη στάθμευση σχετικά ακριβή 

σε σχέση με άλλες πόλεις. 

Τουριστική Αστυνομία: Στη Βαρκελώνη δε λειτουργεί ξεχωριστό τμήμα τουριστικής αστυνομίας, 

ωστόσο οι επισκέπτες μπορούν να εξυπηρετηθούν μέσω των διάφορων αστυνομικών σταθμών στο 

κέντρο της πόλης ή το αεροδρόμιο, όπου βρίσκεται εξειδικευμένο προσωπικό. 

Δωρεάν ασύρματη Διαδικτυακή Σύνδεση: Η παροχή ασύρματης σύνδεσης στο διαδίκτυο είναι 

ευρέως διαθέσιμη στη Βαρκελώνη η οποία διαθέτει ένα από τα μεγαλύτερα δωρεάν δίκτυα στην 

Ευρώπη. Επίσης διαθέσιμο wi-fi υπάρχει σε εμπορικά κέντρα, καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ καθώς 

και στο αεροδρόμιο. 

Ανέσεις (Amenities):  

Διαμονή: Η Βαρκελώνη αποτελεί ένα τουριστικό προορισμό που δέχεται πληθώρα επισκεπτών από 

όλο τον κόσμο και διαθέτει περισσότερες από 68 χιλιάδες κλίνες. Οι επιλογές για την διαμονή του 

επισκέπτη είναι αρκετές. Σε όλη την πόλη υπάρχει ποικιλία καταλυμάτων, τα οποία εξυπηρετούν 

διαφορετικές ανάγκες και όλα εξυπηρετούνται από το εκτεταμένο συγκοινωνιακό σύστημα. Αρκετά 

καταλύματα είναι διαμορφωμένα έτσι ώστε να μπορούν να εξασφαλίσουν την ασφαλή και άνετη 

παραμονή των ΑμεΑ, διαθέτοντας όλες τις απαραίτητες υποδομές. 

Γραφεία Τουριστικής Πληροφόρησης (info point): Υπάρχουν πολυάριθμα γραφεία τουριστικών 

πληροφοριών που βρίσκονται στο κέντρο της Βαρκελώνης, στο αεροδρόμιο, στο λιμάνι, σε 

κεντρικούς σταθμούς και κοντά σε πολυσύχναστα αξιοθέατα κυρίως τις περιόδους αιχμής. Τα 

τουριστικά γραφεία παρέχουν στους επισκέπτες ενημερωμένες πληροφορίες για τα σημεία 

ενδιαφέροντος, τα δρώμενα, τις δραστηριότητες όπως επίσης πωλούν και εισιτήρια μεταφοράς, 

τουριστικούς χάρτες και ταξιδιωτικούς οδηγούς. 

Ενοικίαση Εξοπλισμού: Υπάρχει πληθώρα καταστημάτων ενοικίασης εξοπλισμού όπως εξοπλισμό 

για ΑμεΑ, οικογένειες, εκδηλώσεις, δραστηριότητες κ.ά.  

Μαρίνα: Η μαρίνα διαθέτει ολοκαίνουργιες εγκαταστάσεις και υπηρεσίες πέντε αστέρων, το One 

Ocean Port Vell εξυπηρετεί πλοία μεγέθους από πέντε έως 190 μέτρα μήκος. Βρίσκεται σε εξαιρετική 

τοποθεσία, μόλις 5 λεπτά με τα πόδια από την ιστορική συνοικία της πόλης και τις παραλίες, 

προσφέροντας εύκολη πρόσβαση σε μια σειρά από ποιοτικά καταστήματα και εστιατόρια. 

Αγορές/Εμπορικά Κέντρα: Σε κάθε περιοχή της Βαρκελώνης υπάρχουν πολλές επιλογές αγορών για 

τον επισκέπτη. Από τις υπαίθριες αγορές που είναι διασκορπισμένες σε όλη την έκταση της πόλης, 

μέχρι τα μεγαλύτερα εμπορικά καταστήματα. Ένας από τους πιο εμπορικούς πεζόδρομους της είναι η 

Ράμπλα (συνδέει την πλατεία Καταλονίας με το άγαλμα του Χριστόφορου Κολόμβου στη θάλασσα), 

όπου υπάρχει συγκεντρωμένη ποικιλία καταστημάτων καθώς και η φημισμένη υπαίθρια αγορά της 

Μποκερία, που στο παρελθόν, έχει βραβευτεί ως «the world’s best food market» (γνωστή για την 

ποικιλία από φρούτα, λαχανικά, ψάρια και θαλασσινά κ.ά). Εκτός από τα καταστήματα και τις 

υπαίθριες αγορές, στη Βαρκελώνη δραστηριοποιείται και ένας μεγάλος αριθμός εμπορικών κέντρων 

και πολυκαταστημάτων, με τεράστια ποικιλία προϊόντων, τα οποία βρίσκονται εντός και εκτός πόλης. 

Εστιατόρια και Καφετέριες: Στην Βαρκελώνη υπάρχει πλήθος διαφορετικών ειδών καφετεριών για 

κάθε είδος επισκέπτη αφού η καθεμία έχει κάτι διαφορετικό να προσφέρει τόσο ως προς την 

ατμόσφαιρα όσο και προς τις υπηρεσίες (π.χ. θεματικές καφετέριες εξοπλισμένες με βιβλιοθήκες 

κ.ά.). Επίσης υπάρχει ποικιλία εστιατορίων με διαφορετικό χαρακτήρα για κάθε γούστο. Υπάρχουν 

παραδοσιακά εστιατόρια που δίνουν την ευκαιρία στον επισκέπτη να δοκιμάσει την παραδοσιακή 

κουζίνα (τάπας) αλλά και έντεκα διεθνώς αναγνωρισμένα εστιατόρια με αστέρι Michelin. 
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Νυχτερινή ζωή: Η Βαρκελώνη έχει εξίσου πολλά να προσφέρει στον επισκέπτη ο οποίος έχει 

διαθέσιμες επιλογές διασκέδασης μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες. Υπάρχουν αρκετά μπαρ, 

terraces for drinks, clubs, discos κ.ά. καλύπτοντας κάθε επισκέπτη. Πολλά από αυτά διοργανώνουν 

διάφορες θεματικές βραδιές (π.χ. με ζωντανή μουσική) επηρεασμένες είτε από την τοπική παράδοση, 

είτε από διάφορες άλλες κουλτούρες. 

Διαθεσιμότητα πακέτων (Available Packages) 

Η διαθεσιμότητα τουριστικών πακέτων για την πόλη της Βαρκελώνης ποικίλει. Εκτός από τα πακέτα 

κρουαζιέρας που αφορούν συνήθως επίσκεψη τους καλοκαιρινούς μήνες, σε όλη τη διάρκεια του 

έτους είναι διαθέσιμα διαφορετικά προκαθορισμένα αλλά και tailor made πακέτα ποδοσφαίρου για 

τους δυνητικούς επισκέπτες. Επίσης προσφέρονται περιφερειακά πακέτα που περιλαμβάνουν 

διαμονή στη Βαρκελώνη αλλά και σε άλλες πόλης και πακέτα golf για μεμονωμένους λάτρεις του 

αθλήματος, ομάδες pro-golf και πρωταθλήματα. Επιπλέον, έχουν διαμορφωθεί ειδικά πακέτα 

εκδρομών Νέα Υόρκη – Βαρκελώνη. 

Καλές πρακτικές 

Η Βαρκελώνη είναι μία πόλη με πολύ μεγάλο αριθμό επισκεπτών ετησίως, με αποτέλεσμα διάφορες 

συνέπειες που επηρεάζουν όλο το περιβάλλον της πόλης (κοινωνικό, οικονομικό κτλ). Για την 

αντιμετώπιση και την εμπόδιση των επιμέρους επιρροών τέθηκε ως στόχος του στρατηγικού 

σχεδιασμού η μείωση του τουρισμού τα επόμενα χρόνια, θεσπίζοντας διάφορα μέτρα όπως αύξηση 

της φορολογίας βιώσιμου τουρισμού, μείωση αδειοδοτήσεων τουριστικών καταλυμάτων κ.ά.  

Παρόλα αυτά η Βαρκελώνη είναι ένας από τους πιο σημαντικούς προορισμούς συνεδριακού 

τουρισμού, διαθέτει πολύ καλές ποδηλατικές υποδομές και πρόσφατα αποτέλεσε την Ευρωπαϊκή 

πρωτεύουσα καινοτομίας (2017). 
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Ίμπιζα  

Συνοπτική παρουσίαση 

Η Ίμπιζα είναι ένα μικρό νησί στη δυτική Μεσόγειο μήκους 41 χιλιόμετρων και πλάτους 20 

χιλιόμετρων. Βρίσκεται ανατολικά της Ισπανίας, αποτελεί το τρίτο μεγαλύτερο νησί από όλες τις 

Βαλεαρίδες νήσους, την αυτοδιοικούμενη περιφέρεια στην οποία ανήκει. 

Πρόκειται για έναν πολύ δημοφιλή τουριστικό προορισμό στην Ευρώπη και η εικόνα του έχει πλέον 

ταυτιστεί κατά κύριο λόγο με τα μεγάλα πάρτυ, τη διασκέδαση αλλά και την έντονη νυχτερινή ζωή. 

Μεγάλος αριθμός επισκεπτών από όλον τον κόσμο καταφθάνει στην Ίμπιζα για να απολαύσει κάποια 

από τα πιο ζωντανά πάρτυ παγκοσμίως με τους μεγαλύτερους και διασημότερους DJs, στα καλύτερα 

κλαμπ της Ευρώπης, αν όχι του κόσμου. Δεν είναι τυχαίο ότι αναδείχθηκε ως ο πιο gay friendly 

προορισμός στην Ευρώπη? 

Παρόλα αυτά φαίνεται να γίνονται  προσπάθειες να ενισχυθεί η ταυτότητα της Ίμπιζα και σαν ένας 

οικογενειακός προορισμός αλλά και προσπάθειες ανάδειξης της ιστορικής ταυτότητας του νησιού. 

Ο τουρισμός στο νησί της Ίμπιζα χρόνο με τον χρόνο αυξάνεται με εκατομμύρια επισκεπτών να την 

επιλέγουν. Λόγω της ανησυχίας της ισπανικής κυβέρνησης για τη συνεχώς αυξανόμενη 

επισκεψιμότητα, ανακοινώθηκε ο διπλασιασμός του «φόρου βιώσιμου τουρισμού» στις Βαλεαρίδες 

νήσους, επομένως και στην Ίμπιζα. Συγκεκριμένα για το 2018, ο φόρος για τους επισκέπτες (άνω των 

16 ετών)  θα κυμαίνεται μεταξύ του ενός και τεσσάρων ευρώ ανά ημέρα, ανάλογα με τον τύπο, την 

κατηγορία και τον τόπο του καταλύματος διαμονής. Επιβάρυνση δύο ευρώ θα έχουν και οι επιβάτες 

των κρουαζιερόπλοιων, που προσεγγίζουν τις Βαλεαρίδες, ανεξάρτητα από τον χρόνο παραμονής των 

πλοίων σε αυτές. Στη χαμηλή τουριστική περίοδο ο φόρος θα είναι μειωμένος κατά 50%.  

Προσβασιμότητα (Accessibility) 

Ο επισκέπτης μπορεί να μεταβεί στην Ίμπιζα αεροπορικώς. Διαθέτει έναν κύριο διεθνή αερολιμένα 

Aeroport d'Eivissa όπου εξυπηρετεί τόσο το νησί της Ίμπιζα όσο και το γειτονικό μικρό νησί της 

Formentera. Το αεροδρόμιο εξυπηρετεί  κυρίως διεθνείς πτήσεις, που είναι διαθέσιμες κατά την 

θερινή τουριστική περίοδο (μεταξύ Μαΐου και Οκτωβρίου) αλλά και συνδέσεις με την Ηπειρωτική 

Ισπανία καθ’ όλη την διάρκεια του χρόνου. Βρίσκεται στο νότιο άκρο του νησιού και απέχει μόλις 

7.5 χιλιόμετρα από το κέντρο της πόλης. Η μετάβαση  του επισκέπτη σε αυτό μπορεί να γίνει οδικώς 

σε διάστημα λιγότερο από είκοσι λεπτά. Το αεροδρόμιο συνδέεται με την πόλη με αστικά λεωφορεία 

(όλο το χρόνο λειτουργεί ειδική γραμμή σύνδεσης του αεροδρομίου με την πόλη) και ταξί, μερικά 

από τα οποία είναι ειδικά εξοπλισμένα για τη μεταφορά ΑμεΑ. 

Επιπλέον, διαθέτει ένα κεντρικό λιμάνι στο οποίο δραστηριοποιούνται δύο ιδιωτικές εταιρείες, που 

εκτελούν δρομολόγια σύνδεσης με την ηπειρωτική Ισπανία (Βαρκελώνη, Βαλένθια, Γκάντια και 

Ντένια) σχεδόν καθημερινά και το καλοκαίρι αυξάνονται. Η ύπαρξη πορθμείων καθιστά δυνατή τη 

μετάβαση οδικώς με ιδιωτικό μεταφορικό μέσο, μέσω ferry boat τα οποία μπορούν να μεταφέρουν 

τους επισκέπτες και τα μεταφορικά τους μέσα από την ηπειρωτική Ισπανία προς την Ίμπιζα. Το ίδιο 

συμβαίνει με τα υπεραστικά λεωφορεία τα οποία αναλαμβάνουν τη μετακίνηση του επισκέπτη μέχρι 

τα πορθμεία και κάποια από αυτά μέχρι και την πόλη. 

Η μετακίνηση εντός της πόλης γίνεται με αστικά λεωφορεία, ταξί και ιδιωτικές εταιρείες μεταφορών. 

Ωστόσο ο επισκέπτης έχει και τη δυνατότητα ενοικίασης κάποιου μεταφορικού μέσου (σκάφος, 

ποδήλατο (υπάρχει ποδηλατόδρομος), ταχύπλοα σκάφη, τζιπ κ.ά), κάτι που ενδείκνυται εφόσον το 

δίκτυο συγκοινωνίας δεν εξυπηρετεί αρκετές περιοχές, ενώ η επιλογή του ταξί θεωρείται αρκετά 
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ακριβή από τους περισσότερους. Στην Ίμπιζα λειτουργούν επίσης νυχτερινά λεωφορεία (Discobus), 

εκτελώντας δρομολόγια από διάφορα μπαρ και νυχτερινά κέντρα προς ξενοδοχεία και διαμερίσματα, 

από τις 12πμ έως τις 6πμ. Ο επισκέπτης μπορεί να μετακινηθεί σε διάφορα σημεία του νησιού με τα 

Island ferries & boats τα οποία αναχωρούν από τα πορθμεία κάθε τριάντα περίπου λεπτά. Τέλος, η 

Ίμπιζα, όπως και άλλοι τουριστικοί προορισμοί, διαθέτουν λεωφορεία «Ibiza Hop-On Hop-Off» και 

τουριστικά τρένα, τα οποία περνούν και συνδέουν τα πιο δημοφιλή σημεία ενδιαφέροντος του 

νησιού. 

Αξιοθέατα (Attractions): 

 Αρχαιολογικοί  - Πολιτιστικοί – Ιστορικοί χώροι, μνημεία και μουσεία 

Αν και η Ίμπιζα είναι ευρέως γνωστή ως ο απόλυτος προορισμός για πάρτυ, διασκέδαση και έντονη 

νυχτερινή ζωή, δεν περιορίζεται σε αυτά. Διαθέτει μία ποικιλία από αξιοθέατα φυσικά, ιστορικά, 

πολιτιστικά και άλλα, τα οποία μπορεί να επισκεφθεί και να γνωρίσει κάποιος. Η παλιά πόλη «Ibiza 

Old Town Dalt Vila» έχει αναδειχθεί ως προστατευόμενη περιοχή και ως χώρος παγκόσμιας  

πολιτιστικής κληρονομιάς της Unesco. Στο επίκεντρό της βρίσκεται το κάστρο της Ίμπιζα «Eivissa» 

και πληθώρα άλλων μεσαιωνικών κτηρίων. Ένα ακόμα μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής 

κληρονομιάς είναι το φυσικό πάρκο «Las Salinas», με μικρούς λόφους αλατιού, παραλίες, 

υγρότοπους, αμμόλοφους, εκατοντάδες είδη πτηνών κα δάση που καταλαμβάνουν 1.786 εκτάρια γης. 

Ένα από τα κυριότερα φυσικά αξιοθέατα είναι οι σπηλιές Can Marça (Cova de Can Marca), ένα 

σύμπλεγμα γιγαντιαίων βράχων που δημιουργούν σπηλιές και σχηματίζουν μικρές πισίνες στο 

εσωτερικό τους.  Τα πιο γνωστά μουσεία της Ίμπιζα είναι το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης και το 

Αρχαιολογικό μουσείο, στα οποία ο επισκέπτης μπορεί να δει εκθέματα σχετικά με την τοπική 

κουλτούρα, τον ισπανικό πολιτισμό, την τέχνη κ.ά. 

 Παραλίες 

Η Ίμπιζα διαθέτει πάνω από 160 χιλιόμετρα ακτογραμμής, περιλαμβάνοντας περίπου πενήντα 

παραλίες σε όλο το νησί. Κάθε παραλία μπορεί να φημίζεται για διαφορετικό λόγο (ηλιοβασίλεμα, 

ιδανική για φωτογράφηση, water sports κ.ά) και δεκαπέντε διαθέτουν τον τίτλο της Γαλάζιας 

Σημαίας. Σε αρκετές παραλίες κοντά στο κέντρο, ο επισκέπτης μπορεί να απολαύσει διάφορες 

ανέσεις αφού παρέχονται υπηρεσίες πολλών ειδών (πχ. καταστήματα, εστιατόρια, σκιασμένες 

περιοχές, τουαλέτες κ.ά.). Η μεγαλύτερη και δημοφιλέστερη παραλία ονομάζεται «Playa d’en 

Bossa», απέχει μόλις τέσσερα χιλιόμετρα από το κέντρο προσφέροντας σχεδόν τα πάντα, 

καλύπτοντας από ένα μειωμένο προϋπολογισμό έως υπηρεσίες πολυτελείας. Η «Cala Conta» είναι η 

παραλία στην οποία οι επισκέπτες καταφθάνουν για να παρακολουθήσουν το ηλιοβασίλεμα και να 

φωτογραφίσουν το τοπίο. 

 Δρώμενα 

Διάφορες εκδηλώσεις, συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις και άλλα δρώμενα, διοργανώνονται και 

πραγματοποιούνται στην Ίμπιζα καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Οι πιο συχνές εκδηλώσεις αφορούν 

αθλητικά δρώμενα, μονοήμερους ή πολυήμερους αγώνες, που λαμβάνουν χώρα κυρίως κατά τους 

χειμερινούς μήνες. Ένας από τους πιο δημοφιλής αγώνες, ο «Regata ruta de la sal»  είναι ένας 

τριήμερος αθλητικός αγώνας που πραγματοποιείται κάθε Απρίλιο και έως 300 βάρκες από διάφορα 

μέρη του κόσμου ανταγωνίζονται για το περίφημο τρόπαιο Salt Route Regatta.  Μεγάλο αριθμό 

επισκεπτών προσελκύει επίσης ο Μαραθώνιος Δρόμος «Ibiza Maratón»  όπου χιλιάδες δρομείς από 

όλες τις χώρες  καταφθάνουν για να τρέξουν 42.195 μέτρα ανάμεσα στους δρόμους της. Ένας λίγο 
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πιο ιδιαίτερος αγώνας είναι ο «Cursa passeig a passeig» όπου οι συμμετέχοντες μπορούν να 

επιλέξουν εάν θα συμμετάσχουν τρέχοντας, με ποδήλατο, με τα πόδια ή και με πατίνια (skates). 

Επιπλέον πολλοί ποδηλάτες mountain bike προσελκύονται κάθε χρόνο από τον τριήμερο αγώνα 

«Vuelta a Ibiza internacional btt» που είναι το βασικό τους κίνητρο ώστε να επισκεφθούν την 

Ίμπιζα. 

Ένα από τα μεγαλύτερα φεστιβάλ  που πλέον έχει γίνει θεσμός είναι το Φεστιβάλ Γαστρονομίας 

«Ibiza Sabor Food Festival», το οποίο διοργανώνεται συνήθως μεταξύ Οκτώβριου και Νοεμβρίου 

και διαρκεί είκοσι ημέρες. Πρόκειται για ένα σύνολο γαστρονομικών εκδηλώσεων με σκοπό την 

ανάδειξη των μαγειρικών παραδόσεων του νησιού, στο οποίο συμμετέχουν περισσότερα από 50 

τοπικά εστιατόρια. Την ίδια περίοδο σε οινοποιεία, ελαιοτριβεία και βιολογικά αγροκτήματα είναι 

διαθέσιμες αρκετές δραστηριότητες που συνδυάζονται με αυτές τις εκδηλώσεις. 

Δραστηριότητες (Activities) 

Η τοποθεσία, το κλίμα αλλά και οι υποδομές που διαθέτει η Ίμπιζα την καθιστούν σημείο 

προορισμού για κάθε υπαίθριο αθλητισμό καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Καγιάκ, καταδύσεις, 

ιστιοσανίδα, σερφινγκ, ορεινή ποδηλασία, πεζοπορία, γκολφ, τένις, βόλεϊ, μοτοκρός και ιπποδρομίες 

είναι μόνο μερικές από τις πολυάριθμές επιλογές του επισκέπτη. Βέβαια μια από τις πιο ευρέως 

διαδεδομένες δραστηριότητες σε όλο τον κόσμο για την Ίμπιζα είναι τα πάρτυ. Καθημερινά 

διοργανώνονται πάρτυ διαφόρων τύπων σε πολλά διαφορετικά σημεία της πόλης (στην παραλία, σε 

βάρκα, σε γιότ, σε club κ.ά.). Αποτελεί την αγαπημένη δραστηριότητα πολλών επισκεπτών και 

ειδικότερα των νεότερων ηλικιακών ομάδων. Επίσης οργανωμένες περιηγήσεις στην πόλη της Ίμπιζα 

και σε γύρω περιοχές είναι διαθέσιμες καθ’ όλη την διάρκεια του χρόνου με τις περισσότερες από 

αυτές να πραγματοποιούνται κατά την θερινή περίοδο.  Στα πλαίσια των περιηγήσεων οι επισκέπτες 

μπορούν επιπλέον να συμμετέχουν σε μαθήματα τοπικής μαγειρικής, μαθήματα Yoga κ.ά. Η πτήση 

με αερόστατο πάνω από το νησί, αν και ακριβή, αποτελεί μία πολύ ενδιαφέρουσα δραστηριότητα. Οι 

οικογένειες επιλέγουν κυρίως να επισκεφθούν και να διασκεδάσουν στα θεματικά πάρκα όπως το 

Adventure Park (μονοπάτια και διάφορες δοκιμασίες), το Aquamar Water park (νεροτσουλήθρες, 

πισίνες κ.ά) ή την πίστα Kart τα οποία προσφέρουν εμπειρίες ανάλογες της κάθε ηλικιακής ομάδας 

επισκεπτών. 

Επιπρόσθετες υπηρεσίες (Ancillary Services) 

Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη: Υπάρχουν διάφορα νοσοκομεία και κλινικές στα οποία μπορεί 

κάποιος να επωφεληθεί της παροχής κρατικών δωρεάν υπηρεσιών ή/και υπηρεσιών ιδιωτικής 

ασφάλισης. Επίσης λειτουργούν φαρμακεία σε διάφορες περιοχές. 

Πόσιμο νερό: Επειδή δεν υπάρχει ξεκάθαρη απάντηση για το εάν το νερό είναι πόσιμο, οι επισκέπτες 

προτιμούν το εμφιαλωμένο νερό, αν και είναι ακριβότερο σε σχέση με άλλους τουριστικούς 

προορισμούς. 

Δημόσιες τουαλέτες: Οι δημόσιες τουαλέτες είναι μη επαρκείς σε αριθμό, αφού λειτουργούν 

συνολικά μόνο δέκα, διασκορπισμένες σε όλο το νησί. 

Χώροι στάθμευσης: Στο κέντρο της πόλης υπάρχουν αρκετοί ιδιωτικοί χώροι στάθμευσης. Στις 

παρυφές της πόλης υπάρχουν ελεύθεροι χώροι στάθμευσης, στους οποίους λειτουργεί και υπηρεσία 

μεταφοράς προς το κέντρο με λεωφορεία. Στις περισσότερες μακρινές περιοχές, θέρετρα και χωριά η 

εύρεση χώρου στάθμευσης δεν αποτελεί πρόβλημα ακόμα και στην υψηλότερη τουριστική περίοδο. 
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Τουριστική Αστυνομία: Στην Ίμπιζα υπάρχει τουριστική αστυνομία η οποία περιπολεί τουριστικές 

περιοχές και ιδιαίτερα τις παραλίες και τρεις περιοχές αυξημένης επισκεψιμότητας (Santa Eulalia, Es 

Cana, Cala Llonga). 

Δωρεάν ασύρματη Διαδικτυακή Σύνδεση: Δωρεάν ασύρματη σύνδεση στο διαδίκτυο παρέχεται σε 

διάφορα κεντρικά σημεία της πόλης και στα περισσότερα αξιοθέατά της. 

Ανέσεις (Amenities):  

Διαμονή: Η Ίμπιζα αποτελεί έναν πολυεπιλεγμένο τουριστικό προορισμό και διαθέτει ποικιλία 

καταλυμάτων που μπορούν να ικανοποιήσουν διάφορες απαιτήσεις. Στην Ίμπιζα λειτουργούν πολλά 

clubbing hotels, gay-friendly hotels, boutique hotels, boats stay αλλά και άλλα είδη καταλυμάτων που 

συναντώνται στους περισσότερους τουριστικούς προορισμούς όπως,  family-friendly hotels, sports 

hotels, winter hotels κ.ά. Το πιο σημαντικό είναι ότι στην Ίμπιζα λειτουργούν τριάντα οκτώ (38) 

ξενοδοχεία τα οποία είναι ειδικά διαμορφωμένα για ΑμεΑ.  

Γραφεία Τουριστικής Πληροφόρησης (info point): Ένα κύριο γραφείο στο κέντρο της πόλης αλλά 

και ένα ολοκληρωμένο δίκτυο μικρότερων γραφείων πληροφοριών στις διάφορες τουριστικές 

περιοχές και τον τερματικό σταθμό του αεροδρομίου Ibiza. Ο επισκέπτης μπορεί να αντλήσει αρκετές 

πληροφορίες και συμβουλές σχετικά με την περιοχή αλλά και για πράγματα που ο ίδιος  επιθυμεί να 

κάνει.   

Υπηρεσία Παραλαβής και Παράδοσης Αποσκευών: Στην Ίμπιζα υπάρχουν επιχειρήσεις που 

αναλαμβάνουν την παραλαβή των αποσκευών του επισκέπτη από το αεροδρόμιο και να την 

παράδοση στα καταλύματα τους την ώρα που τους εξυπηρετεί.  

Ενοικίαση Εξοπλισμού: Υπάρχουν επιχειρήσεις που διαθέτουν ποικιλία εξοπλισμού προς ενοικίαση 

(δυνατότητα ενοικίασης  αναπηρικού αμαξίδιου, καθίσματα αυτοκινήτου, παιδικές κούνιες, 

κλιματιστικά, μίνι ψυγεία, ανεμιστήρες, βραστήρες ή φρυγανιέρες, κρεβάτια, στρώματα, τραπέζια, 

καρέκλες, μαχαιροπίρουνα κ.ά) και σε συνεννόηση με τον επισκέπτη μπορούν να παραδοθούν στο 

κατάλυμά του.  

Μαρίνα: Η Ίμπιζα διαθέτει μια κεντρική Μαρίνα (Marina Ibiza) η οποία χαρακτηρίζεται ως μια από 

τις καλύτερες Μαρίνες στη Μεσόγειο. Έχει βραβευτεί με το «Blue Star Marina Certification» (το 

υψηλότερο διεθνές βραβείο που μπορεί να λάβει μια Μαρίνα) και είναι μία από τις λίγες που έχουν 

αυτή τη διαπίστευση. 

Αγορές/Εμπορικά Κέντρα: Ο επισκέπτης μπορεί να πραγματοποιήσει τις αγορές του σε διάφορα 

σημεία της πόλης, όπου βρίσκονται αρκετά τουριστικά μαγαζιά,  κάποια εμπορικά κέντρα, τοπικά 

καταστήματα, υπαίθριες αγορές κ.ά. Μια από τις πιο πολυσύχναστες αγορές είναι η «Playa d'en 

Bossa Hippie Market», όπου ο επισκέπτης μπορεί να αγοράσει κοσμήματα, μικρά αναμνηστικά  και 

άλλα προϊόντα από τους ντόπιους χίπις. 

Καφετέριες & Εστιατόρια: Σε όλο το νησί υπάρχει μεγάλη ποικιλία από εστιατόρια, Pub και 

καφετέριες. Πολλά μεγάλα και μικρά εστιατόρια προσφέρουν διαφορετικές γευστικές επιλογές 

ικανοποιώντας όλα τα γούστα, τις ηλικίες και τους προϋπολογισμούς. Επίσης υπάρχει πληθώρα 

καφετεριών στο νησί και πέραν του καφέ προσφέρουν κρασί, αλκοολούχα ποτά και αναψυκτικά, 

πρωινά, μερικές σπεσιαλιτέ του νησιού κ.ά. Τα εστιατόρια όπως και οι καφετέριες είναι διαθέσιμα σε 

όλο το νησί αλλά πολλά από αυτά παραμένουν κλειστά κατά την χειμερινή περίοδο.  
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Νυχτερινή Ζωή: Χιλιάδες τουρίστες από όλον τον κόσμο ταξιδεύουν μέχρι την Ίμπιζα για να 

απολαύσουν κάποια από τα πιο ζωντανά πάρτυ της γης και να διασκεδάσουν. Μπαρ και clubs, hippy 

πάρτυ αλλά και πολλά άλλα προσφέρονται στους ντόπιους αλλά και στους επισκέπτες μέχρι και τις 

πρώτες πρωινές ώρες. Οι επιλογές του επισκέπτη για νυχτερινή ζωή είναι αρκετές ωστόσο υπάρχουν 

και πιο ήρεμοι χώροι με ζωντανή μουσική, διεθνή ή τοπικά συγκροτήματα κυρίως όμως κατά την 

θερινή περίοδο. 

Διαθεσιμότητα πακέτων (Available Packages) 

Τα διαθέσιμα τουριστικά πακέτα για την Ίμπιζα είναι κυρίως πακέτα all inclusive (συνήθως 

τετραήμερα ή εβδομαδιαία), πακέτα πάρτυ για νέους, πακέτα γαμήλιου τουρισμού και πακέτα 

κρουαζιέρας. 

Καλές Πρακτικές 

Η Ίμπιζα χαρακτηρίζεται ως ιδανικός προορισμός για πάρτυ και έντονη νυχτερινή ζωή με συνέπεια 

να προσελκύει συγκεκριμένες ομάδες επισκεπτών. Στα πλαίσια της αλλαγής αυτής της εικόνας 

γίνονται προσπάθειες να ενισχυθεί η ταυτότητά της ως ένας οικογενειακός προορισμός και να 

αναδειχθεί η ιστορική της ταυτότητα. Οι προσπάθειες αυτές αφορούν κυρίως στη διαμόρφωση 

οικογενειακών πακέτων και άλλων ειδικά διαμορφωμένων πακέτων πολιτιστικού τουρισμού. 

Επιπλέον, άλλαξε η φορολογική πολιτική στον τουριστικό τομέα, η οποία θα είναι ανάλογη με τον 

τύπο, την κατηγορία και τον τόπο του καταλύματος διαμονής ενώ στη διάρκεια της χαμηλής 

τουριστικής περιόδου ο φόρος αυτό θα είναι μειωμένος κατά 50%. Με αυτό τον τρόπο θα μπορέσουν 

να αποφύγουν το μαζικό τουρισμό σε ορισμένες περιοχές ή να ελέγχουν έως ένα βαθμό τις συνέπειές 

του και ταυτόχρονα δημιουργούν ένα επιπλέον κίνητρο (μειωμένος φόρος) για να επισκεφθεί κάποιος 

την Ίμπιζα κατά τους χειμερινούς μήνες. Η Ίμπιζα διαθέτει υποδομές εξυπηρέτησης ΑμεΑ, 

προσφέροντας κατάλληλους τρόπους μετακίνησης και έχοντας τριάντα οκτώ (38) ειδικά 

διαμορφωμένα ξενοδοχεία. 
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Μαγιόρκα 

Συνοπτική παρουσίαση 

Η Μαγιόρκα αποτελεί το μεγαλύτερο νησί των Βαλεαρίδων Νήσων και το δεύτερο πιο 

πυκνοκατοικημένο νησί στην Ισπανία. Έχει μέγεθος 3.624,5 τ.χλμ. και πληθυσμό 861.929 κατοίκων 

σύμφωνα με την απογραφή του 2011. Η πρωτεύουσα της Μαγιόρκα είναι η Πάλμα ντε Μαγιόρκα και 

αποτελεί σημαντικό τουριστικό προορισμό της Μεσογείου. Τα τελευταία χρόνια παρουσιάζεται μία 

συνεχώς αυξανόμενη επισκεψιμότητα η οποία έχει διάφορες συνέπειες (αυξήσεις στις τιμές των 

ενοικίων, περιβαλλοντικές επιπτώσεις στις παραλίες, ατμοσφαιρική ρύπανση, ηχορύπανση, 

περιορισμός δημόσιων χώρων, υπερπληθυσμός στα νοσοκομεία τους θερινούς μήνες κ.ά) και έχει 

προκαλέσει τις αντιδράσεις των ντόπιων κατοίκων και οργανώσεων που προσπαθούν να 

αντιμετωπίσουν αυτό το φαινόμενο του μαζικού τουρισμού.  

Προσβασιμότητα (Accessibility) 

Ο επισκέπτης μπορεί να μεταβεί στη Μαγιόρκα αεροπορικώς.  Η Μαγιόρκα διαθέτει έναν κεντρικό 

Αερολιμένα (Palma de Mallorca Airport)  που αποτελεί τον τρίτο πιο πολυσύχναστο στην Ισπανία 

αλλά και έναν από τους πιο πολυσύχναστους στην Ευρώπη. Η κίνηση του αεροδρομίου είναι 

πρωτίστως διεθνής και φθάνει τα μέγιστα επίπεδα κατά τη θερινή περίοδο. Υπάρχουν επίσης πολλές 

συνδέσεις με την ηπειρωτική χώρα. Συνήθως το μεγαλύτερο ποσοστό πτήσεων αφορά 

προγραμματισμένες πτήσεις και ένα μικρότερο αφορά πτήσεις charter και πτήσεις εταιρειών χαμηλού 

κόστους. Το αεροδρόμιο Palma de Mallorca βρίσκεται περίπου 8χλμ. από το κέντρο της πόλης  και η 

μετάβαση σε αυτό μπορεί να γίνει οδικώς σε διάστημα περίπου 15-20 λεπτών. Το αεροδρόμιο 

συνδέεται με την πρωτεύουσα και με άλλες περιοχές,  με αστικά λεωφορεία και ταξί.  

Ένας ακόμα τρόπος μετάβασης είναι ακτοπλοϊκώς. Η Μαγιόρκα διαθέτει έναν κεντρικό λιμένα 

(Puerto de Palma de Mallorca) ο οποίος αποτελεί το μεγαλύτερο από τους πέντε λιμένες που 

διαχειρίζεται η Λιμενική Αρχή των Βαλεαρίδων Νήσων. Το λιμάνι διαιρείται σε τέσσερα 

διαφορετικά μέρη: τις εμπορικές αποβάθρες, τις αποβάθρες Poniente, τις αποβάθρες της μαρίνας και 

το West Breakwater. Πέντε εταιρείες πορθμείων πραγματοποιούν καθημερινά δρομολόγια από τη 

Πάλμα στη Βαρκελώνη, τη Βαλένθια, το Αλικάντε και τη Ντίνα. Tα περισσότερα δρομολόγια 

εκτελούνται από το Πάσχα μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου και εκείνα που συνεχίζουν το χειμώνα μειώνουν 

τη συχνότητά τους.  

Οι επισκέπτες για τη μετακίνησή τους εντός της πόλης μπορούν να χρησιμοποιήσουν αστικά και 

υπεραστικά λεωφορεία, ταξί (υπάρχει η δυνατότητα διαδικτυακής κράτησης και προπληρωμής, η 

μεταφορά αποσκευής και κατοικίδιου είναι δωρεάν), ιδιωτικές επιχειρήσεις μεταφορών ή να 

ενοικιάσει κάποιο μεταφορικό μέσο (αυτοκίνητο, ποδήλατο, σκούτερ, μηχανή, τρίκυκλες 

μοτοσικλέτες ακόμα και άμαξα!). Η Πάλμα διαθέτει επίσης το μικρότερο σύστημα μετρό στην 

Ισπανία με μόλις 16 χιλιόμετρα και 15 σταθμούς χωρισμένους σε δύο γραμμές, το οποίο λειτουργεί 

καθημερινά 06:30 με 22:00, εκτός Σαββάτου και Κυριακής. Στη Μαγιόρκα λειτουργεί επιπλέον μία 

μικρή σιδηροδρομική υπηρεσία (3 διαδρομών, 77 χιλιομέτρων και 22 στάσεων) που συνδέει την 

πρωτεύουσα με αρκετές πόλεις και χωριά του νησιού με δρομολόγια έως τα μεσάνυχτα. Μερικές 

ακόμα επιλογές για περιήγηση στην πόλη και το νησί είναι τα Sightseeing bus service εκτελώντας 

δρομολόγια προς διάφορα αξιοθέατα, το Mallorca Wine Express για τους λάτρεις των οινοποιείων 

και των αμπελώνων ή το The Orange Express, το τραμ από το Soller προς το Port de Soller, 

περνώντας από διάφορους οπωρώνες και κήπους. 
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Οι δρόμοι της Μαγιόρκα είναι γενικά εξαιρετικοί, υπάρχουν στενοί δρόμοι προς τις βραχώδεις ακτές 

και οι επαρχιακοί δρόμοι που διασχίζουν το εσωτερικό είναι ιδανικοί για περιηγήσεις με 

μοτοσυκλέτες. Ωστόσο κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών λόγω του πλήθους επισκεπτών 

δημιουργούνται κάποια κυκλοφοριακά προβλήματα. 

Αξιοθέατα (Attractions) 

 Αρχαιολογικοί  - Πολιτιστικοί – Ιστορικοί χώροι, μνημεία και μουσεία 

Η Μαγιόρκα αποτελεί έναν προορισμό που διαθέτει αρκετούς τύπους αξιοθέατων. Υπάρχουν  αρκετά  

μνημεία, μουσεία, φυσικά πάρκα, θεματικά πάρκα, φυσικά τοπία, εκκλησίες, ιστορικές πόλεις κ.ά. Οι 

θρησκευτικοί χώροι στη Μαγιόρκα είναι αρκετοί. Ένας από τους πιο σημαντικούς, που αποτελεί από 

τα βασικότερα αξιοθέατα του νησιού είναι ο Καθεδρικός Ναός της Πάλμα (Cathedral de Palma de 

Mallorca). Πρόκειται για έναν ναό γοτθικής αρχιτεκτονικής, με 121 μέτρα μάκρος και 55 πλάτος ενώ 

σε ύψος αγγίζει τα 44 μέτρα. Ένας από τους πιο όμορφους θρησκευτικούς χώρους της είναι το 

Μοναστήρι του Λιούκ (Monasrir de Nostra Senyora de Lluc), το οποίο προσελκύει πολλούς 

χριστιανούς, καθολικούς και ορθόδοξους, αλλά και πλήθος άλλων επισκεπτών, όπως επίσης και η La 

Seu που είναι μια από τις σημαντικότερες γοτθικές εκκλησίες της Ευρώπης.  Ακόμη ένα σημαντικό  

αξιοθέατο  είναι το Castillo de Bellver, ένα μνημείο γοτθικού στυλ και ένα από τα λίγα κυκλικά 

κάστρα στην Ευρώπη. Η Μαγιόρκα διαθέτει και αρκετά φυσικά αξιοθέατα. Η οροσειρά Serra de 

Tramuntana ανήκει στα Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς της Unesco, με μήκος περίπου 90χλμ 

στην οποία οι επισκέπτες κάνουν ποδήλατο ή περπατούν. Ένα ακόμη από τα πιο σημαντικά φυσικά 

αξιοθέατα της Μαγιόρκας  είναι  οι σπηλιές Cuevas del Drach όπου εκτείνονται σε βάθος 25 μ. και 

φτάνουν περίπου 4 χιλιόμετρα σε μήκος. Στο εσωτερικό τους υπάρχει μια από τις μεγαλύτερες 

υπόγειες λίμνες του κόσμου.  

 Παραλίες 

Η Μαγιόρκα διαθέτει 554 χιλιόμετρα ακτογραμμή και έχει πάνω από 200 παραλίες. Οι καλύτερες 

παραλίες της Μαγιόρκα βρίσκονται στις βόρειες και ανατολικές ακτές και αν και οι περισσότερες 

έχουν υποστεί διάφορες συνέπειες λόγω τις τουριστικής ανάπτυξης, υπάρχουν όμως και εξαιρέσεις. 

Όμορφες παραλίες υπάρχουν επίσης κατά μήκος τμημάτων της νότιας ακτής όπου βρίσκεται και η 

πρωτεύουσα της Μαγιόρκας. Η ανατολική ακτή αποτελείται από συνεχείς αμμώδεις παραλίες ενώ τα 

περισσότερα από τα νότια παράλια έχουν απόκρημνα βράχια που διακόπτονται από παραλίες και 

όρμους. Σύμφωνα με τη Balearic Tourist Authority, τα άτομα με δυσκολίες προσβασιμότητας 

μπορούν να επισκεφθούν 64 ειδικά διαμορφωμένες παραλίες.  Τέλος, μερικές από τις πιο διάσημες 

παραλίες της είναι η 6 χιλιομέτρων παραλία  Αrenal - Ρlaya de Ρalma, η Φουρμαντό (Peninsula de 

Formentor), η Porto Petro, Porto Cristo, η Sa Calobra κ.ά.   

 Δρώμενα 

Ο επισκέπτης στη Μαγιόρκα έχει την ευκαιρία να συμμετάσχει και να παρακολουθήσει πληθώρα 

δρώμενων. Διαθέτει μια πολύ καλά ενημερωμένη ιστοσελίδα όπου ο επισκέπτης μπορεί να 

πληροφορηθεί για τα δρώμενα που έχουν προγραμματιστεί ακόμα και έναν χρόνο νωρίτερα από την 

υλοποίηση τους. Πολλά μικρά, μεγάλα και διαφόρων τύπων δρώμενα πραγματοποιούνται σε τακτά 

χρονικά διαστήματα με πολλά από αυτά να διοργανώνονται κατά την χειμερινή περίοδο. 

Οργανώνονται τουρνουά, αθλητικοί αγώνες, συναυλίες κ.ά. Από τα πιο δημοφιλή αθλητικού 

χαρακτήρα δρώμενα είναι το «Trofeo Ciutat de Palma», μια σειρά ιστιοπλοϊκών αγώνων που 

λαμβάνουν χώρα για 3 ημέρες κατά το Δεκέμβριο. Πλέον έχει γίνει θεσμός και προσελκύει μεγάλο 

αριθμό επισκεπτών από πολλές χώρες που είτε επιθυμούν να αγωνιστούν είτε να το 
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παρακολουθήσουν. Επίσης όλο το χρόνο διοργανώνονται πολλοί ποδηλατικοί αγώνες, με έναν από 

τους πιο γνωστούς να είναι ο «Mallorca 312 Cycle Race 312», όπου πολλοί συμμετέχοντες 

καταφθάνουν στη Μαγιόρκα για να διανύσουν 312 ή 167χλμ  με το ποδήλατο τους, στην οροσειρά 

Serra de Tramuntana.  

Σε όλη τη διάρκεια του έτους πραγματοποιούνται επίσης πολλά πολιτιστικά φεστιβάλ. Από τα πιο 

γνωστά φεστιβάλ είναι το «San Antonio festival» που εορτάζεται στις 16 και 17 Ιανουαρίου και 

σκοπός του είναι η ανάδειξη του γεωργικού παρελθόντος του νησιού αλλά και της τοπικής κουζίνας. 

Αντίστοιχα και το  «Fira de I’Olive Caimari» προς το τέλος Νοεμβρίου, οι δρόμοι γεμίζουν με 

περίπτερα στα οποία προσφέρονται και πωλούνται όλα τα τοπικά προϊόντα (ιδιαίτερα το ελαιόλαδο) 

και πραγματοποιούνται διάφορες εκδηλώσεις. Επίσης ένα από τα πιο μεγάλα είναι το «Εvents Beer 

Palma Fiesta de la Cerveza» όπου παρουσιάζονται 200 επωνυμίες μπύρας από όλο τον κόσμο αλλά 

και κάποιες από τις τοπικές μπύρες της Μαγιόρκας. Ο επισκέπτης έχει την ευκαιρία να δοκιμάσει 

ποικίλες μπύρες συνοδευόμενες από τοπικά προϊόντα και να διασκεδάσει συμμετέχοντας στις 

διάφορες δραστηριότητες που γίνονται στα πλαίσια της εκδήλωσης (πχ. συναυλίες, χοροί κ.ά).  

Δραστηριότητες (Activities)  

Η Μαγιόρκα διαθέτει πολλές και καλές αθλητικές εγκαταστάσεις. για αυτό αποτελεί έναν προορισμό 

που προσφέρει μια πληθώρα διαφορετικών επιλογών αθλητικών δραστηριοτήτων (αντίστοιχων και με 

άλλων τουριστικών προορισμών) στον επισκέπτη όπως ιππασία, καταδύσεις, σερφινγκ κ.ά. 

Επιπρόσθετα προσφέρονται πολλές δραστηριότητες που απευθύνονται σε ΑμεΑ.  

Τα τέσσερα γήπεδα γκολφ και οι κατάλληλες εγκαταστάσεις είναι τα χαρακτηριστικά που την 

καθιστούν ως τον κυριότερο προορισμό για γκολφ στη Μεσόγειο, καθώς προσφέρει ποικιλία 

μαθημάτων, γήπεδα με διαφορετικό επίπεδο δυσκολίας, εγκαταστάσεις που επιτρέπουν στον 

επισκέπτη να εξασκείται ανεξάρτητα από την εποχή, εξειδικευμένο προσωπικό και άλλες 

δραστηριότητες που προσαρμόζονται στο επίπεδο ενός επισκέπτη (αρχάριου ή προχωρημένου). 

Ωστόσο στην Μαγιόρκα έχει δημιουργηθεί το πρώτο σχολείο γκολφ  προσαρμοσμένο για άτομα με 

σωματικές ή / και άλλες αναπηρίες, παρέχοντας όλους τους ανθρώπινους και υλικούς πόρους που 

είναι απαραίτητοι για να εξασφαλιστεί η ασφαλής απόλαυση αυτού του τύπου αθλητισμού 

προσφέροντας και άλλες αθλητικές δραστηριότητες (π.χ. θαλάσσιο σκι κ.ά).  

Η Μαγιόρκα παράλληλα διαθέτει τις απαραίτητες υποδομές (ποδηλατοδρόμους πολλών χιλιομέτρων) 

για να μπορέσει να υποστηρίξει τη συγκεκριμένη μορφή τουρισμού,  τους λάτρεις της ποδηλασίας, 

μια από τις κυριότερες δραστηριότητες που προτιμούν οι επισκέπτες, συμμετέχοντας σε οργανωμένες 

ποδηλατικές εξορμήσεις διαφόρων τύπων ποδηλατών.  

Όσοι το επιθυμούν μπορούν να επισκεφτούν αρκετά οινοποιεία τα οποία υποδέχονται μεγάλο αριθμό 

επισκεπτών που έχουν τη δυνατότητα να ξεναγηθούν ή/και να λάβουν μέρος στην παραγωγική 

διαδικασία. 

Ιδιαίτερα όσοι ταξιδεύουν με τις οικογένειές τους, μπορούν να επισκεφθούν κάποιο από τα θεματικά 

πάρκα. Στο Ενυδρείο της Πάλμα «The Palma Aquarium Foundation» υπάρχει η πιο βαθιά 

δεξαμενή για καρχαρίες στην Ευρώπη, τα παιδιά μπορούν να διασκεδάσουν στο πειρατικό πλοίο και 

να συμμετέχουν και σε άλλες ειδικά διαμορφωμένες δραστηριότητες και εκπαιδευτικά προγράμματα. 

Μία συγκεκριμένη περίοδο, υπάρχει και η δυνατότητα κατάδυσης για παιδιά αλλά και μεγαλύτερες 

ηλικιακές ομάδες. Στo πάρκο Katmandu υπάρχουν ειδικά διαμορφωμένοι χώροι για όλα τα γούστα 

(The house of magic, 4D experience, Expendition golf κ.ά. Τέλος, στη Μαγιόρκα λειτουργεί ένα 

ειδικά διαμορφωμένο πάρκο μόνο για ενήλικες, το «Adult Water Park». 
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Επιπρόσθετες Υπηρεσίες (Ancillary Services) 
 

Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη: Η Μαγιόρκα διαθέτει αρκετά Νοσοκομεία και πολυάριθμα 

Κέντρα Υγείας (Centro de Salud) είτε ιδιωτικά είτε δημόσια. Υπάρχουν 20 μονάδες πρωτοβάθμιας 

φροντίδας και πολλά φαρμακεία με ειδικευμένο  προσωπικό για να μπορεί να βοηθήσει σε  διάφορες 

μικρές ιατρικές ανάγκες. Τα φαρμακεία είναι σε θέση να διανέμουν πολλά φάρμακα που σε άλλες 

χώρες θα ήταν διαθέσιμα μόνο με συνταγή ιατρού. Σχεδόν σε όλες τις πόλεις και θέρετρα υπάρχει 

πάντα ένα φαρμακείο που παραμένει ανοιχτό όλο το 24ωρο. 

Πόσιμο νερό: Οι ντόπιοι κάτοικοι πίνουν το νερό της βρύσης όμως επειδή έχουν υπάρξει κάποια 

τοπικά περιστατικά στους επισκέπτες συστήνεται η κατανάλωση εμφιαλωμένου νερού. 

Δημόσιες τουαλέτες: Οι δημόσιες τουαλέτες στη Μαγιόρκα είναι λίγες και με μεγάλες αποστάσεις 

μεταξύ τους. 

Χώροι στάθμευσης: Υπάρχουν δωρεάν χώροι στάθμευσης αλλά πολλοί επισκέπτες  θεωρούν ότι δεν 

είναι αρκετοί για να εξυπηρετήσουν τη ζήτηση κατά τις περιόδους αιχμής και αναφέρονται συχνά στη 

δυσκολία τους να εξασφαλίσουν μια θέση στάθμευσης. Ωστόσο λειτουργούν πολλά γκαράζ γύρω από 

το νησί και αρκετά από αυτά λειτουργούν όλο το 24ωρο. 

Τουριστική Αστυνομία: Αστυνομικοί περιπολούν διάφορες τουριστικές περιοχές και παραλίες. 

Δωρεάν ασύρματη Διαδικτυακή Σύνδεση: Αναβαθμίζοντας τις τεχνολογικές υποδομές (ενίσχυση 

και σταθεροποίηση σήματος) πλέον παρέχεται δωρεάν ασύρματη σύνδεση σε διάφορα σημεία της 

πόλης και ιδιαίτερα στο κέντρο και την παραλία De Palma. 

Ανέσεις  (Amenities) 

Διαμονή: Η Μαγιόρκα υποδέχεται ετησίως εκατομμύρια επισκέπτες, που για τη διαμονή τους 

μπορούν να επιλέξουν μεταξύ διαφόρων τύπων καταλυμάτων, μεταξύ των οποίων Farm Houses, 

Cabins, Hostels, Green Hotels, Guest Houses κ.ά. 

Γραφεία Τουριστικής Πληροφόρησης (info point):  Εκτός από το γραφείο που υπάρχει δίπλα στην 

αίθουσα αφίξεων του αεροδρομίου γενικά λειτουργεί ένας μεγάλος αριθμός επίσημων Γραφείων 

Τουριστικής Πληροφόρησης γύρω από τη Μαγιόρκα. Παρέχουν όλες τις χρήσιμες πληροφορίες όπως 

χάρτες, φυλλάδια, εκπτωτικά κουπόνια, οδηγίες για τους οδηγούς, διαθέσιμα αξιοθέατα και ταξίδια, 

τοπικές εφημερίδες, πληροφορίες για τη μεταφορά  κ.λπ. Συνήθως βρίσκεται τουλάχιστον ένα 

τουριστικό γραφείο σε κάθε θέρετρο, ενώ τα περισσότερα βρίσκονται στην Πάλμα και μερικά σε  

άλλα χωριά.  

Ενοικίαση Εξοπλισμού: Στη Μαγιόρκα υπάρχουν διαθέσιμα καταστήματα όπου ο επισκέπτης 

μπορεί να ενοικιάσει διάφορα είδη εξοπλισμού. Υπάρχουν δυνατότητες ενοικίασης εξοπλισμού για 

άτομα με ειδικές ανάγκες (πχ. αναπηρικό καροτσάκι), παιδικό εξοπλισμό, ηλεκτρικές συσκευές κ.ά. 

Σε συνεννόηση με τον επισκέπτη όλα τα αντικείμενα ενοικίασης μπορούν να παραδοθούν απευθείας 

στο κατάλυμά του. 

Μαρίνα: Η Μαγιόρκα ως νησί με πολλούς λάτρεις της ιστιοπλοΐας (επισκέπτες και ντόπιους) 

διαθέτει πολλές και διαφορετικές μαρίνες (Club de Mar Palma, Real Club Nautico Palma, Port 

Calanova, Club Nautico El Arenal, Port Adriano, Santa Ponça, Club de Vela Marina, Club de Vela 

Marina, Marina Tramontana, Alcudiamar Marina, Real Club Nautico Port de Pollença, Club Nautico 
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Porto Cristo, Puerto Deportivo Marina de Cala d’Or) με πολλά αγκυροβόλια για κάθε σχήμα και 

μέγεθος σκάφους, από το πιο μικρό ψαροβαρκάκι έως την ανώτερη κατηγορία σκαφών (superyacht). 

Οι εγκαταστάσεις κάθε μίας είναι ξεχωριστές αφού διαφέρουν σε μέγεθος, αριθμό θέσεων (άρα και 

επισκεπτών) και ως προς τα σκάφη που ελλιμενίζουν.  

Αγορές/Εμπορικά Κέντρα: Η Πάλμα διαθέτει αρκετά καταστήματα όπου ο επισκέπτης μπορεί να 

αγοράσει τοπικά προϊόντα. Ο σημαντικότερος εμπορικός δρόμος του νησιού είναι ο «Paseo del 

Borne» με πολλά επώνυμα καταστήματα  (Rialto Living, Louis Vuitton, Hugo Boss κ.ά) 

αποτελώντας μια αγορά πολυτελείας που πολλοί από τους επισκέπτες επιλέγουν. Οι επισκέπτες 

μπορούν επίσης να κάνουν τις αγορές τους και στο δρόμο «Jaime III» στον οποίο υπάρχουν πολλά 

καταστήματα γνωστών σχεδιαστών. 

Καφετέριες & Εστιατόρια: Σε όλη τη Μαγιόρκα δραστηριοποιούνται αρκετές καφετέριες όμως 

κάποιες από αυτές κλείνουν μετά την θερινή περίοδο. Επίσης υπάρχει πληθώρα επιλογών μεταξύ 

διαφορετικών τύπων εστιατορίων όπου ο επισκέπτης μπορεί να δοκιμάσει παραδοσιακές ή 

εναλλακτικές συνταγές, με επτά από τα εστιατόρια της να είναι βραβευμένα με αστέρι Michelin. 

Νυχτερινή Ζωή: Η νυχτερινή ζωή της Μαγιόρκα προσφέρεται για τους επισκέπτες όλων των 

ηλικιακών ομάδων και είναι ένα από τα δυνατά της χαρακτηριστικά. Υπάρχουν αναρίθμητες επιλογές 

από νωρίς το βράδυ μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες (παγκοσμίου φήμης νυχτερινά κέντρα, μπαρ, 

χορευτικοί σύλλογοι κ.ά.) 

Διαθεσιμότητα Πακέτων (Available Package) 

Η Μαγιόρκα αποτελεί έναν από τους αγαπημένους προορισμούς στην Μεσόγειο, για αυτό το λόγο 

εκτός από τα πακέτα all inclusive, επιπλέον διαμορφώνονταi πακέτα που μπορεί να αφορούν είτε 

αποκλειστικά είτε να συμπεριλαμβάνουν επίσκεψη στη Μαγιόρκα. Τα πιο συνήθη είναι τα πακέτα 

κρουαζιέρας, ενώ καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου προσφέρονται διάφορα πακέτα με θεματικό 

άξονα το γκολφ που φαίνεται να προσελκύει το ενδιαφέρων πολλών λάτρεων του αθλήματος. 

Προσφέρονται επίσης πακέτα γαμήλιου τουρισμού είτε αυτό αφορά την οργάνωση ενός γάμου είτε το 

ταξίδι του μέλιτος. Τα τουριστικά πακέτα δεν περιορίζονται μόνο σε αυτά. Υπάρχουν πακέτα που 

διατίθενται με αφορμή συγκεκριμένα δρώμενα που έχουν προγραμματιστεί. Για παράδειγμα 

διατίθενται ειδικά διαμορφωμένα πακέτα για το Festival Smooth Jazz, για το Αθλητικό τρίαθλο, 

πακέτα Adventure weekends κ.ά. 

Καλές πρακτικές 

Η Μαγιόρκα διαθέτει μία πολύ καλά ενημερωμένη ιστοσελίδα από την οποία μπορεί οποιοσδήποτε 

να πληροφορηθεί για τα δρώμενα και τις αθλητικές εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν, ακόμα 

και ένα χρόνο νωρίτερα από την ημερομηνία διεξαγωγής τους, χαρακτηριστικό ενός πολύ καλού 

προγραμματισμός και οργάνωσης των εκδηλώσεων. Επιπλέον, λόγω της ύπαρξης των κατάλληλων 

και απαραίτητων υποδομών μπορεί να υποστηρίξει τον ποδηλατικό τουρισμό. Παράλληλα, 

πραγματοποιώντας αντίστοιχες εκδηλώσεις ενισχύει την εικόνα της ως τουριστικό προορισμό για 

ποδήλατο, προσελκύοντας αυτές τις ομάδες επισκεπτών. 

Τέλος, σε μία προσπάθεια να περιοριστούν τα φαινόμενα και οι συνέπειες του μαζικού τουρισμού, το 

Δημοτικό Συμβούλιο ανακοίνωσε έξι περιοχές στις οποίες απαγορεύεται η μίσθωση σπιτιών σε 

τουρίστες. Ταυτόχρονα το συμβούλιο και οι κοινότητες έχουν προθεσμία ενός χρόνου για να 

αποφασίσουν τις ζώνες στις οποίες θα μισθώνονται διαμερίσματα σε τουρίστες, με πλαφόν στον 

αριθμό. Επίσης, στην προσπάθεια αυτή μερικά από τα πολλά νέα μέτρα που αναμένεται να ληφθούν 
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και μία από τις πρώτες κινήσεις, ήταν ο περιορισμός στη χορήγηση νέων αδειών για τουριστική 

μίσθωση σπιτιών αλλά και η επιβολή του «φόρου βιώσιμου τουρισμού». 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΏΝ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΚΡΙΤΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – 2017 

 

Page | 42  
 

Μάλτα 

Συνοπτική παρουσίαση 

Η Μάλτα είναι μικρό και πυκνοκατοικημένο νησιωτικό κράτος, νότια της Σικελίας, ανατολικά της 

Τυνησίας και βόρεια της Λιβύης, στο κέντρο περίπου της Μεσογείου. Πρόκειται για το μικρότερο 

κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης τόσο σε πληθυσμό (434.403 κάτοικοι, σύμφωνα με επίσημες 

εκτιμήσεις του 2015) όσο και σε έκταση (316 τ.χλμ.). Αποτελείται από ένα αρχιπέλαγος επτά νησιών 

εκ των οποίων τα τρία είναι κατοικημένα νησιά, την κυρίως Malta, το Gozo και το Comino. Η 

πρωτεύουσα της Μάλτας είναι η Βαλέτα που αποτελεί Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής 

Κληρονομιάς της UNESCO. Η Βαλέτα, μαζί με όλες τις τοποθεσίες της Μάλτας και του Gozo, έλαβε 

τον περίφημο τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης  για το 2018. Επίσης η Βαλέτα 

είναι η πρώτη Ευρωπαϊκή πόλη που κτίστηκε με σχέδιο, αποτελώντας πρότυπο αρχιτεκτονικής, με 

κτήρια αρχιτεκτονικής μπαρόκ στα στενά δρομάκια της και με ένα πρότυπο αποχετευτικό σύστημα.  

Η Μάλτα είναι η μοναδική ευρωπαϊκή χώρα της Μεσογείου που βγήκε αλώβητη από την οικονομική 

κρίση και ο τουρισμός συνέβαλε σημαντικά σε αυτό, ως μείζον στοιχείο της οικονομίας της. Παρόλο 

που το μέγεθος της είναι μικρό, κάθε χρόνο υποδέχεται όλο και περισσοτέρους τουρίστες. Την 

περασμένη χρονιά σχεδόν δύο εκατομμύρια τουρίστες την επισκέφτηκαν. Λίγο λιγότεροι από τους 

μισούς έφτασαν στη Μάλτα χρησιμοποιώντας αεροπορικές εταιρείες χαμηλού κόστους. Αν και η 

Μάλτα βρίσκεται πολύ κοντά στην Ιταλία, πρώτοι στη λίστα των επισκεπτών είναι οι Βρετανοί, 

έπειτα οι Ιταλοί και στην τρίτη θέση οι Γερμανοί.  Το 2017 η Μάλτα αξιολογήθηκε ως ένας από τους 

κορυφαίους τουριστικούς προορισμούς, από αρκετές ιστοσελίδες. 

Σε όλη τη διάρκεια της ιστορίας η Μάλτα αναφέρεται συχνά ως «το νοσοκομείο της Μεσογείου», 

λόγω του εξέχοντος ρόλου που διαδραμάτισε το νησί κατά τη διάρκεια των αιώνων ως πρωταρχικός 

χώρος για ιατρική περίθαλψη και περίθαλψη των ασθενών. Σήμερα, η Μάλτα βασίζεται σε αυτή τη 

φήμη και είναι ένας εξαιρετικός προορισμός όπου μπορεί κανείς να λάβει ιατρική και χειρουργική 

θεραπεία. 

Προσβασιμότητα (Accessibility) 

O επισκέπτης μπορεί να φτάσει στη Μάλτα αεροπορικώς, μέσω του κεντρικού διεθνή αερολιμένα της 

Μάλτας (10χλμ απόσταση από τη Βαλέτα) στον οποίο εκτελούνται αρκετές απευθείας πτήσεις από 

διάφορες πόλεις, οι οποίες αυξάνονται κυρίως τη θερινή περίοδο. Η Μάλτα συνδέεται ακτοπλοϊκώς 

με την Κατάνια στη Σικελία και με την ηπειρωτική Ιταλία (Σαλέρνο), αφού διαθέτει αρκετούς 

λιμένες, με τους κυριότερους διεθνείς λιμένες να είναι το λιμάνι Valletta Grand και το λιμάνι του 

Marsaxlokk. Το βασικό λιμάνι της Βαλέτας (Maltese: il-Port il-Kbir) είναι ένα από τα πιο 

εντυπωσιακά φυσικά λιμάνια με βαθιά νερά στη Μεσόγειο αποτελώντας την κύρια πύλη της Μάλτας.  

Έχει πολλές εκτεταμένες αποβάθρες, καθώς και τερματικό σταθμό γραμμής κρουαζιερόπλοιων.  

Ο επισκέπτης που δεν θα επιλέξει να περιηγηθεί περπατώντας στην πόλη, μπορεί να επιλέξει μεταξύ 

διαφόρων εναλλακτικών μέσων για τη μετακίνησή του εντός και εκτός πόλης. Η πιο οικονομική 

επιλογή είναι τα αστικά λεωφορεία. Υπάρχουν συνολικά 80 διαφορετικές διαδρομές αστικών 

λεωφορείων και επιπλέον 15 διαφορετικές διαδρομές που λειτουργούν στο Gozo, κυρίως από τον 

κεντρικό κόμβο του σταθμού λεωφορείων Victoria σε διάφορες τοποθεσίες του νησιού.  

Τα λεωφορεία που χρησιμοποιούνται στην υπηρεσία είναι τύπου χαμηλού ορόφου καθιστώντας τα 

προσβάσιμα σε άτομα με κινητικές δυσκολίες και κάθε λεωφορείο έχει προσδιορίσει ειδικά 

καθίσματα για άτομα με κινητικές δυσκολίες, εγκύους γυναίκες, ηλικιωμένους και άτομα που 

μεταφέρουν μικρά παιδιά. 
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Ο επισκέπτης μπορεί να βρει διαθέσιμα ταξί σε όλη την πόλη αλλά και στο αεροδρόμιο. Η ιδανική 

επιλογή για μεγάλες ομάδες ταξιδιωτών είναι οι ιδιωτικές εταιρείες μετακίνησης που αναλαμβάνουν 

τα δρομολόγια από το σταθμό άφιξης έως και το κατάλυμα ακόμα και με πούλμαν. Όλα τα οδικά 

σήματα είναι στα αγγλικά καθιστώντας την αυτόνομη μετακίνηση του επισκέπτη ευκολότερη οπότε η 

ενοικίαση μεταφορικού μέσου (αυτοκίνητο, scooter, μοτοσυκλέτα, ποδήλατο) είναι μια καλή και 

σχετικά οικονομική (16€ - 28€) επιλογή για τον επισκέπτη που επιθυμεί να γνωρίσει τα  μακρύτερα 

σημεία του νησιού. Το ποδήλατο δεν είναι η καλύτερη επιλογή καθώς οι λωρίδες ποδηλάτων στους 

κύριους δρόμους είναι περιορισμένοι. Επειδή η Μάλτα βρίσκεται σε υψηλή θέση στην κατάταξη των 

τροχαίων ατυχημάτων οι επισκέπτες θα πρέπει να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί. Μία ολιγόωρη 

περιήγηση και εξερεύνηση της πόλης γίνεται και με μικρό ηλεκτρικό αυτοκίνητο. 

Τα τελευταία χρόνια αυξάνεται σημαντικά και η ναύλωση σκαφών, εκτός από τα κρουαζιερόπλοια, 

διατίθενται μία ολόκληρη σειρά μικρών και μεσαίων σκαφών. Βέβαια εκτελούνται και 

προγραμματισμένα δρομολόγια πλοίων μεταξύ Μάλτας και Gozo. Τέλος, όπως και σε άλλους 

τουριστικούς προορισμούς, έτσι και στη Μάλτα κυκλοφορούν λεωφορεία «Malta Hop-On Hop-Off 

Busses» που συνδέουν τα πιο δημοφιλή αξιοθέατα, σχολιάζοντας τη διαδρομή σε διάφορες γλώσσες. 

Αξιοθέατα (Attractions) 

 Αρχαιολογικοί  - Πολιτιστικοί – Ιστορικοί χώροι, μνημεία και μουσεία  

Η Μάλτα έχει πλούσια ιστορία και πολιτισμό που αντανακλάται στα πολιτιστικά αξιοθέατα του 

νησιού. Οι Φοίνικες, οι Καρχηδόνιοι, οι Ρωμαίοι και οι Βυζαντινοί κατέλαβαν και παρέμειναν για 

κάποιο χρονικό διάστημα στη Μάλτα, αφήνοντας ένα μείγμα πολλών διαφορετικών αρχιτεκτονικών 

στυλ και τεχνουργημάτων προς εξερεύνηση. Σε κάθε σημείο ο επισκέπτης μπορεί να δει πολλά 

αξιοθέατα εκ των οποίων τα περισσότερα σε μικρές προστάσεις μεταξύ τους. Ένα από τα 

σημαντικότερα αξιοθέατα της Μάλτας είναι το Υπόγειο Hal – Saflienti, η πιο σημαντική νεκρόπολη 

στον κόσμο. Ένα από τα παλαιότερα Εθνικά Θέατρα της Ευρώπης  το «TEATRU MANOEL», 

χτίστηκε το 1731 αποτελεί σημείο ενδιαφέροντος και εκεί οι επισκέπτες μπορούν να ξεναγηθούν 

στους αναπαλαιωμένους μπαρόκ χώρους αλλά και να παρακολουθήσουν κάποιες από τις θεατρικές ή 

μουσικές παραστάσεις που πραγματοποιούνται κατά καιρούς.  Ωστόσο στη Μάλτα υπάρχουν αρκετοί 

ναοί που αξίζει κάποιος να επισκεφτεί. Ένας από τους πιο εντυπωσιακούς είναι ο  Καθεδρικός Ναός 

του Αγίου Ιωάννη (St. John’s Co – Cathedral) που βρίσκεται στη Βαλέτα και αποτελεί μοναστική 

εκκλησία των Ιπποτών του Αγίου Ιωάννη. Εντός του ναού βρίσκεται ένα μουσείο όπου πολλοί 

επισκέπτονται για να θαυμάσουν δύο από τα πιο φημισμένα έργα του Καραβάτζιο, τον 

«Αποκεφαλισμό του Ιωάννη του Βαπτιστή» (περίπου 1608) και τον «Άγιο Ιερώνυμο». Στο «παλάτι 

του Grand Master», μπορεί να δει κάποιος μία συλλογή πανοπλιών διαφόρων χρονολογικών 

περιόδων. Επιπλέον, ένα από τα κυριότερα σημεία ενδιαφέροντος σε όλη τη Μάλτα, είναι ο διάσημος 

κήπος Upper Barrakka Gardens  που βρίσκεται στη Βαλέτα. Στη Μάλτα υπάρχουν μουσεία σχεδόν 

παντού. Όλα έχουν κάτι διαφορετικό να προσφέρουν στον επισκέπτη. Από τα πιο γνωστά μουσεία 

είναι το «Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο (National Museum of Archaeology)» που ήταν σπίτι των 

Ιπποτών του Τάγματος του Αγίου Ιωάννη αλλά και το «Εθνικό Μουσείο Καλών Τεχνών»  που 

βρίσκεται σε μια περιοχή που περιλαμβάνει ωραία ιστορικά παλάτια που χρονολογούνται από την 

εποχή του Τάγματος του Αγίου Ιωάννου της Ιερουσαλήμ. Πέραν  των αξιοθέατων που διαθέτει 

υπάρχουν και αρκετές περιοχές γύρω από την Βαλέτα που οι περισσότεροι επισκέπτες δεν αμελούν 

να επισκεφτούν. Τέτοιες είναι οι Πόλεις Μεδίνα (Mdina) και Ράμπατ (Rabat), δύο γραφικές και 

όμορφες πόλεις στιγματισμένες από το ιστορικό παρελθόν της Μάλτας και τα νησάκια Gozo και 

Comino, τοποθεσίες που πολλοί έχουν προγραμματίσει να επισκεφθούν πριν ακόμη φτάσουν στο 

νησί.  
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Μερικά ακόμα αξιοθέατα είναι η Εθνική βιβλιοθήκη, οι κατακόμβες της Saint Agatha και του Saint 

Paul, το παλάτι Verdala, οι χερσόνησοι Vittoriosia και Senglea που μπορεί κάποιος να δει κάστρα, το 

Μέγαρο του Ιεροεξεταστή, το Ναυτικό μουσείο και το φρούριο «Ricasoli» στο οποίο έχουν γυριστεί 

ταινίες του Hollywood (Τροία, Μονομάχος) και πολλοί άλλοι αρχαιολογικοί χώροι και ναοί με 

σημαντική ιστορική αξία. 

 Παραλίες 

Τα παράκτια ύδατα της Μάλτας είναι γενικά καθαρά και ασφαλή για κολύμπι καθώς δεν υπάρχουν 

παλίρροιες. Αυτό τοποθετεί τη Μάλτα μεταξύ των τριών κορυφαίων χωρών που χαρακτηρίζονται από 

μεγάλες θαλάσσιες εκτάσεις με άφθονα νερά για κολύμβηση. Η Μάλτα διαθέτει πάνω από 30 

παραλίες και μάλιστα 10 από αυτές στη Μάλτα και Gozo φέρουν περήφανα τη Γαλάζια Σημαία που 

απονέμεται από το Ίδρυμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (FEE). Επιπλέον, σύμφωνα με την έκθεση 

της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος για την ποιότητα των υδάτων κολύμβησης, το 97% των 

χώρων κολύμβησης στη Μάλτα είναι εξαιρετικής ποιότητας και μπορούν να ανταποκριθούν στις 

απαιτήσεις  από windsurfers έως sunbathers. Οι πιο δημοφιλείς παραλίες της Μάλτας είναι οι κόλποι 

Mellieha, Ghajn Tuffieha και Golden Bay. Στο Gozo, η ωραιότερη παραλία είναι η Ramla Bay 

(Xaghra), μια μεγάλη παραλία με ασυνήθιστη κόκκινη άμμο που περιβάλλεται από την ύπαιθρο.     

 Δρώμενα 

Η Μάλτα διαθέτει ένα από τα πιο γεμάτα  και ενημερωμένα ημερολόγια  εκδηλώσεων που 

περιλαμβάνουν συνδυασμό τοπικών και διεθνών ψυχαγωγικών εκθέσεων, εκδηλώσεων, φεστιβάλ και 

γιορτών, κατηγοριοποιημένα ανά μήνα για όλη την διάρκεια του έτους. Ο επισκέπτης μπορεί ακόμη 

και ένα χρόνο πριν να γνωρίζει  λεπτομερώς για τα δρώμενα που έχουν προγραμματιστεί για όλη την 

χρονιά ώστε να εμπλουτίσει και να οργανώσει το πρόγραμμα του.  Ο επισκέπτης έχει πληθώρα 

επιλογών ανεξαρτήτου περιόδου όπως μεταξύ πολλών άλλων, παραστάσεις από διεθνή σύγχρονα 

αστέρια μουσικής, συναυλίες κλασικής μουσικής, φεστιβάλ τζαζ κ.ά. Ο επισκέπτης μπορεί να 

παρακολουθήσει διαφορές μικρές και  μεγάλες συναυλίες σε διάφορα σημεία της πόλης, να 

παρακολουθήσει θέατρο στην Αγγλική γλώσσα κ.ά.  

Με σκοπό την ανάδειξη της τοπικής παράδοσης, διοργανώνονται κάποια δρώμενα όπως το Carnival 

celebrations in Malta, μια αυθεντική μαλτέζική εμπειρία, όπου επισκέπτης μπορεί να δει 

παραδοσιακούς χορούς, το καρναβάλι αλλά και να συμμετέχει σε διαφόρους εορτασμούς για τη 

Μεγάλη Εβδομάδα. Οι τοπικοί παραγωγοί οίνου Delicata και Marsovin διοργανώνουν το  φεστιβάλ 

κρασιού  «Summer Wine Festival», το οποίο είναι μία καλή ευκαιρία για τον επισκέπτη ώστε να 

δοκιμάσει τοπικά μαλτέζικα κρασιά και διάφορα παραδοσιακά πιάτα. Ένα ακόμη γνωστό φεστιβάλ 

που διοργανώνεται είναι το «International Fireworks Festival», με θεαματικές παραστάσεις από τα 

εργοστάσια πυροτεχνίας της περιοχής, καθώς και επαγγελματικές πυροτεχνικές εταιρείες από πιο 

μακριά. Την τελευταία ημέρα του φεστιβάλ, που πραγματοποιείται τον Απρίλιο, υπάρχει ένα Grand 

Finale που τερματίζει όλες τις μεγάλες εκδηλώσεις στο Barriera Wharf στη Βαλέτα. Μερικά ακόμα 

καθιερωμένα φεστιβάλ και εκδηλώσεις που κεντρίζουν το ενδιαφέρον των επισκεπτών είναι το 

Village Festas, το Medieval Mdina  και πολλά άλλα.  

Δραστηριότητες (Activities)  

Η Μάλτα αποτελεί έναν προορισμό όπου ο επισκέπτης έχει πληθώρα επιλογών. Μια από της 

δραστηριότητες για τις οποίες φημίζεται η Μάλτα είναι οι καταδύσεις. Ο εντυπωσιακός υποβρύχιος 

κόσμος που περιβάλλει το αρχιπέλαγος της Μάλτας προσελκύει περίπου 60.000 δύτες κάθε χρόνο, 

για αυτό υπάρχουν αρκετά κέντρα καταδύσεων σε όλη την Μάλτα.  Μάλιστα το 2016 τα νησιά της 
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Μάλτας κατέκτησαν την τρίτη θέση στην κατηγορία «Καλύτερες Καταδύσεις» στην τελετή απονομής 

των βραβείων Diver. Οι καταδύσεις και άλλες δραστηριότητες, μπορούν να πραγματοποιηθούν και 

στα πλαίσια μίας μίνι κρουαζιέρας γύρω από το νησί. Ωστόσο στη Μάλτα διοργανώνονται συχνά 

διάφορα αθλητικά δρώμενα με τα κυριότερα να είναι αγώνες δρόμου, tennis, τουρνουά ποδοσφαίρου 

κ.ά. Επίσης παρέχει τη δυνατότητα σε ομάδες να εξασκηθούν ή/και να εκπαιδευτούν στις 

εγκαταστάσεις της. Διοργανώνονται πολλές περιηγήσεις διαφόρων τύπων (με 4x4, με μηχανή, με 

βάρκα, με κανό, με Segway, πεζοπορίας κ.ά.) εντός και εκτός πόλεως και αρκετές από αυτές είναι 

διαθέσιμες όλο το χρόνο. Τα τελευταία χρόνια μία από τις αγαπημένες δραστηριότητες των 

επισκεπτών είναι η επίσκεψή των χώρων και των σημείων όπου έχει γυριστεί η διεθνώς 

αναγνωρισμένη σειρά «Game of Thrones» που έχει πλέον κατακτήσει πολλούς φανατικούς οπαδούς. 

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, οργανώνονται επισκέψεις σε διάφορα οινοποιεία όπου ο 

επισκέπτης μπορεί να δοκιμάσει διάφορα τοπικής παραγωγής κρασιά και εδέσματα. Επιπλέον 

λειτουργούν διάφορα θεματικά πάρκα όπως το Playmobil Fun Park και το Popeye Village τα οποία 

προσελκύουν οικογένειες, μικρούς και μεγάλους. 

Επιπρόσθετες Υπηρεσίες (Ancillary Services)   

Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη: Η Μάλτα διαθέτει ένα από τα καλύτερα νοσοκομεία της Ευρώπης, 

το Mater Dei με 825 κρεβάτια, 25 χειρουργεία και προσωπικό με υψηλό επίπεδο ιατρικής εμπειρίας. 

Επιπλέον, υπάρχουν αρκετά κέντρα υγείας γύρω από την πόλη που σε περίπτωση ανάγκης μπορεί να 

επισκεφτεί ο ταξιδιώτης. Τα ιατρικά πρότυπα πληρούν και υπερβαίνουν τις ευρωπαϊκές απαιτήσεις. 

Πόσιμο νερό: Το νερό της βρύσης είναι ασφαλές για κατανάλωση σε όλα τα νησιά της Μάλτας. Το 

τοπικό και εισαγόμενο εμφιαλωμένο μεταλλικό νερό διατίθεται από καταστήματα, σούπερ μάρκετ, 

εστιατόρια και μπαρ. 

Δημόσιες τουαλέτες: Η Μάλτα είναι καλά εξοπλισμένη με δημόσιες τουαλέτες, συχνά στην είσοδο 

ενός δημόσιου κήπου ή κοντά στην πλατεία του χωριού. Είναι συνήθως καθαρές και σε καλή 

κατάσταση. 

Χώροι στάθμευσης: Η στάθμευση στο κέντρο της πόλης είναι δύσκολη γιατί οι θέσεις είναι 

περιορισμένες ειδικά τη θερινή περίοδο. Ο ιδιωτικός χώρος στάθμευσης είναι μια καλή επιλογή για 

τον επισκέπτη και δεν είναι ακριβός, εκτός από τη Βαλέτα όπου η ζήτηση ανεβάζει τις τιμές. 

Υπάρχουν δύο δημόσιοι χώροι στάθμευσης λίγο έξω από το κέντρο της πόλης που από εκεί ο 

επισκέπτης μπορεί να μεταβεί με τα πόδια σε μικρό χρονικό διάστημα στο κέντρο.  

Τουριστική Αστυνομία: Εκτός από την τουριστική Αστυνομία της Μάλτας υπάρχει και ιδιωτική 

εταιρεία ασφάλειας που κάνει περιπολίες σε διάφορα σημεία του νησιού. Το καλοκαίρι οι περιπολίες 

επικεντρώνονται κυρίως στις περιοχές με τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα. 

Δωρεάν ασύρματη Διαδικτυακή Σύνδεση: Η διαθεσιμότητα διαδικτύου στη Μάλτα είναι ευρέως 

διαδεδομένη, καθώς οι πάροχοι υπηρεσιών διαδικτύου προσφέρουν πολλαπλές επιλογές σύνδεσης, 

ενώ τόσο ο ιδιωτικός όσο και ο δημόσιος τομέας παρέχουν δωρεάν πρόσβαση στο διαδίκτυο μέσω 

πολλών Wi-Fi hotspot. 

Ανέσεις (Amenities) 

Διαμονή: Τα τελευταία χρόνια έχουν αυξηθεί δραματικά οι τουριστικές υποδομές με τη δημιουργία 

νέων ξενοδοχείων στο νησί, αν και η υπερδιέγερση και η καταστροφή παραδοσιακών κατοικιών 

προκαλούν αυξανόμενη ανησυχία. Ο επισκέπτης μπορεί να επιλέξει μεταξύ διαφόρων ειδών 

καταλυμάτων, ξενοδοχεία, διαμερίσματα, αγροικίες, βίλες, ξενώνες κ.ά. 
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Γραφεία Τουριστικής Πληροφόρησης (info point): O επισκέπτης μπορεί να βρει όλες τις 

πληροφορίες που χρειάζεται για να σχεδιάσει την επίσκεψη του στα νησιά της Μάλτας είτε στην 

επίσημη ιστοσελίδα της ή σε κάποιο από τα έντεκα  γραφεία τουριστικής πληροφόρησης που 

βρίσκονται κοντά  σε σημεία ενδιαφέροντος στο νησί στο κέντρο της Βαλέτας αλλά και στο 

αεροδρόμιο. 

Ενοικίαση Εξοπλισμού: Στη Μάλτα υπάρχουν διαθέσιμα καταστήματα όπου ο επισκέπτης μπορεί να 

ενοικιάσει εξοπλισμό διαφόρων τύπων. Υπάρχουν δυνατότητες ενοικίασης εξοπλισμού για άτομα με 

ειδικές ανάγκες, παιδικό εξοπλισμό, διάφορες ηλεκτρικές συσκευές κ.ά. Επίσης μπορεί να 

ενοικιαστεί και επαγγελματικός εξοπλισμός όπως για παράδειγμα επαγγελματικές κάμερες, 

φωτογραφικές μηχανές, μικρόφωνα, μηχανές υποστήριξης κινηματογράφησης κ.ά. Όλα τα 

αντικείμενα ενοικίασης μπορούν να παραδοθούν απευθείας στο κατάλυμα του επισκέπτη. 

Μαρίνα: Στη Μάλτα υπάρχουν τέσσερις μαρίνες (Grand Harbour, Portomaso, Msida, Manoel Island, 

Mgarr (στο Gozo)) διαφορετικού μεγέθους και χωρητικότητας, εξυπηρετώντας από μικρά σκάφη, 

ιστιοπλοϊκά μέχρι και superyachts, προσφέροντας πολυτελείς υπηρεσίες στους πελάτες και τους 

επισκέπτες. 

Αγορές/Εμπορικά Κέντρα: Οι αγορές είναι μια από τις αγαπημένες δραστηριότητες σε πολλές 

λίστες των επισκεπτών. Η Μάλτα προσφέρει πολλές επιλογές και μπορεί να ικανοποιήσει από τον 

απλό μέχρι και τον πιο απαιτητικό αγοραστή. Η Μάλτα μπορεί να μην έχει μεγάλα εμπορικά κέντρα 

αλλά έχει πολλά καταστήματα, υπαίθριες αγορές, διάφορα τοπικά μαγαζιά όπου ο επισκέπτης μπορεί 

να προμηθευτεί τοπικά προϊόντα, χειροποίητα κεντήματα, βιβλία, αντίκες σιδερένια ρόπτρα σε 

απίθανη ποικιλία, παλιά ή σύγχρονα, σαν αυτά που κοσμούν πολλά σπίτια στη Μάλτα, ομοιώματα 

πανοπλίας ιπποτών κ.ά.  Ωστόσο οι ντόπιοι προτιμούν να κάνουν τις αγορές τους στις υπαίθριες 

αγορές που λειτουργούν καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας σε διαφορετικά σημεία εντός και εκτός 

της πόλης και αξίζει να δουν οι επισκέπτες. 

Καφετέριες & Εστιατόρια: Αρκετές καφετέριες δραστηριοποιούνται σε διάφορα σημεία του 

νησιού. Μία από τις δημοφιλέστερες η «Caffe Cordina», βρίσκεται σε ένα ιστορικό παλάτι και είναι 

δημοφιλής τόσο στους ντόπιους όσο και στους επισκέπτες.  Όπως και ολόκληρο το νησί, η κουζίνα 

της Μάλτας έχει επηρεαστεί από διάφορους πολιτισμούς που πέρασαν από την περιοχή, 

σχηματίζοντας ένα ενδιαφέρον μίγμα σικελικής, μαυριτανικής και τοπικής προέλευσης. Υπάρχουν 

αρκετές επιλογές για τον επισκέπτη που επιθυμεί να δοκιμάσει κάποιο από τα πιάτα της είτε σε 

παραδοσιακά οικογενειακά εστιατόρια είτε σε κάποια από τα πολυτελή εστιατόρια που διαθέτει. 

Νυχτερινή Ζωή: Η νυχτερινή ζωή στη Μάλτα είναι πολύ δραστήρια καθ’ όλη την διάρκεια του 

έτους. Υπάρχουν πολυάριθμα κλαμπ αλλά και πολλά μοντέρνα μπαρ. Μερικά καταστήματα 

διοργανώνουν βραδιές παραδοσιακής μαλτέζικης μουσικής και χορού που κεντρίζουν το ενδιαφέρον 

πολλών επισκεπτών οι οποίοι μπορούν να τις παρακολουθήσουν ή και να συμμετέχουν. 

Διαθεσιμότητα Πακέτων (Available Package)  

Η Μάλτα υποδέχεται κάθε χρόνο πλήθος επισκεπτών για αυτό έχουν διαμορφωθεί διάφορα 

τουριστικά πακέτα που αφορούν αποκλειστικά το νησί ή ένα πέρασμα από αυτό. Εκτός από τα 

πακέτα all inclusive, προσφέρονται πακέτα καταδύσεων - αναψυχής, πακέτα γαμήλιου τουρισμού, 

πακέτα συνεδριακού τουρισμού, πακέτα city break και ειδικά διαμορφωμένα πακέτα για φεστιβάλ και 

άλλες εκδηλώσεις. Η Μάλτα διαθέτοντας προσωπικό με υψηλό επίπεδο ιατρικής εμπειρίας στη 

Μεσόγειο όπως και ιδανικό κλίμα, έχει χαρακτηριστεί ως ιδανικός προορισμός για κάποια ιατρική 

επέμβαση ή αποθεραπεία για αυτό προσφέρονται και ειδικά πακέτα ιατρικού τουρισμού. Τέλος, μία 
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επιχείρηση στα πλαίσια της εκμάθησης Αγγλικών έχει διαμορφώσει πακέτα (οικογενειακά ή όχι) 

εκπαιδευτικού - μαθητικού τουρισμού. 

Καλές Πρακτικές 

Η Μάλτα χαρακτηρίζεται ως πρότυπο αρχιτεκτονικής για αυτό γίνεται μία προσπάθεια οι νέες 

τουριστικές υποδομές να μην καταστρέψουν την ήδη υπάρχουσα αρχιτεκτονική. Το αεροδρόμιο 

υποδέχεται πτήσεις εταιρειών χαμηλού κόστους και όλα τα λεωφορεία είναι προσβάσιμα από ΑμεΑ 

διαθέτοντας επιπλέον, ειδικά διαμορφωμένα καθίσματα για άτομα με κινητικές δυσκολίες, εγκύους 

γυναίκες, ηλικιωμένους και άτομα που μεταφέρουν μικρά παιδιά.  

Το ημερολόγιό της είναι γεμάτο από εκδηλώσεις που περιλαμβάνουν ένα συνδυασμό τοπικών και 

διεθνών ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων (φεστιβάλ, γιορτές, εκθέσεις κ.ά), κατηγοριοποιημένες ανά 

μήνα. Πολλά δρώμενα όπως και το Carnival celebrations in Malta, διοργανώνονται με σκοπό την 

ανάδειξη της τοπικής παράδοσης και των τοπικών προϊόντων. 
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Σικελία 

Συνοπτική παρουσίαση 

Η Σικελία είναι αυτόνομη περιοχή της Ιταλίας και αποτελεί το μεγαλύτερο νησί όλης της Μεσογείου, 

με πρωτεύουσα το Παλέρμο. Έχει έκταση 25.832 τετραγωνικά χιλιόμετρα και πάνω από 5 

εκατομμύρια κατοίκους. Λόγω της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της (διαθέτει 238 

προστατευόμενες περιοχές που ανήκουν στο δίκτυο Natura 2000), η Σικελία είναι ένας πολύ 

ελκυστικός τουριστικός προορισμός. 

Χρόνο με το χρόνο όλο και περισσότεροι επισκέπτες φαίνεται να επιλέγουν τη Σικελία σαν 

τουριστικό προορισμό, αφού οι αφίξεις συνεχώς αυξάνονται. Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι 

περισσότεροι επισκέπτες καταφθάνουν στη Σικελία μεταξύ Απριλίου και Οκτωβρίου και ο μέσος 

όρος διαμονής υπολογίζεται στις 3.24 ημέρες. 

Ο τουρισμός στη Σικελία, αν και μεγάλης σημασίας, αντιπροσωπεύει μόλις το 4% του περιφερειακού 

και αυτό συνδέεται με τα ζητήματα υποδομής, τη μείωση της εγχώριας ζήτησης και το γεγονός ότι οι 

τουριστικές ροές εξαρτώνται από τη θερινή περίοδο και συγκεντρώνονται σε λίγες αστικές περιοχές. 

Αξίζει να αναφερθεί ότι η Σικελία έχει παρουσιαστεί ως ένας όχι και τόσο ασφαλής τουριστικός 

προορισμός. Παράνομες δραστηριότητες και δραστηριότητες του οργανωμένου εγκλήματος 

περιορίζουν το αναπτυξιακό δυναμικό και φαίνεται να έχουν επιπτώσεις στην εικόνα της Σικελίας 

σαν τουριστικό προορισμό και επιπλέον αποθαρρύνονται οι επενδύσεις. Στην προσπάθεια αλλαγής 

αυτής της εικόνας, η ΕΕ επένδυσε περίπου 63 εκατομμύρια ευρώ ώστε να μετατρέπουν οι πρώην 

ιδιοκτησίες της μαφίας σε εκπαιδευτικά προγράμματα, αγροτουρισμό και επιχειρήσεις.  

Προσβασιμότητα (Accessibility) 

Στη Σικελία λειτουργούν τέσσερα κύρια αεροδρόμια. Το Aeroporto Falcone e Borsellino, 35 χλμ 

βορειοδυτικά του Παλέρμο, το Aeroporto di Catania-Fontanarossa Vincenzo Bellini, 4 χλμ 

νοτιοδυτικά της Κατάνια όπου εξυπηρετούνται εταιρείες χαμηλού κόστους, το  Trapani Aeroporto 

Vincenzo Florio di Trapani-Birgi, 15 χιλιόμετρα νότια του Τράπανι  και το Comis Pio La Torre, 

το τελευταίο που άνοιξε στον τομέα της εμπορικής αεροπορίας το 2013 και ειδικεύεται σε πτήσεις 

χαμηλού κόστους στην Ευρώπη. Ορισμένες αεροπορικές εταιρείες ταξιδεύουν απευθείας και στα 

τέσσερα διεθνή αεροδρόμια όμως τα πιο πολυσύχναστα είναι του Παλέρμο και της Κατάνια. Στα 

αεροδρόμια υπάρχει σταθμός αστικών λεωφορείων, ταξί και εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων. Το 

κόστος της μεταφοράς μπορεί να διαφέρει ανάλογα το αεροδρόμιο αλλά και το δρομολόγιο που θα 

επιλέξει ο επισκέπτης. 

Ο επισκέπτης μπορεί να μεταβεί και ακτοπλοϊκώς μέσω της ηπειρωτικής Ιταλίας σε κάποιο εκ των 

τριών διαφορετικών λιμένων στα διαφορετικά σημεία της Σικελίας (Παλέρμο, Τραπάνι, Κατάνια). Η 

SAIS Trasporti αναλαμβάνει δρομολόγια μακρινών μεταφορών από τη Ρώμη και τη Νάπολη, ωστόσο 

υπάρχουν και ferry boat στα οποία μπορεί να μεταβεί ο επισκέπτης με το δικό του μεταφορικό μέσο. 

Μία ακόμα ιδιαίτερη επιλογή είναι η μετάβαση με τρένο, αφού διατίθενται υπεραστικά τρένα που 

μπορούν να μεταφέρουν επισκέπτες από την ηπειρωτική χώρα προς τη Σικελία, σε ελάχιστο χρόνο, 

χωρίς αλλαγή αμαξοστοιχίας. Τα τρένα φορτώνονται σε ειδικά διαμορφωμένα πλοία και φτάνουν 

μέχρι τον προορισμό τους. 

Η μετακίνηση εντός της πόλης μπορεί να γίνει με αστικά λεωφορεία, ταξί, τρένα, ferry boat και 

Hudrofoils (εξυπηρετούν τα νησιά του κόλπου της Νάπολης, την ακτή Αμάλφι, την Isole Tremiti της 

Απουλίας και τα αιολικά νησιά της Σικελίας) ή μέσω της ενοικίασης μεταφορικού μέσου. 
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 Η Σικελία δεν είναι ένα εύκολο νησί για ταξιδιώτες με αναπηρίες. Οι στενοί λιθόστρωτοι δρόμοι, 

τα μπλοκαρισμένα πεζοδρόμια και οι μικροσκοπικοί ανελκυστήρες καθιστούν τη ζωή για τους 

χρήστες αναπηρικών καρεκλών και για όσους αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην όραση ή την ακοή, 

πολύ δύσκολη. 
 

Αξιοθέατα (Attractions) 

 Αρχαιολογικοί  - Πολιτιστικοί – Ιστορικοί χώροι, μνημεία και μουσεία 

Αρχαίοι Έλληνες, Ρωμαίοι, Βυζαντινοί, Άραβες, Νορμανδοί, Φράγκοι και Ισπανοί έχουν αφήσει 

ανεξίτηλη τη σφραγίδα τους στο νησί και όλη αυτή η ποικιλία επεκτείνεται και στα τοπία της. 

Εκατοντάδες κάστρα, ποικιλία αρχαιολογικών χώρων σε επαρχιακές περιοχές και μερικοί από τους 

πιο αξιοσημείωτους και καλύτερα διατηρημένους ναούς και άλλες δομές του ελληνικού κόσμου 

βρίσκονται στη Σικελία. Επτά περιοχές της έχουν χαρακτηριστεί  ως μνημεία παγκόσμιας 

πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO.  

Ένα από τα βασικότερα σημεία ενδιαφέροντος της Σικελίας είναι η πρωτεύουσα της το Παλέρμο. 

Πρόκειται για την πέμπτη σε μέγεθος πόλη της Ιταλίας και διαθέτει πληθώρα σημαντικών 

αξιοθέατων (παλάτια, Art Nouveau βίλες, παλιές μπαρόκ εκκλησίες, κατοικίες σε Αραβονορμανδικό 

στυλ, καθεδρικό ναό και άλλες εκκλησίες, νεοκλασικά θέατρα, παρατηρητήρια) που έχουν προταθεί  

από την  Unesco για να συμπεριληφθούν στον κατάλογο της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς. 

Ο Καθεδρικός ναός της «il Duomo»  συμπυκνώνει  όλα τα χαρακτηριστικά όσων κατείχαν κατά 

καιρούς την πόλη και αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά μνημεία. Οι πύργοι/κωδωνοστάσια, έχουν 

στοιχεία μεσαιωνικά, η είσοδος αραβικά, αριστερά και δεξιά της οι δύο πύργοι καταλανικά, τα 

ψηφιδωτά, βυζαντινά. Όλες οι θρησκείες, τα δόγματα, οι πολιτισμοί, μαζεμένα σε ένα οικοδόμημα, το 

οποίο συντηρείται και αναδεικνύεται, αποτελώντας αξιοθέατο. Οι ταφικές κατακόμβες στο μοναστήρι 

των Καπουτσίνων μοναχών «Catacombedei Cappuccini» αν και κάπως μακάβριο τουριστικό 

αξιοθέατο, αποτελούν πόλο έλξης πολλών επισκεπτών εδώ και πολλούς αιώνες, προβάλλοντας μία 

εξαιρετική ιστορική καταγραφή της κοινωνίας του Παλέρμο κατά τη διάρκεια των αιώνων. Στη 

Σικελία βρίσκεται το «Teatro Massimo», το τρίτο από τα μεγαλύτερα θέατρα στην Ευρώπη (7730 

τ.μ) και το μεγαλύτερο στην Ιταλία, όπου πραγματοποιούνται παραστάσεις όπερας και μπαλέτου. 

Πολλοί επισκέπτες καταφθάνουν στο θέατρο για να περιηγηθούν στις εγκαταστάσεις του αλλά και 

για να παρακολουθήσουν κάποιες από τις παραστάσεις. 

Το δημοφιλέστερο φυσικό αξιοθέατο της Σικελίας είναι το ακόμη ενεργό ηφαίστειο της Αίτνας στις 

ανατολικές ακτές της. Πρόκειται για το μεγαλύτερο και υψηλότερο ενεργό ηφαίστειο στην Ευρώπη 

(ύψος 3.350 μέτρα). Τον Ιούνιο του 2013, η UNESCO ανακοίνωσε την ένταξη της Αίτνας στον 

κατάλογο με τα Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς. Όσο και αν το θέαμα που προσφέρει το ενεργό 

ηφαίστειο μοιάζει τρομακτικό, ωστόσο δεν παύει να αποτελεί ένα μοναδικό φυσικό φαινόμενο που 

συγκεντρώνει πλήθος τουριστών. Σε εποχές που το ηφαίστειο δεν παρουσιάζει κάποια 

δραστηριότητα, λειτουργεί τελεφερίκ που μεταφέρει τους επισκέπτες σε σημείο όπου φαίνονται τα 

παλιότερα στρώματα της λάβας. 

Λίγο πιο μακριά από το Παλέρμο υπάρχει μια από τις δημοφιλέστερες περιοχές της Σικελίας, οι 

Συρακούσες, με θαυμάσια ανάκτορα, όπως αυτό του Ιέρωνα, περίφημους ναούς, της Αρτέμιδας και 

της Αθηνάς, η κρήνη Αρέθουσα και το περίφημο θέατρο των Συρακουσών, αριστούργημα 

αρχιτεκτονικής και ακουστικής τα οποία χαρακτηρίζονται ως μνημεία παγκόσμιας πολιτιστικής 

κληρονομιάς της UNESCO. 
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 Παραλίες 

Η Σικελία διαθέτει 1.500 χιλιόμετρα ακτογραμμής με αρκετές παραλίες, που συγκεντρώνουν πολλούς 

τουρίστες τους θερινούς μήνες, κάποιες από τις οποίες διαθέτουν τον τίτλο της Γαλάζιας Σημαίας.  

Από τις πιο γνωστές είναι η παραλία του Σελινούντα, μεγάλη, οργανωμένη και με αρκετό κόσμο. 

 Δρώμενα 

Στη Σικελία πραγματοποιούνται διαφόρων τύπων δρώμενα σε όλη τη διάρκεια του έτους. Κάθε 

επισκέπτης μπορεί να πληροφορηθεί για αυτά από αρκετές διαδικτυακές σελίδες, που είναι 

διαθέσιμες, και να εμπλουτίσει το πρόγραμμά των διακοπών του συμμετέχοντας σε κάποια από αυτά.  

Ένα από τα διασημότερα φεστιβάλ της Σικελίας είναι το «Ottobrata Zafferanese» που 

πραγματοποιείται το φθινόπωρο στις πλαγιές της Αίτνας και περιλαμβάνει ένα σύνολο μικρότερων 

θεματικών φεστιβάλ (φεστιβάλ σταφυλιών, μελιού, Μανιταριού, κάστανου αλλά και γιορτή για τα 

μήλα της περιοχής) για αυτό και η προσέλευση κόσμου είναι μεγάλη.  Ο επισκέπτης έχει τη 

δυνατότητα να δοκιμάσει τοπικά προϊόντα, να ακούσει παραδοσιακή μουσική, να μάθει για διάφορα 

έθιμα της περιοχής κ.ά. 

Ακόμα ένα πολύ δημοφιλές φεστιβάλ είναι το «Φεστιβάλ κλασσικών Τραγωδιών»  που 

διοργανώνεται κάθε χρόνο κατά τους μήνες Μάιο και Ιούνιο, στο ελληνικό θέατρο, στις Συρακούσες. 

Χιλιάδες τουρίστες  καταφθάνουν για να παρακολουθήσουν ηθοποιούς να παίζουν τις αρχαίες 

τραγωδίες του Αισχύλου, του Σοφοκλή ή του Ευριπίδη στον ίδιο τόπο όπου έπαιξαν περισσότερα από 

2000 χρόνια. 

Κάθε χρόνο, στο San Vito Lo Capo υπάρχει το San Vito Climbing Festival, μια διεθνής συνάντηση 

αθλητικής αναρρίχησης, καθώς και διαδρομής με τρέξιμο, ορεινή ποδηλασία και καγιάκ. Πρόκειται 

για ένα γεγονός διεθνούς τουρισμού που προσελκύει εκατοντάδες συμμετέχοντες από όλη την 

Ευρώπη. 

Δραστηριότητες (Activities) 

Οργανωμένες περιηγήσεις, είτε ιδιωτικές είτε ομαδικές, με ποικίλους θεματικούς άξονες υπάρχουν 

καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους στη Σικελία. Θεματικές περιηγήσεις  για γνωριμία των τοπικών 

γεύσεων της πόλης, επίσκεψη αξιοθέατων, περιηγήσεις σε τοποθεσίες που έχουν κινηματογραφηθεί 

διάσημες ταινίες όπως το God Father, περιηγήσεις σε οινοποιεία, τυροκομεία  κ.ά. Από τις πιο 

διάσημες περιηγήσεις που διοργανώνονται είναι στην περιοχή του ηφαιστείου της Αίτνας.  Οι 

επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να κάνουν ορειβασία στο ηφαίστειο της Αίτνας, να δουν τους 

κρατήρες του ηφαιστείου ή ακόμη και να κάνουν σκι στις πλαγιές της κατά τους χειμερινούς μήνες. 

Επίσης η Σικελία θεωρείται ιδανική για ορειβασία. Διαθέτει διάφορες περιοχές αναρρίχησης με μια 

από τις μεγαλύτερες να είναι του Monte Monaco και του Monte Cofano όπου υπάρχουν σχεδόν 

τέσσερις εκατοντάδες διαδρομές και είναι ανοικτές σε παιδιά, αρχάριους  αλλά και πιο έμπειρους 

ορειβάτες. 

Επίσης ο επισκέπτης μπορεί να παρακολουθήσει βιωματικά Μαθήματα Σικελικής Κεραμικής Τέχνης,  

παραδοσιακής μαγειρικής κ.ά. Μία από τις αγαπημένες δραστηριότητες πολλών επισκεπτών είναι και 

η παρακολούθηση παραστάσεων μπαλέτου στο «Teatro Massimo», το τρίτο μεγαλύτερο θέατρο στην 

Ευρώπη.  
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Επιπρόσθετες υπηρεσίες (Ancillary Services) 

Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη: Το δημόσιο σύστημα υγείας της Ιταλίας και κατ’ επέκταση της 

Σικελίας,  είναι νομικά δεσμευμένο να παρέχει επείγουσα φροντίδα σε όλους. Υπάρχουν τρία κύρια 

νοσοκομεία και αρκετά κέντρα υγείας. Για λιγότερο σοβαρά θέματα υγείας υπάρχουν διαθέσιμα 

φαρμακεία με καταρτισμένο προσωπικό που  μπορεί να  χορηγήσει φαρμακευτικές συνταγές και 

μπορεί να παρέχει βασικές ιατρικές συμβουλές. 

Πόσιμο νερό: Ενώ το νερό της βρύσης είναι αξιόπιστο και ασφαλές σε ολόκληρη την περιοχή, οι 

περισσότεροι Σικελοί προτιμούν να πίνουν εμφιαλωμένο μεταλλικό νερό. 

Δημόσιες τουαλέτες: Οι δημόσιες τουαλέτες είναι σπάνιες στη Σικελία, εκτός από τους μεγάλους 

τουριστικούς χώρους και τα αρχαιολογικά πάρκα όπου υπάρχουν μερικές. Οι περισσότεροι άνθρωποι 

χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις των μπαρ και των καφετεριών, αν και συνήθως προϋποθέτουν να 

γίνει κάποια συναλλαγή. 

Χώροι στάθμευσης: Στις μεγάλες πόλεις μπορεί να είναι δύσκολο να εξασφαλιστεί δωρεάν χώρος 

στάθμευσης κοντά στα κύρια αξιοθέατα. Στο κέντρο της πόλης πολλά σημεία στάθμευσης είναι 

αποκλειστικά για τους κατοίκους της πόλης και λιγότερα απευθύνονται στους επισκέπτες. Στο κέντρο 

της πόλης λειτουργούν ιδιωτικοί χώροι  και σε όχι και τόσο κεντρικά σημεία μπορεί να βρει κάποιος 

δωρεάν χώρους στάθμευσης. 

Τουριστική Αστυνομία: Δεν υπάρχει ξεχωριστό τμήμα Τουριστικής Αστυνομίας όμως υπάρχουν 

αστυνομικοί που κάνουν περιπολίες σε διάφορες περιοχές τουριστικού ενδιαφέροντος. 

Δωρεάν ασύρματη Διαδικτυακή Σύνδεση: Τα δωρεάν Wi-Fi hotspots είναι αρκετά συνηθισμένα σε 

καφετέριες και μπαρ. Ωστόσο αναλόγως την πόλη της Σικελίας στην οποία βρίσκεται ο επισκέπτης 

υπάρχουν διαφορετικές δυνατότητες ως προς την σύνδεση στο διαδίκτυο. Για παράδειγμα στο 

Παλέρμο (πρωτεύουσα της) οι δυνατότητες δωρεάν σύνδεσης περιορίζονται σε συγκεκριμένες 

τοποθεσίες ενώ στις Συρακούσες υπάρχει διαθέσιμο κυρίως στην παλαιά πόλη. 

Ανέσεις (Amenities)  

Διαμονή: Στην Σικελία όπως και σε άλλους τουριστικούς προορισμούς υπάρχουν διαφόρων τύπων 

καταλύματα, ξενοδοχεία διαφορετικών κατηγοριών, βίλες, hostel, B&B, apart hotels κ.ά. Σήμερα, στα 

πλαίσια των προσπαθειών ενίσχυσης του αγροτουρισμού, έχουν δημιουργηθεί αρκετά  καταλύματα 

και ξενώνες σε γεωργικές εκτάσεις.  

Γραφεία Τουριστικής Πληροφόρησης (info point): Γραφεία Τουριστικής Πληροφόρησης 

βρίσκονται σε όλη τη Σικελία. Τα περισσότερα από αυτά είναι σε θέση να παρέχουν λίστες 

καταλυμάτων, στοιχειώδεις χάρτες και πληροφορίες για τα τοπικά τουριστικά αξιοθέατα. Πολλά από 

αυτά απαντούν επίσης σε αιτήματα τηλεφωνικών και ηλεκτρονικών μηνυμάτων για πληροφορίες, αν 

και οι απαντήσεις ενδέχεται να καθυστερήσουν. Κάποια από αυτά είναι καλά εξοπλισμένα και 

στελεχωμένα από εργαζόμενους που γνωρίζουν τουλάχιστον μία επιπλέον γλώσσα, συνήθως αγγλικά 

αλλά και γαλλικά ή γερμανικά. 

Ενοικίαση Εξοπλισμού: Στη Σικελία υπάρχουν διαθέσιμα καταστήματα όπου ο επισκέπτης μπορεί 

να ενοικιάσει εξοπλισμό και τα περισσότερα από αυτά ζητούν να γίνει  προκράτηση. 
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Μαρίνα: Στη Σικελία λειτουργούν τρεις Μαρίνες. Η μαρίνα Κατανίας με μεσαία χωρητικότητα για 

μεγάλα σκάφη, λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό και το μέγεθος των αγκυροβολιών (μέγιστο μήκος: 

25.00μ – μέγιστο βύθισμα: 5.00μ), και διαθέτει επιπρόσθετα ένα τρένο για βάρκες μέχρι 100 τόνων 

που διατίθενται για τους πελάτες της. Η μαρίνα στις Συρακούσες, περιλαμβάνει ένα πολύ μεγάλο 

φάσμα προσφερόμενων υπηρεσιών στους πελάτες της, είναι μέτριας χωρητικότητας με αγκυροβόλια 

για μεσαίου μεγέθους σκάφη (σκάφη με μέγιστο μήκος μέχρι 30μ και μέγιστο βύθισμα 3.50 μ). 

Τέλος, η μαρίνα Arenella βρίσκεται στο Παλέρμο (Ιταλία) στην οποία όλοι οι επισκέπτες των 

θαλάσσιων σπορ έχουν πρόσβαση σε πολύ βασικές υπηρεσίες, όπως νερό και ηλεκτρικό ρεύμα. Οι 

χρήστες της μπορούν να επωφεληθούν από το εξαιρετικά μεγάλο φάσμα των βασικών υπηρεσιών της 

που ποικίλουν. Αυτή η μαρίνα, παρότι μέτριας χωρητικότητας, έχει αγκυροβόλια για πολύ μεγάλα 

σκάφη (σκάφη μέγιστου μήκους μέχρι 30.00 μ. και μέγιστου βυθίσματος 20.00μ). Η μαρίνα διαθέτει 

επίσης ναυτικές υπηρεσίες.  

Αγορές/Εμπορικά Κέντρα: Ο πιο εμπορικός δρόμος της Σικελίας είναι η Via Etnea, στον οποίο ο 

επισκέπτης συναντάει τα πιο ακριβά καταστήματα. Κάνοντας μια στάση στην πλατεία Beata Paoli 

μπορεί κάποιος να θαυμάσει τα κομψά κτίρια που την περιβάλλουν και να κατευθυνθεί προς το 

κέντρο της πόλης όπου κάθε Κυριακή πρωί φιλοξενείται το πιο πολύχρωμο παζάρι της Σικελίας, το 

φημισμένο Ballero (Mercato di Ballarò).  

Εστιατόρια και Καφετέριες: Το νησί έχει μακρά ιστορία στη παραγωγή μιας ποικιλίας γνωστών 

κουζινών και κρασιών, στο βαθμό που η Σικελία μερικές φορές αποκαλείται «Κουζίνα του Θεού». 

Κάθε τμήμα της Σικελίας φημίζεται για τη δική του χαρακτηριστική κουζίνα (για παράδειγμα, το 

Παλέρμο φημίζεται για την χαρακτηριστική του Cassata, έστω και αν είναι διαθέσιμη παντού στη 

Σικελία, όπως και η Γρανίτα, στην Κατάνια). Η σικελική κουζίνα είναι παραδοσιακή αλλά 

ταυτόχρονα γεμάτη εκπλήξεις, κυρίως λόγω των επιρροών των διαφόρων λαών που πέρασαν από το 

νησί στη διάρκεια της μακραίωνης ιστορίας του. Οι Άραβες έφεραν το κους κους και τις σταφίδες, οι 

Ισπανοί τα λουκάνικα και τα τηγανητά κ.ο.κ. Οι επισκέπτες μπορούν να προτιμήσουν τις μικρές 

trattorie της γειτονιάς. 

Διαθεσιμότητα Πακέτων (Available Package)  

Τα διαθέσιμα τουριστικά πακέτα με προορισμό τη Σικελία ποικίλουν. Οικογενειακά, οικονομικά ή 

πολυτελή πακέτα, πακέτα all inclusive και πακέτα κρουαζιέρας είναι τα πιο συνηθισμένα. Ωστόσο 

προσφέρονται και ειδικά διαμορφωμένα πακέτα που περιλαμβάνουν το γύρο της Σικελίας, πακέτα 

γαμήλιου τουρισμού αλλά και πακέτα αθλητικού τουρισμού αναψυχής που μπορεί να αφορούν μία 

συγκεκριμένη διοργάνωση ή συμμετοχή σε εκδήλωση (π.χ. San Vito Climbing Festival). 

Καλές Πρακτικές 

Η δραστηριοποίηση αεροπορικών εταιρειών χαμηλού κόστους στη Σικελία είναι ένα βασικό κίνητρο 

για αρκετούς από τους επισκέπτες που επιλέγουν αυτόν τον προορισμό. Η Σικελία μέσω του 

προγράμματος ΕΣΠΑ 2007 – 2013 πραγματοποίησε μία προσπάθεια να μετατραπούν οι πρώην 

ιδιοκτησίες της μαφίας σε εκπαιδευτικά προγράμματα, επιχειρήσεις και προγράμματα 

αγροτουρισμού. Ειδικότερα στα πλαίσια ενίσχυσης του αγροτουρισμού έχουν δημιουργηθεί αρκετά 

καταλύματα και ξενώνες σε γεωργικές εκτάσεις.  

 

 

 



 

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΏΝ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΚΡΙΤΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – 2017 

 

Page | 53  
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: Καλές Πρακτικές Εσωτερικού  

 

Θεσσαλονίκη 

Συνοπτική παρουσίαση 

Η Θεσσαλονίκη βρίσκεται Βορειοανατολικά της Ελλάδας και συνδέει την Ευρώπη με την 

Ανατολή. Είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, μετά την Αθήνα και αποτελεί την 

πρωτεύουσα της διοικητικής περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Ο δήμος Θεσσαλονίκης 

έχει 324.766 κατοίκους (απογραφή 2011) και η περιφερειακή ενότητα έχει συνολικό 

πληθυσμό 1.107.998 κατοίκους.  

Το 1997 έχοντας τον τίτλο της Ευρωπαϊκής πολιτιστικής πόλης έγιναν έργα και 

αναδομήσεις σε όλη την πόλη και το 2014 κατάφερε να κατακτήσει τον τίτλο της 

Ευρωπαϊκής πρωτεύουσας Νεολαίας. 

Η Θεσσαλονίκη έχει κάνει ένα τεράστιο άνοιγμα στον τουρισμό. Φαίνεται να  αποτελεί 

δημοφιλή προορισμό όχι μόνο για επισκέπτες του Εσωτερικού αλλά και για επισκέπτες από 

όλο τον κόσμο. Το  2016 οι πληρότητες των καταλυμάτων της έφθασαν στα υψηλότερα 

επίπεδα της τελευταίας δεκαετίας.  Προσέγγισαν το 70% σημειώνοντας  αύξηση τις τάξεως 

του 5,6% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Βέβαια φαίνεται να αποτελεί έναν 

προορισμό που δεν επιλέγεται για μεγάλη διάρκεια παραμονής αφού η μέση διαμονή έχει 

υπολογιστεί σε 1,9 διανυκτερεύσεις. Το 2017 φαίνεται μία αύξηση στις αφίξεις που έφτασαν 

το 1.841.130 (Ιανουάριος – Νοέμβριος 2017). 

Έρευνες δείχνουν ότι το 96% των επισκεπτών θα επέλεγαν να επαναλάβουν το ταξίδι τους 

και 7 στους 10 επισκέπτες αναψυχής υποστηρίζουν ότι είχαν καλύτερη ή πολύ καλύτερη 

εμπειρία συγκριτικά με όσα προσδοκούσαν πριν την επίσκεψή τους. Τέλος σχεδόν όλοι 

(97%) θα πρότειναν τη Θεσσαλονίκη ως τουριστικό προορισμό σε άλλους. 

Προσβασιμότητα (Accessibility)  

Η Θεσσαλονίκη διαθέτει όλα τα πιθανά μέσα πρόσβασης στην πόλη. Διαθέτει το 

αεροδρόμιο «Μακεδονία» στο οποίο εκτελούνται καθημερινά πτήσεις εσωτερικού και 

εξωτερικού, λιμάνι από το οποίο εκτελούνται κυρίως δρομολόγια εσωτερικού προς τα νησιά 

του Βόρειου Αιγαίου (αυξάνονται κατά τους θερινούς μήνες) και κρουαζιέρες, 

σιδηροδρομικό σταθμό με συχνά δρομολόγια εσωτερικού και λιγότερα εξωτερικού (κυρίως 

Σόφια, Σκόπια, Βελιγράδι κ.ά.) και σταθμό Αστικών και Υπεραστικών λεωφορείων με 

καθημερινά δρομολόγια που συνδέουν τη Θεσσαλονίκη με όλη την Ελλάδα και πόλεις του 

εξωτερικού (Σόφια, Κωνσταντινούπολη κ.ά.). Επίσης η Εγνατία οδός έχει διευκολύνει κατά 

πολύ την πρόσβαση από διάφορες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, οδικώς, με αυτοκίνητο ή 

μοτοσυκλέτα. 

Η μετακίνηση εντός της πόλης γίνεται με αστικά λεωφορεία (συχνά δρομολόγια) που 

καλύπτουν και κοντινές περιοχές εκτός του δήμου Θεσσαλονίκης και με ταξί. Ο επισκέπτης 

έχει τη δυνατότητα ενοικίασης μεταφορικού μέσου (αυτοκινήτου, μοτοσυκλέτας κτλ) και 
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λόγω του ότι διαθέτει οργανωμένους ποδηλατόδρομους μπορεί κάποιος να επιλέξει μεταξύ 

διαφόρων ειδών ποδηλάτων (διθέσια, τετραθέσια, ηλεκτρικά αλλά και τροχοφόρα αμαξίδια 

για Α.Μ.Ε.Α.) τα οποία προσφέρονται σε χαμηλές τιμές. Επιπλέον καθ’ όλη τη διάρκεια του 

χρόνου κυκλοφορούν στην πόλη λεωφορεία με ειδική σήμανση «Thessaloniki Sightseeing» 

και η ειδική γραμμή του Ο.Α.Σ.Θ. «Πολιτιστική γραμμή ΟΑΣΘ», που πραγματοποιούν 

δρομολόγια γύρω από τα πιο σημαντικά αξιοθέατα της πόλης. Στη διάρκεια του καλοκαιριού 

προσφέρεται επιπλέον η υπηρεσία Thessaloniki Waterways για μετακινήσεις από το δήμο 

Θεσσαλονίκης προς το δήμο Θερμαϊκού και αντίστροφα. Πολλές φορές, λόγω των σχετικά 

κοντινών αποστάσεων, κάποιος μπορεί να επιλέξει να περιηγηθεί περπατώντας στους 

δρόμους της πόλης. 

Αξιοθέατα (Attractions) 

 Αρχαιολογικοί  - Πολιτιστικοί – Ιστορικοί χώροι, μνημεία και μουσεία 

Η Θεσσαλονίκη είναι μία πόλη πλούσια σε ιστορικά και πολιτιστικά αξιοθέατα. Διαθέτει ένα 

πλήθος ιστορικών, αρχαιολογικών, πολιτισμικών και σύγχρονων μουσείων (Αρχαιολογικό 

μουσείο, Μουσείο Βυζαντινού πολιτισμού, Πολεμικό μουσείο, μουσείο Μακεδονικού 

Αγώνα, μουσείο Αρχαίων, Ελληνικών, Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Οργάνων, Κρατικό 

μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, Μακεδονικό μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, Εβραϊκό μουσείο, 

Λαογραφικό και Εθνολογικό μουσείο Μακεδονίας-Θράκης, Κρύπτη Αγίου Δημητρίου, 

Κέντρο Ιστορίας της Θεσσαλονίκης, Δημοτική Πινακοθήκη, Πινακοθήκη Εταιρείας 

Μακεδονικών Σπουδών, μουσείο Κινηματογράφου, μουσείο Φωτογραφίας,  μουσείο Design, 

Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών, Ολυμπιακό Μουσείο, Μουσείο Αττατουρκ).  

Εκτός από το Λευκό Πύργο που επισκέπτονται και γνωρίζουν σχεδόν όλοι, η Θεσσαλονίκη 

φημίζεται και για τις βυζαντινές εκκλησίες (Άγιος Δημήτριος, Αγία Σοφία, Ροτόντα, 

Αχειροποιήτος, Παναγία των Χαλκέων κ.ά.) αλλά και για τα 15 μεσαιωνικά Μνημεία 

Παγκόσμιας Πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO τα οποία είναι: Τείχη (8 χλμ 

συνολικά): Τείχη Ακροπόλεως - Πύργος Λαπαρδά - Πύλη Άννας Παλαιολογίνας - Πύργος 

Τριγωνίου, Ανατολικά - Λευκός Πύργος -Προτείχισμα, Επταπύργιο, Ροτόντα, Ναός Όσιου 

Δαυίδ - Μονή Λατόμου, Βασιλική Αγίου Δημητρίου - Κρύπτη, Βασιλική Παναγίας 

Αχειροποιήτου, Ναός Αγίας Σοφίας, Ναός Παναγίας Χαλκέων, Βυζαντινό λουτρό, Ναός 

Αγίου Παντελεήμονα, Ναός Αγίων Αποστολών, Ναός Αγίου Νικολάου Ορφανού, Ναός 

Αγίας Αικατερίνης, Ναός Μεταμόρφωσης του Σωτήρος και Μονή Βλατάδων. 

Μερικοί από τους πιο σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους είναι η Αψίδα του Γαλέριου 

(Καμάρα), τα ανάκτορα του Γαλέριου (πλατεία Ναυαρίνου), η Ροτόντα (Άγιος Γεώργιος), 

η Αγορά Μπεζεστένι, το Ρωμαϊκό Φόρουμ (Αρχαία Αγορά), το Μπέη Χαμάμ και τα 

Κάστρα - Επταπύργιο - Πύργος Τριγωνίου. 

 Παραλίες 

Τα τελευταία χρόνια λόγω της βελτίωσης των βιολογικών εγκαταστάσεων στον κόλπο του 

Θερμαϊκού, είναι ξανά επισκέψιμες πολλές παραλίες σε κοντινή απόσταση (από 15 έως 50 

χλμ) από την πόλη, μερικές από τις οποίες κατέχουν και το σήμα της Γαλάζιας Σημαίας. 

Παραδείγματα αποτελούν οι παραλίες Ναυάγιο, Φανάρι και Ποταμός στην Επανομή, 
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παραλία Περαίας και λίγο πιο μακριά η Καλλικράτεια και Νέα Ηράκλεια στο πρώτο πόδι 

της Χαλκιδικής. Φυσικά όποιος επιθυμεί μπορεί να επισκεφθεί τις ακόμα πιο όμορφες 

παραλίες της Χαλκιδικής. 

 Δρώμενα 

Η πόλη της Θεσσαλονίκης είναι μία ζωντανή πόλη όλο το χρόνο, όχι μόνο λόγω του μεγάλου 

φοιτητικού πληθυσμού αλλά και των διάφορων δρώμενων και φεστιβάλ που 

πραγματοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκειά του (πχ. φεστιβάλ Λογοτεχνίας (Μάρτιο), φεστιβάλ 

Βιβλίου (Ιούνιος), φεστιβάλ Κρασιού (Αύγουστος), Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης - 

HELEXPO (Σεπτέμβριος), φεστιβάλ Ελληνικού Τραγουδιού (Σεπτέμβριος), Δημήτρια 

(Οκτώβριος), φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης (Νοέμβριος). Μερικά 

ακόμα από τα φεστιβάλ είναι τα εξής: φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ, φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών, 

Thessaloniki Food festival, REWORKS - Διεθνές φεστιβάλ μουσικής, Taratsa film festival 

(καλοκαίρι), Πικ-νικ Urban festival (καλοκαίρι), Thessaloniki Street Mode festival, ΒορΟίνα 

(Σεπτέμβριο), In-Edit International Music Documentary film festival, Φεστιβάλ μυστηρίου 

"MYSTICON" (Σεπτέμβριος), Thessaloniki Dance Festival (TDF) (Μάρτιος – Απρίλιος), 

Φεστιβάλ κουκλοθέατρου THESSPUPPET (Νοέμβριος – Δεκέμβριος). 

Δραστηριότητες (Activities) 

Στη Θεσσαλονίκη εκτός της περιήγησης σε αξιοθέατα, μουσεία και άλλα μνημεία ο 

επισκέπτης μπορεί να συμμετέχει σε όλα τα δρώμενα που διοργανώνονται στην πόλη, σε 

πολιτιστικές, καλλιτεχνικές, μουσικές εκδηλώσεις και φεστιβάλ. 

Μία οικογένεια αξίζει να επισκεφθεί το ζωολογικό κήπο και να δει ζώα και πτηνά της 

τοπικής πανίδας απολαμβάνοντας το γεύμα του στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο για πικ νικ. 

Επιπλέον το Magic Park είναι ένα πάρκο ψυχαγωγίας για μικρούς και μεγάλους. Εάν 

κάποιος είναι λάτρης της μουσικής ή/και των θεατρικών παραστάσεων μπορεί να επισκεφθεί 

το Μέγαρο Μουσικής όπως και πολλές άλλες κλασσικές ή πιο εναλλακτικές θεατρικές 

σκηνές (Θέατρο Σοφούλη, Μονή Λαζαριστών, Θέατρο Δάσους, , Θέατρο "Αυλαία", 

"Αριστοτέλειον", "Αθήναιον", "Ράδιο Σίτυ", Θέατρο "Τ", Βασιλικό θέατρο, Θέατρο "Ταξίδι 

Ονείρου", Πολιτεία Θεάτρου, Κιν/θέατρο "Ολύμπιον", "Κολοσσαίον", Θέατρο εταιρείας 

Μακεδονικών Σπουδών, Studio VIS Motrix).  

Κοντά στο κέντρο της πόλης λειτουργεί ο πολυχώρος «WE» Πολυχώρος Πολιτισμού και 

Αθλητισμού (αποκλειστικό κέντρο προσομοίωσης χιονοδρομίας Maxxtracks ISB2000) 

προσφέροντας αθλητικές και όχι μόνο δραστηριότητες όπως: Ski - Snowboard, Αναρρίχηση, 

Τοξοβολία, Aerials arts, Τσίρκο, Inline skating, Bmx & Skate & Longboard, Κατάστημα 

Retail - Rent - Repair, "WE snow how".  

Τέλος, στη Θεσσαλονίκη λειτουργεί ένα από τα μεγαλύτερα και πολυτελέστερα καζίνο της 

Ευρώπης, το Regency Casino Thessaloniki, στο οποίο συχνά φιλοξενούνται θεατρικές 

παραστάσεις, μουσικά δρώμενα κ.ά. 
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Επιπρόσθετες Υπηρεσίες (Ancillary Services) 

Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη: Δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία, ιδιωτικές κλινικές, 

τοπικά και κοινωνικά ιατρεία, μονάδες υγείας, πλήθος φαρμακείων. 

Πόσιμο νερό: Σε κάποιες περιοχές επιτρέπεται όμως γενικά υπάρχει πρόβλημα στο δίκτυο 

ύδρευσης για αυτό τα περισσότερα σπίτια διαθέτουν φίλτρο στη βρύση. 

Δημόσιες τουαλέτες: Αν και υπάρχουν, δεν επαρκούν και δεν πληρούν τις απαιτούμενες 

προδιαγραφές λόγω αδυναμίας φύλαξης, ασφάλειας και καθαριότητας. 

Χώροι στάθμευσης: Προσφέρονται δημόσιοι & ιδιωτικοί χώροι στάθμευσης, ειδικοί χώροι 

στάθμευσης ΑΜΕΑ όμως γενικότερα υπάρχει δυσκολία εύρεσης ελεύθερου χώρου 

στάθμευσης στο κέντρο της πόλης. 

Τουριστική Αστυνομία: Το γραφείο βρίσκεται στο αεροδρόμιο «Μακεδονία», με βασικό 

σκοπό την εξυπηρέτηση των επισκεπτών σε θέματα τουριστικού και ευρύτερου αστυνομικού 

ενδιαφέροντος. 

Δωρεάν ασύρματη Διαδικτυακή Σύνδεση: Σε διάφορα κεντρικά σημεία της πόλης 

Ανέσεις (Amenities) 

Διαμονή: Στη Θεσσαλονίκη λειτουργούν 138 ξενοδοχειακές μονάδες (1* έως 5*) με 7.712 

δωμάτια και 14.378 κλίνες. Πέρα από τα τις ξενοδοχειακές μονάδες, προσφέρονται επίσης 

και άλλες επιλογές καταλυμάτων που μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες του κάθε επισκέπτη 

όπως ενοικιαζόμενα δωμάτια, AirBnB, πολυτελή καταλύματα (επαύλεις), sports hotels, 

camping κ.ά. 

Γραφεία Τουριστικής Πληροφόρησης (info point): Λειτουργούν δύο γραφεία, ένα στο κέντρο 

της πόλης στην πλατεία Αριστοτέλους και ένα στο αεροδρόμιο. 

Μαρίνα: Η πόλη διαθέτει Μαρίνα με συνολικά 242 θέσεις ελλιμενισμού, παροχή 

ηλεκτροδότησης, νερού και τηλεφωνικής σύνδεσης. 

Αγορές/Εμπορικά Κέντρα: Κάποιοι χαρακτηρίζουν τη Θεσσαλονίκη ως ιδανική πόλη για 

αγορές και ψώνια αφού διαθέτει αρκετά εμπορικά κέντρα (City Gate, Πλατεία, The mall, 

Mega outlet, One Salonica outlet Mall, Apollonia Politia, Μακεδονία) και μεγάλη ποικιλία 

εμπορικών καταστημάτων από πολύ οικονομικά μέχρι προϊόντα υψηλής ραπτικής, σε 

κοντινές αποστάσεις μεταξύ τους. Επιπλέον, κάποιες από τις παραδοσιακές αγορές της είναι 

η Αγορά Καπάνι και η Αγορά Βατικιώτη). 

Καφετέριες & Εστιατόρια: Πλήθος εστιατορίων και παραδοσιακών ταβερνών και 

τσιπουράδικων (χαρακτηριστικές περιοχές: Πλατεία Άθωνος, Πλατεία Μπιτ Μπαζαρ, Άνω 

πόλη), εστιατόρια εναλλακτικής κουζίνας (Λαδάδικα) και πολλά άλλα. Στη Θεσσαλονίκη 

λειτουργούν πολλές καφετέριες που καλύπτουν τα γούστα κάθε επισκέπτη, φοιτητικές, 
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εναλλακτικές και κλασσικές. Δημοφιλής καφετέρια κοντά στο κέντρο της πόλης είναι το 

SKYLINE (Πύργος ΟΤΕ), Roof garden Hlectra Palace κ.ά. 

Νυχτερινή Ζωή: Η πόλη της Θεσσαλονίκης φημίζεται για την ζωντάνια της μέρα και νύχτα, 

έτσι υπάρχουν πολλές εναλλακτικές επιλογές νυχτερινής ζωής και διασκέδασης για κάθε 

είδους επισκέπτη. Εστιατόρια, μουσικές σκηνές, μπουζούκια, ρεμπετάδικα, wine bar, bar, 

rock bar, Pub, Club κ.ά. 

Διαθεσιμότητα πακέτων (Availability) 

Προσφέρονται οικογενειακά, οικονομικά και πολυτελή, πακέτα διακοπών, πακέτα 

συνεδριακού τουρισμού, πακέτα μαθητικού – εκπαιδευτικού τουρισμού και πακέτα 

κρουαζιέρας. Τα τελευταία χρόνια προσφέρονται και ειδικά διαμορφωμένα πακέτα από/προς 

Λάρνακα – Θεσσαλονίκη. 

Καλές Πρακτικές 

Στη σημερινή εποχή το διαδίκτυο είναι το κύριο μέσω αναζήτησης πληροφοριών, για αυτό 

και ο διαδικτυακός τουριστικός οδηγός του Οργανισμού Τουρισμού Θεσσαλονίκης 

«Thessaloniki.travel» κάνει το ταξίδι του επισκέπτη πολύ πιο εύκολο προσφέροντάς του 

σχεδόν κάθε πληροφορία που χρειάζεται για την οργάνωση του ταξιδιού του. 

Ο δήμος Θεσσαλονίκης έχει ξεκινήσει μία προσπάθεια άμεσης συνεργασίας με ομάδες νέων 

της πόλης, επενδύει σε καινοτόμες ιδέες και προτάσεις ενώ παραμένει συνεχώς ανοικτός σε 

διάφορες νέες προτάσεις. Ταυτόχρονα μέσω διάφορων πρακτικών γίνεται προσπάθεια 

ανακαίνισης και εκ νέου εκμετάλλευσης (ιδιωτικής) παλαιών χώρων και εγκαταστάσεων που 

παρέμεναν μέχρι πρότινος στο σκοτάδι. 

Μία ακόμα καλή πρακτική δείχνει να είναι η διασπορά των εκδηλώσεων και των φεστιβάλ 

σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. 

Είδη τουρισμού 

Πολιτιστικός, Θρησκευτικός, Ιαματικός (Λουτρά Θέρμης, Λαγκαδά, Πόζαρ), Χειμερινός 

(Καϊμακτσαλάν), Αθλητικός  - αναψυχής, Συνεδριακός, Μαθητικός – Εκπαιδευτικός, 

Φυσιολατρικός, Περιηγητικός. 
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Καλαμάτα 

Συνοπτική παρουσίαση 

Η Καλαμάτα βρίσκεται στη νοτιοδυτική Πελοπόννησο, είναι η πρωτεύουσα του νομού 

Μεσσηνίας και λιμάνι της Νότιας ηπειρωτικής Ελλάδας. Χτισμένη στους πρόποδες του 

όρους Καλάθι (παρυφή του Ταϋγέτου), στην καρδιά του Μεσσηνιακού Κόλπου, απέχει 239 

χλμ από την Αθήνα και 215 χλμ από τη Πάτρα. Είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη  της 

Πελοποννήσου (μετά την Πάτρα) με πληθυσμό 69.849 (δήμος Καλαμάτας) και αποτελεί 

σημαντικό αστικό, οικονομικό και εμπορικό κέντρο της περιοχής καθώς και διοικητικό 

κέντρο του νομού Μεσσηνίας.  Το 2017 κέρδισε το Χρυσό Βραβείο Best City 2017, για τις 

καλύτερες πρακτικές, τις καινοτόμους δράσεις και τις εφαρμοσμένες τεχνολογίες στην 

Τοπική Αυτοδιοίκηση, οι οποίες εξασφαλίζουν καθαρό περιβάλλον, υγεία, ασφάλεια, 

πολιτισμό, ευκαιρίες εργασίας, οικονομική ανάπτυξη στοιχεία που συμβάλουν στην  

καλύτερη ποιότητα ζωής των πολιτών. 

Η Καλαμάτα είναι ένας αναδυόμενος τουριστικός προορισμός, με μεγάλες δυνατότητες και 

δυναμική, που αυξάνεται χρόνο με το χρόνο. Η Telegraph σε δημοσίευμά της για τις 

ευρωπαϊκές πόλεις που αξίζει να επισκεφθεί κανείς, κατέταξε την Καλαμάτα στην έκτη 

θέση λόγω της γεωγραφικής τοποθεσίας της. Τα τελευταία χρόνια βιώνει μια τεράστια 

τουριστική ανάπτυξη μέσω της δημιουργίας νέων ξενοδοχειακών μονάδων και μονάδων 

εστίασης και ανακαίνιση - ανακατασκευή παλαιότερων. Το πρώτο πεντάμηνο του 2017 οι 

τουρίστες ξεπέρασαν τα 4,5 εκατομμύρια. Η Καλαμάτα φαίνεται να δράττεται αυτής της 

αύξησης για αυτό έχει υποβληθεί πρόταση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την τουριστική 

προβολή του 2018, που περιλαμβάνει πολλές δράσεις με συνολικό κόστος 50.000 ευρώ. 

Αξίζει να αναφερθεί η συμμετοχή της Καλαμάτας στο πρόγραμμα «Culture for cities and 

regions». Μέσω του προγράμματος και τη διαδικασία του mentoring, η Καλαμάτα επιδιώκει 

την ανάπτυξη του κλάδου των πολιτιστικών και δημιουργικών βιομηχανιών, την ανάπτυξη 

των επαγγελματιών καλλιτεχνών στην πόλη και την εύρεση μεθόδων διαχείρισης των 

διατηρητέων. Τα τρία αυτά πεδία ενδιαφέροντος προτάθηκαν από το Γραφείο 

Υποψηφιότητας με βάση την αναπτυσσόμενη Πολιτιστική Στρατηγική της Καλαμάτας. Η 

καθοδήγηση θα έχει ουσιαστικό αντίκτυπο στην πόλη, μιας και κατά τη διάρκεια της 

επίσκεψης οι Ευρωπαίοι εμπειρογνώμονες θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν την πόλη 

και να έρθουν σε επαφή με πολιτιστικούς φορείς της περιοχής, ενώ παράλληλα θα 

διοργανωθούν εργαστήρια και σεμινάρια σχετικά με τους τομείς καθοδήγησης. 

Προσβασιμότητα (Accessibility)  

Η Καλαμάτα διαθέτει έναν κεντρικό κρατικό αερολιμένα «Καπετάν Βασίλης 

Κωνσταντακόπουλος», περίπου 9 χλμ δυτικά από το κέντρο της. Συνδέεται με πόλεις του 

εσωτερικού και του εξωτερικού (προγραμματισμένες πτήσεις και charter) και αποτελώντας 

το ταχύτερα αναπτυσσόμενο αεροδρόμιο της Ευρώπης ήδη από την προηγούμενη 

καλοκαιρινή περίοδο αυξήθηκαν οι πτήσεις προς πόλεις του εσωτερικού και του εξωτερικού 

και προστέθηκαν νέοι προορισμοί. Σε απόσταση περίπου 2.5 χλμ υπάρχει το λιμάνι από το 

οποίο κατά τους θερινούς μήνες εκτελούνται δρομολόγια από/προς τα Κύθηρα και την 

Κίσσαμο Χανίων, ενώ το 2017 παρατηρήθηκε και αύξηση των κρουαζιερόπλοιων. Επιπλέον 

http://www.telegraph.co.uk/travel/destinations/europe/galleries/more-european-cities-you-never-thought-to-visit/kalamata/
http://www.telegraph.co.uk/travel/destinations/europe/galleries/more-european-cities-you-never-thought-to-visit/kalamata/
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λειτουργεί σταθμός αστικών και υπεραστικών λεωφορείων με καθημερινά δρομολόγια 

εσωτερικού. Τέλος, οι επισκέπτες μπορούν να μεταβούν με το δικό τους μεταφορικό μέσο 

στην πόλη, από το νέο οδικό δίκτυο που συνδέει την πόλη με την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη 

και άλλες πόλεις της Ελλάδας. 

Η μετακίνηση εντός της πόλης γίνεται με αστικά λεωφορεία (4 γραμμές), ταξί όπως επίσης 

υπάρχει η δυνατότητα ενοικίασης μεταφορικού μέσου ή/και ποδηλάτου αφού είναι μία πόλη 

που διαθέτει ποδηλατόδρομο. 

Αξιοθέατα (Attractions): 

 Αρχαιολογικοί  - Πολιτιστικοί – Ιστορικοί χώροι, μνημεία και μουσεία 

Τα πιο δημοφιλή αξιοθέατα της Καλαμάτας είναι το υπαίθριο μουσείο / Δημοτικό πάρκο 

Σιδηροδρόμων και το κάστρο της Καλαμάτας. Εκτός όμως αυτών υπάρχουν διάφορα 

μουσεία και εκθεσιακοί χώροι με ξεχωριστό χαρακτήρα όπως το Στρατιωτικό Μουσείο, η 

Ιδιωτική Συλλογή Ελληνικών Ενδυμασιών "Βικτώρια Καρέλια", το  Σύγχρονο Μουσείο 

Τεχνολογίας Επιστήμης Καινοτομίας "Ευγενία Κανελλοπούλου" και μερικά ακόμα 

(Αρχαιολογικό μουσείο Μεσσηνίας, Ιστορικό & Λαογραφικό Μουσείο, Μπενάκειο Μουσείο 

Καλαμάτας,  Δημοτική Πινακοθήκη, Πινακοθήκη Σύγχρονης Ελληνικής Τέχνης, Λαϊκή 

βιβλιοθήκη). 

Σε μία περιήγηση στην παλιά πόλη και το ιστορικό κέντρο ο επισκέπτης θα δει πολλά 

αρχοντικά, λιθόκτιστες και ξεχωριστές εκκλησίες εκατοντάδων χρόνων και μεγάλης 

ιστορικής σημασίας (Μητρόπολη Υπαπαντής, ναός Αγίων Αποστόλων, Μονή Καλογραίων), 

το ρολόι της Μεσσήνης στην κεντρική πλατεία της Υπαπαντής, την πλατεία της 23
ης

 

Μαρτίου, το μνημείο «Καπετάν Κρόμπα», το κτήριο Αλιφιέρη κ.ά. 

Σε μικρή απόσταση από την πόλη υπάρχουν ακόμα το Φράγκικο Κάστρο - κάστρο των 

Βιλεαρδουίνων, Πρωτοελλαδικό Μέγαρο 3ης χιλιετίας π.Χ. (Ακοβίτικα), η αρχαία 

οχύρωση (Ελαιοχώρι), το Ιερό της Λιμνάτιδος Αρτέμιδος (Βόλιμο Αρτεμισίας), ερείπια 

κλασικής πόλης Θουρίας, το Νεκροταφείο μυκηναϊκών θαλαμωτών τάφων στα Ελληνικά, ο 

ηγεμονικός μυκηναϊκός θολωτός τάφος Άνθειας στη θέση Ράχη και λουτρά ρωμαϊκών 

χρόνων. 

 Παραλίες 

Πολλοί περιγράφουν την Καλαμάτα ως μία από τις πιο όμορφες παραλιακές πόλεις στην 

Ελλάδα. Φημίζεται για την όμορφη παραλία της που έχει βραβευτεί με τον τίτλο της 

Γαλάζιας σημαίας. Η παραλία του Αλμυρού διαθέτει μηχανισμό αυτόματης πρόσβασης για 

ΑμεΑ, ενώ πολυσύχναστες είναι και οι παραλίες της Μαντινείας, το Αρχοντικό και το 

Ακρογιάλι Αβίας και η Παλιόχωρα/Λυκοτρόπια. 
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 Δρώμενα 

Η πόλη έχει καταφέρει να προσελκύσει επισκέπτες από άλλες περιοχές της Ελλάδας και του 

εξωτερικού, μέσω της διοργάνωσης διάφορων εκδηλώσεων. Παραδείγματα αποτελούν το 

Διεθνές φεστιβάλ χορού (καλοκαίρι), το Διεθνές φεστιβάλ Τζαζ, το Διεθνές Νεανικό 

φεστιβάλ, το Παγκόσμιο φεστιβάλ Χορωδιών (Οκτώβριο), το Διεθνές φεστιβάλ 

Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου, το φεστιβάλ Μηδέν, το φεστιβάλ Κιθάρας (Κυριακή των 

Βαϊων - Μ.Τρίτη), φεστιβάλ Αρχαίου Δράματος, φεστιβάλ θεάτρου, φεστιβάλ Δρόμου, 

Πανελλήνιο φεστιβάλ Ελαιολάδου και Ελιάς, φεστιβάλ Μπριτζ κτλ. Εκτός από τα διάφορα 

φεστιβάλ ο δήμος πραγματοποιεί κάθε χρόνο τοπικά δρώμενα αναβιώνοντας ιστορικές 

στιγμές όπως η Απελευθέρωση Καλαμάτας (αναπαράσταση της μάχης κ.ά) και ο 

Σαϊτοπόλεμος και άλλου τύπου εκδηλώσεις όπως το Καρναβάλι Καλαμάτας, το 

παραδοσιακό Καρναβάλι Νεδούσας (μισή ώρα από την Καλαμάτα), η Λευκή Νύχτα και 

αθλητικές εκδηλώσεις (Μάρτιος - Σεπτέμβριος).  

Δραστηριότητες (Activities) 

Στην Καλαμάτα ο επισκέπτης μπορεί να επιλέξει μεταξύ πολλών διαφορετικών 

δραστηριοτήτων. Πέρα από τα δεκάδες αξιοθέατα και τους χώρους στους οποίους μπορεί να 

περιηγηθεί έχει τη δυνατότητα να ασχοληθεί με διάφορες αθλητικές δραστηριότητες όπως 

ιστιοπλοΐα, πεζοπορία, ορειβασία, αναρρίχηση, αναβάσεις (με διαφορετικούς βαθμούς 

δυσκολίας), ιππασία,  αλεξίπτωτο πλαγιάς, θαλάσσια αθλήματα κ.ά. Για τους λάτρεις της 

φύσης κατά μήκος της οροσειράς του Ταΰγετου υπάρχουν αναρίθμητες λίμνες, φαράγγια και 

χαράδρες (χαράδρα της Κασκάρας, του Βυρού, του Ριντόμου και της Λαγκάδας) τις οποίες 

μπορεί να επισκεφθεί και με τον ορειβατικό σύλλογο Καλαμάτας που διοργανώνει κάθε 

εβδομάδα διάφορες εξορμήσεις. Μερικές ακόμα δραστηριότητες που μπορεί να απολαύσει 

είναι οι κρουαζιέρες με ξύλινα πλοία, εκδρομή με αερόστατο, αγώνες ιπποδρομίας και 

πολλές θεματικές εκδρομές.  

Τα τελευταία χρόνια ο δήμος έχει εστιάσει στις ποδηλατικές υποδομές και όλο το χρόνο 

διοργανώνονται διάφορες ποδηλατικές δραστηριότητες ενθαρρύνοντας τον επισκέπτη (και 

τον κάτοικο) να επιλέξει το ποδήλατο ως μέσω μετακίνησης, εξερεύνησης και ψυχαγωγίας. 

Επιπρόσθετες Υπηρεσίες (Ancillary Services) 

Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη: Ένα δημόσιο νοσοκομείο 8.5 χλμ από το κέντρο της 

πόλης, τέσσερα περιφερειακά ιατρεία και φαρμακεία σε όλο το δήμο. 

Πόσιμο νερό: Καθαρό πόσιμο νερό διαθέσιμο σε όλη την πόλη. Επίσης υπάρχουν δημόσιες 

βρύσες με πόσιμο νερό σε πάρκα και άλλα σημεία της πόλης. 

Δημόσιες τουαλέτες: Δεν υπάρχουν όμως έχει προγραμματιστεί η δημιουργία τριών σε 

διάφορα κεντρικά σημεία, οι οποίες θα είναι προσβάσιμες και από ΑμεΑ. 

Χώροι στάθμευσης: Προσφέρονται δύο κεντρικοί χώροι στάθμευσης, ο επισκέπτης μπορεί 

να ενημερωθεί για την διαθεσιμότητα θέσεων μέσω ιστοσελίδας,  όπως υπάρχουν 

ανεξάρτητοι ελεύθεροι χώροι στάθμευσης σε μικρή απόσταση από το κέντρο. 
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Τουριστική Αστυνομία: Υπάρχει ένας σταθμός Τουριστικής Αστυνομίας στο κέντρο της 

πόλης. 

Δωρεάν ασύρματη Διαδικτυακή Σύνδεση: Σε διάφορα κεντρικά σημεία της πόλης από το 

δήμο και επιπλέον αρκετές καφετέριες και εστιατόρια με δωρεάν παροχή WiFi. 

Ανέσεις (Amenities) 

Διαμονή: Στην περιφερειακή ενότητα Μεσσηνίας λειτουργούν 151 μονάδες με 5.085 

δωμάτια και 10.199 κλίνες. Γενικότερα στην Καλαμάτα προσφέρεται ένα πλήθος σύγχρονων 

και παραδοσιακών καταλυμάτων όλων των κατηγοριών (ξενοδοχεία, ξενώνες, ενοικιαζόμενα 

δωμάτια κ.ά.) με πιο γνωστό το ξενοδοχείο Costa Navarino.  

Γραφεία τουριστικής πληροφόρησης (info point): Υπάρχει ένα γραφείο τουριστικής 

πληροφόρησης που λειτουργεί εξυπηρετώντας τους επισκέπτες όλο το χρόνο και φέτος 

σχεδιάζεται να κατασκευαστεί ένα νέο. 

Μαρίνα: Διαθέτει 150 θέσεις εναπόθεσης σκαφών, προσφέρει ανέλκυση - καθέλκυση με 

σύγχρονο Travellift ενώ παρέχει υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης. Στη μαρίνα υπάρχουν 

σύγχρονες κτιριακές εγκαταστάσεις με καταστήματα, αναψυκτήρια, γραφεία, εστιατόρια, 

WC-ντουζ κ.ά.  

Αγορές/Εμπορικά κέντρα: Στο ιστορικό κέντρο της πόλης υπάρχει πληθώρα εμπορικών 

καταστημάτων με τοπικά, παραδοσιακά προϊόντα κ.ά. 

Καφετέριες & Εστιατόρια: Στην Καλαμάτα ο επισκέπτης μπορεί να γευματίσει σε διάφορες 

ψαροταβέρνες, παραδοσιακές και σύγχρονες ταβέρνες και εστιατόρια. Οι περισσότερες 

καφετέριες βρίσκονται στο κέντρο της πόλης και διάσπαρτα σε γύρω περιοχές. 

Νυχτερινή ζωή: Η Καλαμάτα διαθέτει έντονη νυχτερινή ζωή χειμώνα και καλοκαίρι. Το 

καλοκαίρι οι περισσότεροι επισκέπτονται τα διάφορα beach bar της παραλίας ενώ υπάρχουν 

και εναλλακτικές προτάσεις όπως κουτούκια, bar, club, κέντρα διασκέδασης με λαϊκή 

μουσική, ρεμπετάδικα, θεματικά μπαρ όπως oriental, rock ή μεσαιωνικής εποχής κ.ά. Πολύ 

δημοφιλή είναι το Καστράκι και το Arosa από όπου ο επισκέπτης έχει θέα ολόκληρο το 

μεσσηνιακό κόλπο. 

Διαθεσιμότητα Πακέτων (Available Packages)  

Τα διαθέσιμα τουριστικά πακέτα για την πόλη της Καλαμάτας είναι κυρίως οικογενειακά, 

οικονομικά ή πολυτελή πακέτα διακοπών all inclusive. Επίσης καθημερινά προσφέρονται 

πακέτα εκδρομών στις γύρω περιοχές και ομαδικά ταξίδια σε κοντινούς προορισμούς. 

Καλές πρακτικές 

Η Καλαμάτα εκμεταλλευόμενη την αύξηση των επισκεπτών προσπαθεί να αναπτύξει νέες 

συνεργασίες αλλά και υποδομές ώστε να μπορεί να εξυπηρετήσει κάθε επισκέπτη. Ένας από 

αυτούς τους τρόπους ήταν η αύξηση των δρομολόγιων εσωτερικού και εξωτερικού όπως και 

οι συνδέσεις με νέους προορισμούς. Στόχος του δήμου είναι η προσέλκυση επισκεπτών 
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εναλλακτικού τουρισμού και αυτό προσπαθεί να το πετύχει μέσω της πραγματοποίησης 

φεστιβάλ και άλλων εκδηλώσεων καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου και ειδικότερα στη 

χειμερινή περίοδο.  

Επιπλέον, συμμετέχοντας στο πρόγραμμα «Culture for cities and regions» επιδιώκει να 

αναπτύξει περεταίρω τους κλάδους των πολιτιστικών και δημιουργικών βιομηχανιών και των 

επαγγελματιών καλλιτεχνών όπως επίσης αναζητά μεθόδους διαχείρισης των διατηρητέων. 

Είδη τουρισμού 

Θρησκευτικός, Πολιτιστικός, Περιηγητικός, Φυσιολατρικός. 

Στόχος του δήμου είναι η ανάπτυξη: Αγροτουρισμού, Γαστρονομικού τουρισμού,  

Αθλητικού - Εκπαιδευτικού  - αναψυχής, Ιατρικού -Επιστημονικού - Συνεδριακού 
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Λάρισα 

Η Λάρισα είναι πρωτεύουσα της περιφερειακής ενότητας Λάρισας και η πέμπτη πιο 

πυκνοκατοικημένη πόλη στην Ελλάδα με 162.591 κατοίκους στο δήμο της. Αποτελεί 

σημαντικό εμπορικό και γεωργικό κέντρο όπως επίσης θεωρείται εθνικός κόμβος 

μεταφορών, επικοινωνιών και συγκοινωνιών. Πρόκειται μία ζωντανή φοιτητική πόλη με 

22.000 φοιτητές και με μεγάλο πολιτιστικό απόθεμα. Ένα από χαρακτηριστικά που την 

ξεχωρίζουν είναι ότι έχει το μεγαλύτερο δίκτυο πεζοδρόμων στην Ελλάδα. 

Σήμερα γίνονται προσπάθειες ώστε να αναβαθμιστεί η Λάρισα ως τουριστικός προορισμός. 

Πιο συγκεκριμένα ο Δήμος Λάρισας σε πρόσφατες ανακοινώσεις αναφέρει ότι στόχος πλέον 

είναι η προσέλκυση/αύξηση του μαθητικού τουρισμού, η αύξηση των επισκεπτών από τα 

Βαλκάνια αλλά και η ταύτιση της εικόνας της Λάρισας ως ένας  προορισμός City Break.  

Ο δήμος Λάρισας επιθυμώντας την προσέλκυση μαθητικού τουρισμού έχει ξεκινήσει να 

επικεντρώνεται στην υλοποίηση μιας σειράς δράσεων που περιέχουν ειδικά διαμορφωμένα 

προτεινόμενα προγράμματα για σχολεία, διάρκειας μία, δύο και τριών ημερών διαμονής, με 

τίτλο «Βόλτες στην πόλη του πολιτισμού και της εκπαίδευσης».  Επιπλέον, με στόχο την 

αύξηση επισκεπτών κατά την περίοδο των Χριστουγέννων, δημιούργησε το πρώτο 

Χριστουγεννιάτικο θεματικό Πάρκο, το «Πάρκο των Ευχών». 

Προσβασιμότητα (Accessibility) 

Οι τρόποι πρόσβασης στη Λάρισα είναι περιορισμένοι αφού η πόλη δεν διαθέτει δικό της 

αεροδρόμιο, ούτε λιμάνι. Οι επισκέπτες συνήθως εξυπηρετούνται μέσω του αεροδρομίου του 

Βόλου (σε απόσταση 75χλμ από τη Λάρισα) και της Θεσσαλονίκης (2.5 ώρες μακριά). 

Ωστόσο πραγματοποιούνται καθημερινά δρομολόγια Υπεραστικών λεωφορείων που 

συνδέουν τα αεροδρόμια με την πόλη και την πόλη με άλλους προορισμούς στο εσωτερικό ή 

στο εξωτερικό (Σερβία, Ουγγαρία κ.ά).  

Επιπλέον διαθέτει σιδηροδρομικό σταθμό, που βρίσκεται λιγότερο από 1χλμ από το κέντρο 

της πόλης, από τον οποίο εκτελούνται συχνά δρομολόγια προς Αθήνα, Βόλο, Θεσσαλονίκη, 

Τρίκαλα κ.ά. 

Η μετακίνηση εντός της πόλης γίνεται με αστικά λεωφορεία (17 γραμμές), ταξί, ειδικά 

οχήματα για ΑμεΑ, ενώ υπάρχει και η δυνατότητα ενοικίασης μεταφορικού μέσου. Εκτός 

από το μεγάλο δίκτυο πεζόδρομων, διαθέτει επίσης ποδηλατόδρομους με μήκος 10χλμ για 

αυτό μία πολύ οικονομική και οικολογική επιλογή είναι η ενοικίαση ποδηλάτου. Ένας ακόμα 

τρόπος να περιηγηθεί κάποιος στην πόλη είναι η Πολιτιστική διαδρομή με τρενάκι η οποία 

περιλαμβάνει μία μικρή ξενάγηση για την ιστορία και τον πολιτισμό της Λάρισας σε 

συνδυασμό με τον ψυχαγωγικό χαρακτήρα της περιήγησης. 
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Αξιοθέατα (Attractions) 

 Αρχαιολογικοί  - Πολιτιστικοί – Ιστορικοί χώροι, μνημεία και μουσεία 

Η Λάρισα είναι μία πόλη με πολλά και διαφορετικά ιστορικά, πολιτιστικά, φυσικά και άλλου 

τύπου αξιοθέατα τα οποία μπορεί να επισκεφθεί κάποιος. Πιο συγκεκριμένα, διαθέτει αρκετά 

μουσεία κλασικής θεματολογίας αλλά και μουσεία με ιδιαίτερο χαρακτήρα 

(Αρχαιολογικό μουσείο - Γενί Τζαμί, Διαχρονικό μουσείο, μουσείο Εθνικής Αντίστασης, 

μουσείο Στρατιωτικής Κτηνιατρικής Υπηρεσίας, μουσείο Κούκλας «Τιριτόμπα», 

Λαογραφικό Ιστορικό μουσείο Λάρισας, μουσείο Σιτηρών και Αλεύρων Μύλου Παππά, 

Δημοτική πινακοθήκη Λάρισας "Μουσείο Γ.Ι. Κατσίγρα", Εθνογραφικό Ιστορικό Μουσείο, 

Μουσείο του Ιπποκράτη), αρκετούς αρχαιολογικούς χώρους (Μπεζεστένι στο λόφο 

Φρουρίου, Αρχαίο θέατρο Α', Αρχαίο θέατρο Β', Λουτρά στην πλατεία Μπλάνα, Θολωτός 

τάφος στα Φάρσαλα, Κάστρο Βελίκας),  Βυζαντινά, Οθωμανικά και Σύγχρονα μνημεία 

όπως ο Βυζαντινός ναός, τα βυζαντινά νεκροταφεία, το Τζαμί, ο τάφος του Ιπποκράτη, 

Μπεζεστένι στο λόφο Φρουρίου, Αρχαίο θέατρο Α', Αρχαίο θέατρο Β', Λουτρά στην πλατεία 

Μπλάνα, Θολωτός τάφος στα Φάρσαλα, Κάστρο Βελίκας κ.ά.  

Οι λάτρεις της αρχιτεκτονικής μπορούν επίσης να επισκεφθούν κάποιο από τα διατηρητέα 

κτήρια όπως ο Μύλος του Παππά, η κατοικία Νικόδημου, το κτήριο Αβραάμ Μουσών, η 

Πυριτιδαποθήκη - Παλαιές Φυλακές, η Οικία Οικονόμου, ο Κινηματογράφος Παλλάς, τα 

Παλαιά Σφαγεία, η Αβερώφειος Γεωργική Σχολή, το Κονάκι Αβέρωφ, ο Σιδηροδρομικός 

σταθμός Θεσσαλικού και η κατοικία στην οδό Σεφέρη. 

 Φυσικά Αξιοθέατα 

Ένα από τα πιο δημοφιλή αξιοθέατα της πόλης είναι το πάρκο «Αλκαζάρ» δίπλα στις όχθες 

του Πηνειού και κάτω από το λόφο του Φρουρίου και το Μητροπολιτικό ναό του Αγίου 

Αχιλλείου. Διαθέτει μεγάλους πεζόδρομους, σιντριβάνια, ειδικά διαμορφωμένη λίμνη, 

αναψυκτήρια, παιδικές χαρές και υπαίθριο θέατρο «Κηποθέατρο», 2.500 θέσεων. Στο πάρκο 

Αλκαζάρ φιλοξενήθηκε και το χριστουγεννιάτικο «πάρκο των Ευχών» (64 στρεμμάτων). 

Η Λάρισα επίσης διαθέτει πολλά πέτρινα γεφύρια και σπήλαια σε κοντινές περιοχές, ενώ 

μεγάλη επισκεψιμότητα έχει και η κοιλάδα των Τεμπών. 

 Παραλίες 

Οι παραλίες της Λάρισας βρίσκονται στο ανατολικό άκρο της περιφερειακής ενότητας, σε 

απόσταση περίπου 50 χλμ από την πόλη. Μερικές από τις πιο γνωστές είναι οι παραλία 

Αγιόκαμπου - Σωτηρίτσας - Βελίκας, Κουτσουπιάς, Κόκκινου νερού, Στομίου, 

Μεσαγγάλων, Καστρί Λουτρού κ.ά. 

 Δρώμενα 

Το καλοκαίρι ο δήμος διοργανώνει τις «Θερινές πολιτιστικές εκδηλώσεις» με πλούσιο 

πρόγραμμα και ποικιλία δρώμενων, ενώ αντίστοιχες καλλιτεχνικές, κοινωνικές, αθλητικές 

εκδηλώσεις και φεστιβάλ πραγματοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου. 

Παραδείγματα αποτελούν το διεθνές φεστιβάλ Κινηματογράφου (Φεβρουάριος - Μάρτιος), 
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το διεθνές φεστιβάλ Φιλαρμονικών,το Πολυπολιτισμικό φεστιβάλ Πηνειού (μέσα 

Ιουνίου), Παραδοσιακή Πολιτεία (παράλληλα με το φεστιβάλ Πηνειού - προστασία του 

περιβάλλοντος κ της πολιτιστικής κληρονομιάς), τα «Ιπποκράτεια» (Οκτώβριο) 

(επιστημονικές ιατρικές ανακοινώσεις), το «Μουσικότροπο» φεστιβάλ Μουσικής ταξίδι 

στην τέχνη, το φεστιβάλ Θέατρο Δρόμου, το φεστιβάλ Βρύσης Τυρνάβου, το φεστιβάλ 

Παραδοσιακών χορών, η Εβδομάδα χορού, το Παζάρι της Λάρισας (Σεπτέμβριος), τα 

«Αχείλια» (Μάιος), η Πανελλήνια έκθεση AgroThessaly, το φεστιβάλ Οίνου & 

Γαστρονομίας, το φεστιβάλ «Με θέα στο Αιγαίο», το Tunnel Festival Αιγάνης, το 

Endorphin Festival και άλλες εκδηλώσεις. 

Δραστηριότητες (Activities) 

Ο επισκέπτης στη Λάρισα μπορεί να επιλέξει ανάμεσα σε ένα πλήθος αθλητικών 

δραστηριοτήτων στο βουνό ή στη θάλασσα. Ο Ορειβατικός Σύλλογος Λάρισας διοργανώνει 

κάθε εβδομάδα εκδρομές που περιλαμβάνουν πεζοπορία, αναρρίχηση, mountain bike, canoe 

kayak – rafting, catamaran, Safari tours κ.ά. Επιπλέον ο επισκέπτης μπορεί να συμμετέχει και 

σε διάφορα θαλάσσια extreme sports, καταδύσεις, sea-kayak, ποδήλατο θαλάσσης, 

ιστιοπλοΐα (Laser Optimist), zodiac, beach volley, Wind Serf, Kite Serf κ.ά. Επιπρόσθετα, 

κάθε χρόνο διοργανώνονται με μεγάλη επιτυχία, ο «Ορειβατικός Μαραθώνιος Αγώνας 

Κισσάβου» αλλά και ο «Ιπποκράτειος αγώνας δρόμου».  

Όποιος επιθυμεί να μην απομακρυνθεί από την πόλη, μπορεί να επιλέξει να επισκεφθεί 

κάποιον από τους πολυχώρους της όπως το «Moshpit Booze bar» (καλλιτεχνικός 

πολυχώρος), το συγκρότημα «Μύλος του Παππά» (κέντρο Πολιτισμού), το «Wise dog» 

(εκθέσεις, σεμινάρια, workshops και διάφορα άλλα projects), το «Live stage Larisa» 

(μουσικές εκδηλώσεις, θεατρικές παραστάσεις), τα παλιά Σφαγεία, «Κλίμαξ – Λίντο» 

(πολιτιστικές εκδηλώσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα, παρουσιάσεις) που συχνά φιλοξενούν 

πολιτιστικές, μουσικές και άλλες εκδηλώσεις στις οποίες μπορεί να συμμετέχει. Τέλος, για 

όσους προτιμούν τις αγορές υπάρχει το εμπορικό κέντρο «Pantheon Plaza» με εμπορικά 

καταστήματα και χώρους ψυχαγωγίας.  

Επιπρόσθετες Υπηρεσίες (Ancillary Services) 

Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη: Η Λάρισα διαθέτει δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία, 

ιδιωτικές κλινικές, μονάδες και κέντρα υγείας, περιφερειακά ιατρεία και φαρμακεία. Επίσης 

διαθέτει μία υπερσύγχρονη ιδιωτική γενική και μαιευτική κλινική που προσφέρει 

εξειδικευμένες ιατρικές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου τόσο σε διαγνωστικό, όσο και σε 

θεραπευτικό επίπεδο. 

Πόσιμο νερό: Καθαρό πόσιμο νερό άριστης ποιότητας είναι διαθέσιμο σε όλη την πόλη.  

Δημόσιες τουαλέτες: Συνολικά υπάρχουν πέντε δημόσιες τουαλέτες, τρεις στο κέντρο της 

πόλης και δύο περιφερειακά. 
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Χώροι στάθμευσης: Σε όλη την πόλη, ο επισκέπτης μπορεί να βρει δημόσιους και 

ιδιωτικούς χώρους στάθμευσης και ειδικούς χώρους για ΑμεΑ. Επίσης, έχουν σχεδιαστεί 

ειδικοί χώροι φόρτωσης και εκφόρτωσης για όλες τις επιχειρήσεις. 

Τουριστική Αστυνομία: Δεν υπάρχουν πληροφορίες για το εάν υφίσταται ξεχωριστό τμήμα 

τουριστικής αστυνομίας στη Λάρισα. 

Δωρεάν ασύρματη Διαδικτυακή Σύνδεση: Ο δήμος Λάρισας παρέχει δωρεάν ασύρματη 

διαδικτυακή σύνδεση στην κεντρική πλατεία Ρήγα Φεραίου, ενώ δωρεάν σύνδεση παρέχεται 

και σε διάφορες καφετέριες και εστιατόρια. 

Ανέσεις (Amenities) 

Διαμονή: Στη Λάρισα ο επισκέπτης μπορεί να επιλέξει ανάμεσα σε 41 ξενοδοχειακές 

μονάδες (1.466 δωμάτια και 2.749 κλίνες) αλλά και άλλου τύπου καταλύματα όπως 

ενοικιαζόμενα δωμάτια, δωμάτια Airbnb, μερικές βίλες, camping κ.ά. 

Γραφεία τουριστικής πληροφόρησης (info point): Στο κέντρο της πόλης λειτουργεί ένα 

γραφείο από το οποίο οι επισκέπτες μπορούν να λάβουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες 

σχετικά με τη διαμονή του. 

Αγορές/Εμπορικά κέντρα: Στο κέντρο της πόλης λειτουργεί το εμπορικό κέντρο «Pantheon 

Plaza», ενώ υπάρχει ποικιλία εμπορικών καταστημάτων τοπικών, παραδοσιακών και άλλων 

επώνυμων προϊόντων. Διαθέτει επίσης υποκαταστήματα μεγάλων (πολυεθνικών) αλυσίδων 

(ΙΚΕΑ, Praktiker, the mart κ.ά) 

Καφετέριες & Εστιατόρια: Η Λάρισα  συχνά αναφέρεται και ως «η πόλη του καφέ» 

διαθέτοντας περισσότερες από 1.500 καφετέριες, με την πανελληνίως γνωστή αλυσίδα 

«Mikel» να έχει ξεκινήσει από αυτή. Έχει επίσης και διάφορα κέντρα εστίασης εστιατόρια, 

ταβέρνες, μεζεδοπωλεία, τσιπουράδικα κ.ά. 

Νυχτερινή ζωή: Ο επισκέπτης στη Λάρισα έχει πολλές εναλλακτικές επιλογές διασκέδασης 

σε μπαρ, μουσικές σκηνές, μπουζούκια, ρεμπετάδικα, wine ή cocktail bar, club κ.ά. 

Διαθεσιμότητα Πακέτων (Available Packages)  

Τα διαθέσιμα τουριστικά πακέτα για την πόλη της Λάρισας είναι κυρίως οικογενειακά, 

οικονομικά ή πολυτελή πακέτα διακοπών all inclusive. Επίσης προσφέρονται πακέτα 

extreme sports και περιηγήσεων, ενώ ταυτόχρονα έχουν δημιουργηθεί και ειδικά πακέτα 

μαθητικού / εκπαιδευτικού τουρισμού και πακέτα city break.  

Καλές πρακτικές 

Ο δήμος Λάρισας έχοντας καθορίσει ως στόχο την προσέλκυση μαθητών από την Ελλάδα 

και τα Βαλκάνια σχεδίασε προτεινόμενα προγράμματα δράσεων για μία, δύο ή τρεις ημέρες. 

Με αυτό τον τρόπο προωθεί ταυτόχρονα και την πόλη ως προορισμό City Break. Επίσης 

μέσω του φεστιβάλ «Παραδοσιακή Πολιτεία» καταφέρνει να προωθήσει παραδοσιακά 
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τοπικά προϊόντα, κάτι που τονώνει την τοπική οικονομία και ταυτόχρονα αναπτύσσει τον 

αγροτουρισμό στην πόλη. Επιπλέον θέλοντας να αυξήσει τους επισκέπτες κατά τις ημέρες 

των γιορτών δημιούργησε το «Πάρκο των Ευχών», ένα πάρκο με μέγεθος μεγαλύτερο των 

εξήντα στρεμμάτων.  

Αναγνωρίζοντας τη δυναμικότητα του ποδηλατικού τουρισμού ο δήμος προγραμματίζει να 

επεκτείνει τις ήδη υπάρχουσες ποδηλατικές υποδομές σε 54 χλμ ποδηλατοδρόμο κατά μήκος 

της πόλης και συνεχίζει τη διοργάνωση διαφόρων δρώμενων για τους λάτρεις του 

ποδηλάτου. Ταυτόχρονα διαθέτοντας ένα από τα μεγαλύτερα δίκτυα πεζόδρομων αλλά και 

ειδικά διαμορφωμένους χώρους φόρτωσης / εκ φόρτωσης για τις επιχειρήσεις, διευκολύνουν 

την περιήγηση και την κυκλοφορία στο κέντρο και γύρω από την πόλη. 

Ένας ακόμη πολύ επιτυχημένος τρόπος αύξησης του τουρισμού είναι η πραγματοποίηση 

μεγάλων (διεθνών, εθνικών και τοπικών) φεστιβάλ και εκδηλώσεων όχι μόνο στη διάρκεια 

της καλοκαιρινής περιόδου αλλά και τον υπόλοιπο χρόνο. 

Ο προϋπολογισμός για την προώθηση της πόλης ως τουριστικό προορισμό ήταν 120.000 και 

εγκρίθηκε και από τον Ε.Ο.Τ. 

Είδη τουρισμού 

Περιηγητικός τουρισμός, εκπαιδευτικός/μαθητικός τουρισμός, αγροτουρισμός,      ιατρικός 

τουρισμός (ειδικότερα λόγω της κλινικής ΙΑΣΩ), συνεδριακός τουρισμός («Ιπποκράτεια»). 
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Ρόδος 

Η Ρόδος αποτελεί το μεγαλύτερο νησί της Δωδεκανήσου και βρίσκεται στο νοτιοανατολικό 

Αιγαίο, περίπου 460 χλμ. νοτιοανατολικά της Αθήνας. Αποτελεί το τέταρτο μεγαλύτερο νησί 

στην Ελλάδα με έκταση 1.401 τ.χλμ. και το τρίτο πολυπληθέστερο νησί της Ελλάδας με 

πληθυσμό 115.290 κατοίκων. Η πρωτεύουσα του νησιού, Ρόδος, βρίσκεται στο βόρειο άκρο 

του έχοντας στο κέντρο της τη Μεσαιωνική Πόλη η οποία αναγνωρίστηκε ως Πόλη 

Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς από την UNESCO. 

Το νησί έχει τη μεγαλύτερη ηλιοφάνεια στην Ευρώπη και υποδέχεται εκατομμύρια 

επισκεπτών από όλο τον κόσμο, με τις διεθνείς αφίξεις από τον Ιανουάριο έως το Νοέμβριο 

του 2017 να φτάνουν τις 2.178.511 (αύξηση περίπου 4% σε σχέση με το 2016), αν και οι 

αφίξεις κρουαζιερόπλοιων μειώθηκαν κατά περίπου 8%  συνεχίζει να αποτελεί έναν από 

τους πιο δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς της χώρας. Οι παραλίες της, τα 

υπερσύγχρονα κτίρια και ξενοδοχεία της, οι συνοικίες της, τα μεσαιωνικά της κτίσματα και 

οι αρχαιολογικοί της χώροι συμβάλλουν στη φήμη της ως ένα από τα πιο ενδιαφέροντα και 

ελκυστικά αστικά κέντρα της περιοχής της Μεσογείου. 

Προσβασιμότητα (Accessibility)   

Η Ρόδος διαθέτει ένα καλά οργανωμένο συγκοινωνιακό δίκτυο, τόσο για το εσωτερικό του 

νησιού όσο και για τις μετακινήσεις από και προς τα υπόλοιπα μέρη της Ελλάδας ή άλλες 

χώρες. 

Ο κεντρικός αερολιμένας (Διαγόρας), ο οποίος βρίσκεται σε απόσταση 15 χλμ δυτικά της 

πόλης υποδέχεται καθημερινά επισκέπτες τόσο του εσωτερικού όσο και του εξωτερικού. 

Επίσης, η Ρόδος είναι προσβάσιμη και ακτοπλοϊκώς, διαθέτοντας ένα μεγάλο λιμάνι στο 

οποίο προσεγγίζουν κάθε χρόνο κρουαζιερόπλοια και από το οποίο εκτελούνται δρομολόγια 

εσωτερικού, συνδέοντας τη Ρόδο όλο το χρόνο με τον Πειραιά και τα Δωδεκάνησα και άλλες 

περιοχές της Ελλάδας (Κρήτη, νησιά του Αιγαίου κ.ά) κατά τους θερινούς μήνες. 

Η μετακίνηση εντός της πόλης γίνεται με αστικά λεωφορεία, ταξί, τουριστικό τρενάκι, ή/και 

καΐκι! Ο επισκέπτης μπορεί να επιλέξει να ενοικιάσει κάποιο μέσο μεταφοράς ή/και 

ποδήλατο, αφού η πόλη διατίθεται για ποδηλασία έχοντας τις κατάλληλες ποδηλατικές 

υποδομές και αρκετούς πεζόδρομους. 

 

Αξιοθέατα (Attractions) 

 Αρχαιολογικοί  - Πολιτιστικοί – Ιστορικοί χώροι, μνημεία και μουσεία 

Τα 2.400 χρόνια ιστορίας και πολιτισμού έχουν αφήσει τα αποτυπώματά τους σε όλο το νησί. 

Μερικά από τα μεγαλύτερα σε επισκεψιμότητα αξιοθέατα είναι η ακρόπολη της Ρόδου, τα 

Μεσαιωνικά Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO (η 

Μεσαιωνική πόλη της Ρόδου, το παλάτι του Μεγάλου Μάγιστρου (Βυζαντινό μουσείο), η 

οδός Ιπποτών) και το Μανδράκι όπου βρίσκονται τα δύο χάλκινα ελάφια που προσδιορίζουν 

το πιθανό σημείο όπου βρισκόταν ο Κολοσσός της Ρόδου. 
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Η Ρόδος επίσης διαθέτει πολλά μουσεία , μερικά από τα οποία έχουν έναν ιδιαίτερο 

χαρακτήρα. Κάποιος μπορεί να επιλέξει να επισκεφθεί το Αρχαιολογικό μουσείο, την 

Κοσμητική Συλλογή, το μουσείο Νεοελληνικής Τέχνης, το Νεστορίδειο Μέλαθρον και το 

Πολιτισμικό και Γεωλογικό Μέλαθρο, τη Δημοτική Πινακοθήκη, το Ενυδρείο της Ρόδου ή 

Υδροβιολογικός σταθμός, τον Ξενώνα Αγίας Αικατερίνης, το Εβραϊκό μουσείο, το 

μουσείο της Μέλισσας, το Ροδίτικο σπίτι, το  Artistic Village (μουσείο Κεραμικής Τέχνης), 

το Λαογραφικό μουσείο, το μουσείο Σταματιάδη Ορυκτολογίας, το μουσείο παιχνιδιού 

και το Δημοτικό μουσείο Μοντέρνας Ελληνικής Τέχνης. 

Ως προορισμός θρησκευτικού τουρισμού διαθέτει πολλές εκκλησίες και ναούς διαφόρων 

εποχών και αρχιτεκτονικών τεχνικών όπως η Παναγία του κάστρου, η Παναγία του 

Μπούργκου, η Santa Maria, ο Ιερός Ναός Ευαγγελισμού της Θεοτόκου,  ο Άγιος 

Φραγκίσκος της Ασίζης, η Μονή Παναγίας Τσαμπίκας, η Ιερά μονή Φιλερήμου, η Παναγία 

Καθολική (Κρεμαστή), ο Βυζαντινός ναός Αγίου Σπυρίδωνα, η Αγία Αικατερίνη, ο Άγιος 

Παντελεήμονας, οι Άγιοι Απόστολοι, ο Ιερός ναός Αγίου Φανουρίου, ο Άγιος Αρτέμιος κ.ά. 

Μερικά ακόμα αξιοθέατα είναι το Τζαμί Μουράτ Ρέις, ο Λόγος Monte Smith, η αρχαία 

πόλη Λίνδου κ.ά. 

 Φυσικά Αξιοθέατα 

Η Κοιλάδα των Πεταλούδων είναι ένα διάσημο πάρκο της Ρόδου όπου από τον Ιούνιο έως 

τον Αύγουστο εμφανίζονται χιλιάδες πεταλούδες για αυτό και έχει χαρακτηριστεί ως 

προστατευόμενη περιοχή Natura 2000. Στο πάρκο επίσης υπάρχουν μικρές λίμνες, ξύλινα 

γεφυράκια και σκιερά μονοπάτια που διασχίζουν το δάσος. Ένα ακόμη φυσικό πάρκο το 

Πάρκο Ροδίνι  τρία μόλις χιλιόμετρα από την Πόλη της Ρόδου αποτελεί ακόμη ένα 

σημαντικό αξιοθέατο του νησιού. Πρόκειται ίσως για το αρχαιότερο πάρκο στον κόσμο, μια 

μικρή κοιλάδα, γεμάτη ροδοδάφνες, σκιερά πλατάνια, τρεχούμενα νερά και δροσερές 

καταπράσινες λιμνούλες γεμάτες νούφαρα, τις οποίες διασχίζουν γεφυράκια, όμορφα 

μονοπάτια, ένα κήπο με τριαντάφυλλα, καθώς κι ένα μικρό ζωολογικό κήπο, όπου ο 

επισκέπτης μπορεί να θαυμάσει τα περίφημα ελάφια της Ρόδου αλλά και τα παγώνια, που 

κινούνται ελεύθερα μέσα στην έκταση του Πάρκου. 

 Παραλίες 

Οι όμορφες παραλίες της Ρόδου είναι πολλές και καλύπτουν κάθε επισκέπτη. Οι πιο γνωστές  

είναι η παραλία Τσαμπίκα, το Φαληράκι, οι παραλίες Λίνδου, το Πρασονήσι που 

ενδείκνυται ιδιαίτερα για θαλάσσιες δραστηριότητες κ.ά 

 Δρώμενα 

Κάθε χρόνο διοργανώνονται διάφορα δρώμενα, καλλιτεχνικές, παραδοσιακές εκδηλώσεις, 

θρησκευτικά πανηγύρια κ.ά. Ένα από τα πιο δημοφιλή είναι «το Μεσαιωνικό Ρόδο» όπου 

μέσα από εργαστήρια, δρώμενα, αναπαραστάσεις και παιχνίδια, αναπαράγονται οι 

παραδόσεις, οι θρύλοι και η ιστορία της Μεσαιωνικής Ρόδου. Το Διεθνές φεστιβάλ Ρόδου 

έχει χαρακτηριστεί ως ένας από τους πιο επιτυχημένους θεσμούς της ελληνικής περιφέρειας, 

πολύ γνωστό επίσης είναι το φεστιβάλ «εκκλησιαστικού Οργάνου και Μουσικής της 
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Ρόδου» που αποτελεί μέρος του ευρύτερου φεστιβάλ «Εκκλησιαστικού Οργάνου Terra 

Sancta», του μεγαλύτερου διεθνούς φεστιβάλ εκκλησιαστικού οργάνου στη Μέση και Εγγύς 

Ανατολή. Μερικά ακόμα δρώμενα είναι το φεστιβάλ Γαστρονομίας, ο αγώνας Ρόδου - Run 

Greece, οι «Ανοικτές Πόρτες» (δωρεάν είσοδος και ξεναγήσεις σε διάφορα μνημεία της 

πόλης) και το 2017 διεξήχθη το 1ο Αεροπορικό Φεστιβάλ Ρόδου. 

Δραστηριότητες (Activities) 

Οι επισκέπτες στη Ρόδο μπορούν να απασχοληθούν σε πολλούς τομείς αναψυχής 

καλύπτοντας την εκάστοτε επιθυμία τους, αφού διαθέτει μία μεγάλη ποικιλία 

δραστηριοτήτων. Υπάρχουν πολλές επιλογές αθλητικών δραστηριοτήτων όπως πεζοπορία, 

ποδήλατο, τοξοβολία, ιππασία, αναρρίχηση, σπηλαιολογία, rafting, canoe – kayak, sea kayak, 

river trekking, SUP, 4x4, canyoning, flying fox, monoraft / hot dog, rappel, via ferrata κ.ά. 

Το καζίνο της Ρόδου είναι προσβάσιμο από άτομα μεγαλύτερης ηλικίας και όχι κάτω των 21 

ετών και προσφέρει εκτός από διασκέδαση και άλλες υψηλής ποιότητας υπηρεσίες (σουίτες, 

εστιατόριο, καφετέρια κ.ά). Επίσης υπάρχουν οργανωμένες εγκαταστάσεις γκολφ διεθνών 

προδιαγραφών και κέντρα ευεξίας για όσους επιθυμούν τη χαλάρωση και την ηρεμία.  

Το Falliraki Water Park είναι ένα πάρκο ψυχαγωγίας για όλη την οικογένεια ενώ ένας 

ακόμα ενδιαφέρον χώρος είναι το UNLOCK με διάφορα θεματικά δωμάτια «απόδρασης». 

Ένας χώρος που θα διασκεδάσουν μικροί και μεγάλοι είναι ο 9D διαδραστικός 

κινηματογράφος «Throne of Helios».  

Το καλοκαίρι κυρίως οργανώνονται καθημερινά ξεναγήσεις, περιπατητικές διαδρομές, 

περιηγήσεις με άλογα, ποδηλατικές διαδρομές, διαδρομές με 4x4 στο δίκτυο off road, 

διαδρομές οίνου σε αμπελώνες της Ρόδου κ.ά. 

Επιπρόσθετες Υπηρεσίες (Ancillary Services) 

Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη: Η Ρόδος διαθέτει ένα κεντρικό νοσοκομείο, περιφερειακά 

κέντρα υγείας και φαρμακεία. 

Πόσιμο νερό: Το νερό είναι καθαρό πόσιμο νερό άριστης ποιότητας όμως κατά τους 

θερινούς μήνες συχνά παρουσιάζεται έλλειψη, κάτι που προκαλεί τη δυσαρέσκεια των 

επισκεπτών.  

Δημόσιες τουαλέτες: Συνολικά υπάρχουν μόνο τρεις δημόσιες τουαλέτες και πολλές φορές 

δεν καλύπτουν τις απαιτούμενες προδιαγραφές καθαριότητας. 

Χώροι στάθμευσης: Σε όλη την πόλη υπάρχουν αρκετοί δημόσιοι και ιδιωτικοί χώροι 

στάθμευσης αυτοκινήτων και δίκυκλων, ειδικοί χώροι στάθμευσης ΑμεΑ, ειδικά 

διαμορφωμένοι χώροι για ξενοδοχεία, καταστήματα και υπηρεσίες ενώ ο δήμος για να 

αντιμετωπίσει το κυκλοφοριακό πρόβλημα σχεδιάζει τη διαμόρφωση δύο νέων χώρων 

στάθμευσης. 
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Τουριστική Αστυνομία: Το ένα γραφείο της τουριστικής αστυνομίας λειτουργεί στο 

αεροδρόμιο και το άλλο περίπου 1.5 χλμ από το κέντρο της πόλης. 

Δωρεάν ασύρματη Διαδικτυακή Σύνδεση: Ο δήμος παρέχει δωρεάν ασύρματη 

διαδικτυακή σύνδεση σε διάφορα κεντρικά σημεία της Ρόδου. 

Ανέσεις (Amenities) 

Διαμονή: Το σύνολο των ξενοδοχειακών μονάδων της Ρόδου ξεπερνάει τις 450, φτάνοντας 

τα  43.957 δωμάτια και 85.856 κλίνες.  Ο επισκέπτης μπορεί επίσης να επιλέξει διαφορετικού 

τύπου καταλύματα μεταξύ των οποίων ενοικιαζόμενα δωμάτια, δωμάτια/σπίτια Airbnb, 

πολυτελή καταλύματα, boutique hotel, camping κ.ά. 

Γραφεία τουριστικής πληροφόρησης (info point): Λειτουργούν τέσσερα γραφεία 

τουριστικής πληροφόρησης σε διάφορα σημεία της πόλης. 

Μαρίνα: Η μαρίνα της Ρόδου είναι μία από τις πιο σύγχρονες μαρίνες στην Ελλάδα, με 

υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας έως 400 θέσεις ελλιμενισμού, υπηρεσίες για 

Mega Yachts και άλλες υπηρεσίες υψηλής ποιότητας.  

Αγορές/Εμπορικά κέντρα: Σε όλη την πόλη ο επισκέπτης μπορεί να βρει διάφορων τύπων 

εμπορικά καταστήματα με τοπικά/παραδοσιακά προϊόντα, όπως αντίστοιχα και καταστήματα 

με προϊόντα πιο μοντέρνα και επώνυμα. 

Καφετέριες & Εστιατόρια: Στη Ρόδο λειτουργούν καφετέριες κάθε είδους και πλήρως 

προσβάσιμες για ΑμεΑ. Παράλληλα λειτουργούν περισσότερα από 1000 εστιατόρια με 

παραδοσιακή ή/και εναλλακτική κουζίνα. 

Νυχτερινή ζωή: Η Ρόδος προσφέρει επιλογές νυχτερινής ζωής και διασκέδασης για κάθε 

ηλικία. Ο επισκέπτης μπορεί να διασκεδάσει σε κάποιο από τα αμέτρητα εστιατόρια, κέντρα 

με ζωντανή μουσική, pub, bar, club, disco κ.ά. (μερικά από τα πιο γνωστά θεωρούνται το 

Paradise Disco Bar, το Nemesis Club, το Legends Rock bar, το Bed Club, το Bondi Bar κ.ά.). 

Τα περισσότερα βρίσκονται στη νέα πόλη και στη Λίνδο, όμως υπάρχουν και πολλά όμορφα 

και πιο ήρεμα μέρη σε άλλες περιοχές. 

Διαθεσιμότητα Πακέτων (Available Packages)  

Τα διαθέσιμα τουριστικά πακέτα για την πόλη της Ρόδου είναι κυρίως πακέτα οικονομικά 

πακέτα all inclusive, συνήθως με ημιδιατροφή, ενώ προσφέρονται επίσης γαμήλια 

τουριστικά πακέτα, πακέτα κρουαζιέρας και κοινά τουριστικά πακέτα χειμερινού τουρισμού 

σε συνεργασία με την Τουρκία. 

Καλές πρακτικές 

Στην προσπάθεια ανάπτυξης χειμερινού τουρισμού αναπτύχθηκε μία συνεργασία με την 

Τουρκία για την παροχή κοινών τουριστικών πακέτων. Η διοργάνωση των διάφορων 

εκδηλώσεων και ειδικότερα το ξεκίνημα του Μεσαιωνικού καρναβαλιού έχει καταφέρει να 

https://www.facebook.com/Nemesis-club-369966173033131/
https://www.facebook.com/legendsrockbar/
http://falirakilife.com/listing/bed-club/
https://www.facebook.com/bondibar/
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αναδείξει την πόλη, τον πολιτισμό και την ιστορία της. Συνεχίζουν οι επενδύσεις και η 

προσπάθεια αναβάθμισης και ανάπλασης φυσικών χώρων/πάρκων και άλλων υποδομών. Η 

ύπαρξη ειδικών χώρων στάθμευσης για ξενοδοχεία, καταστήματα και υπηρεσίες μπορεί να 

μην επιλύει ολοκληρωτικά το κυκλοφοριακό πρόβλημα όμως είναι μία πολύ καλή τακτική.  

Είδη τουρισμού 

Πολιτιστικός τουρισμός, Θαλάσσιος τουρισμός, Θρησκευτικός τουρισμός, Ιαματικός 

τουρισμός 
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Χανιά 

Συνοπτική παρουσίαση 

Τα Χανιά είναι παραλιακή πόλη της βορειοδυτικής Κρήτης, καταλαμβάνει έκταση περίπου 

δεκατριών τετραγωνικών χιλιομέτρων και είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη του νησιού μετά 

το Ηράκλειο αλλά και η πιο πράσινη περιοχή στην Κρήτη. Ο Δήμος των Χανίων αποτελεί 

έναν από τους πιο αναπτυγμένους τουριστικά Δήμους της Κρήτης, τον πιο δημοφιλή 

προορισμό διακοπών στην Κρήτη αλλά και έναν από τους ωραιότερους προορισμούς στην 

Ελλάδα. Επίσης βάσει των σχολίων κι επιλογών των ταξιδιωτών κατατάσσεται για τρίτη 

συνεχόμενη χρονιά στη δεύτερη θέση της λίστας με τους 10 δημοφιλέστερους ελληνικούς 

προορισμούς, με την πρώτη θέση να καταλαμβάνει η πρωτεύουσα της χώρας, Αθήνα. Ο 

Δήμος Χανίων στην προσπάθειά του να διαδώσει με βέλτιστο τρόπο τη διάκριση αυτή στους 

επισκέπτες του, έλαβε από το TripAdvisor σημαίες με την αναφορά των Χανίων ως νικητή 

στις επιλογές των ταξιδιωτών για το 2016 ( travellers’ choice winner 2016), οι οποίες έχουν 

τοποθετηθεί σε διάφορα σημεία της πόλης. 

Τα Χανιά φαίνεται να επιλέγονται από όλο και περισσότερους για τις διακοπές τους. 

Ειδικότερα, από τον Ιανουάριο έως τον Αύγουστο, παρουσιάστηκε αύξηση 5.1% στην 

κίνηση των επιβατών στο αεροδρόμιο Χανίων σε σχέση με το χρονικό αντίστοιχο διάστημα 

του 2016 με του επισκέπτες να ξεπερνούν τα 2.200 εκατομμύρια. Οι περισσότεροι από 

αυτούς είναι Σκανδιναβοί (Σουηδοί και Νορβηγοί), Βρετανοί, Γερμανοί όμως υπάρχουν και 

επισκέπτες άλλων εθνικοτήτων. 

Έρευνες δείχνουν ότι το χαρακτηριστικό στοιχείο των περισσότερων επισκεπτών των 

Χανίων είναι το υψηλό οικονομικό και μορφωτικό επίπεδο. 

Προσβασιμότητα (Accessibility) 

Ο κεντρικός αερολιμένας Χανίων «Ι.Δασκαλογιάννης» υποδέχεται όλο το χρόνο πτήσεις 

εσωτερικού και εξωτερικού, με τις πτήσεις εξωτερικού να μειώνονται κατά τη διάρκεια της 

χειμερινής περιόδου. Επιπλέον από το λιμάνι Χανίων πραγματοποιούνται καθημερινά 

δρομολόγια προς τον Πειραιά όπως επίσης το λιμάνι προσεγγίζουν και κρουαζιερόπλοια (το 

2017 παρατηρήθηκε αύξηση σε σχέση με το προηγούμενο έτος). Οι επισκέπτες μπορούν να 

φτάσουν στα Χανιά και μέσω του αεροδρομίου και του λιμένος Ηρακλείου και Ρεθύμνου 

μέσω των Υπεραστικών λεωφορείων που εκτελούν συχνά δρομολόγια προς την πόλη των 

Χανίων, το νομό γενικά και άλλες περιοχές της Κρήτης. 

Η μετακίνηση εντός της πόλης γίνεται με αστικά λεωφορεία, ταξί και mini bus, ενώ υπάρχει 

και η δυνατότητα ενοικίασης μεταφορικού μέσου. 

Αξιοθέατα (Attractions) 

Ο νομός Χανίων προσφέρει σπουδαία αξιοθέατα, αρχαιολογικού αλλά και φυσικού 

ενδιαφέροντος. Αρχιτεκτονικά δημιουργήματα, κάστρα, φρούρια και εκκλησίες, μεταξύ 

των εντυπωσιακών μνημείων που συναντά κανείς σε όλη την περιοχή και όλα μαζί 

συνθέτουν την πολυπολιτισμική ταυτότητα των Χανίων, από την αρχαιότητα ως το Βυζάντιο, 
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από την Ενετοκρατία στην Τουρκοκρατία και τέλος στο σύγχρονο ελληνικό κράτος. Αυτό 

οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην πλούσια κληρονομιά, σε χώρους υψηλής αρχαιολογικής 

σημασίας, στα αναρίθμητα μνημεία που σώζονται στην πόλη των Χανίων και στις άλλες 

περιοχές του Δήμου, τα οποία αποτελούν τεκμήρια της μακραίωνης ιστορίας των Χανίων. 

 Αρχαιολογικοί  - Πολιτιστικοί – Ιστορικοί χώροι, μνημεία και μουσεία 

Τα πιο γνωστά σημεία ενδιαφέροντος στα Χανιά είναι το Ενετικό λιμάνι στο κέντρο της 

πόλης και ο Αιγυπτιακός φάρος, ένας από τους παλιότερους φάρους στον κόσμο, και τα δύο 

έχουν συνδεθεί με την εικόνα της πόλης. Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να επισκεφθούν 

κάποιο από τα πολλά μουσεία της πόλης (Αρχαιολογικό μουσείο, Ναυτικό μουσείο Κρήτης, 

Λαογραφικό μουσείο, Πολεμικό μουσείο, Βυζαντινή και Μεταβυζαντινή Συλλογή (San 

Salvatore), Ιστορικό αρχείο Κρήτης, Οικία - Μουσείο Ελευθέριου Βενιζέλου, Μουσείο 

Χημείας, Δημοτική Πινακοθήκη, Μεγάλο Αρσενάλι, Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου) εκ 

των οποίων κάποια είναι πιο σύγχρονα έχοντας ξεχωριστό χαρακτήρα (μουσείο Εθνικής 

Ελλάδας Ποδοσφαίρου, μουσείο Σχολικής Ζωής, μουσείο Τυπογραφίας, Νεώριο Μόρο 

Μουσείο αρχαίας και Παραδοσιακής Ναυπηγικής).  

Κάποιοι από τους πιο σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους είναι η Αρχαία Κυδωνία, η 

αρχαία Άπτερα και το Βυζαντινό τείχος Χανίων. 

Στα Χανιά μπορεί επίσης κάποιος να βρει διάφορες εκκλησίες και θρησκευτικά μνημεία 

αρχιτεκτονικού και ιστορικού ενδιαφέροντος, όπως το Αρχαιολογικό μουσείο Άγιος 

Φραγκίσκος, το San Salvatore, η Μονή Αγίας Τριάδας Τζαγκαρόλων, η Ιερά Μονή 

Γουβερνέτου ή Κυρία των Αγγέλων, η Ιερά Μονή Χρυσοπηγής,  η Καθολική Εκκλησία 

Χανίων, η Παναγία Τριμάρτυρη, η Παναγία των Θαυμάτων, ο ναός Αγίας Αικατερίνης, ο 

ναός Αγίου Ρόκκου, ο Άγιος Νικόλαος Δομινικανών κ.ά.  

Μερικά ακόμα ιστορικά και άλλου τύπου αξιοθέατα είναι η Παλιά πόλη, οι Γερμανικές 

στοές Πλατανιά, η Βίλα Κουνδούρου, το Λαογραφικό Κρητικό Σπίτι, οι Τάφοι των 

Βενιζέλων, το Συμμαχικό νεκροταφείο Σούδας, το Φρούριο Φίρκα, η Πύλη Μεγάρου 

Renier, η Πύλη και ο Προμαχώνας Sabbionara, τα Ενετικά Νεώρια, το Τζαμί Κιουτσούκ 

Χασάν (Γυαλί Τζαμισί), ο Μιναρές του Αγίου Νικολάου, η Δημοτική Αγορά, ο Δημοτικός 

κήπος & το Ρολόι, το Φρούριο Κάστελος Βαρυπέτρου και πολλά άλλα. 

 Φυσικά αξιοθέατα 

Τα Χανιά ως ο πιο πράσινος νομός της Κρήτης, διαθέτει πολλά φυσικά αξιοθέατα με το πιο 

δημοφιλές να είναι το φαράγγι της Σαμαριάς (40χλμ). Επίσης επισκέψιμα είναι το Φαράγγι 

της Αράδαινας,  το Φαράγγι Δελιανών – Μεσαυλίων, το φαράγγι της Ίµβρου κ.ά, τα οποία 

έχουν διαφορετικό επίπεδο δυσκολίας. Στο νομό Χανίων βρίσκονται 1500 χερσαία και 

θαλάσσια σπήλαια, ανάμεσά τους το Σπήλαιο των Ελεφάντων, το συγκρότημα βαράθρων 

στα Λευκά Όρη, το βάραθρο Γουργούθακας, κατακόρυφου βάθους 1208 µ. και το 

μεγαλύτερο των Βαλκανίων! 
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 Παραλίες 

Τα Χανιά διαθέτουν περίπου 350 χλμ ακτογραμμής με αρκετές, οργανωμένες ή μη, παραλίες. 

Κάποιες από αυτές συγκαταλέγονται στη λίστα με τις ομορφότερες του κόσμου για το έτος 

2017 και σε τριαντατέσσερις  (34) από αυτές δόθηκαν Γαλάζιες σημαίες. Υπάρχουν αρκετές 

παραλίες σε μικρές και μεγάλες αποστάσεις από το κέντρο της πόλης. Η πιο κοντινή 

παραλία, με πρόσβαση ακόμα και περπατώντας, είναι η παραλία Νέας χώρας και σε λίγο 

μεγαλύτερη απόσταση βρίσκεται η παραλία των Αγίων Αποστόλων, ο Στάλος, η Αγία 

Μαρίνα, η Χρυσή Ακτή, το Καλαμάκι, το Μαράθι κ.ά. Μερικές ακόμα μακρινές αλλά 

πολύ όμορφες παραλίες των Χανίων είναι τα Σεϊτάν Λιμάνια, το Ελαφονήσι, τα 

Φαλάσαιρνα κ.ά. 

 Δρώμενα 

Κάθε χρόνο πραγματοποιούνται στα Χανιά αρκετές πολιτιστικές εκδηλώσεις τοπικού και 

διεθνούς χαρακτήρα. Η πιο γνωστή καθιερωμένη ετήσια έκθεση είναι ο «Αγροτικός 

Αύγουστος» που περιλαμβάνει έκθεση κρητικών αγροτικών προϊόντων και ειδών λαϊκής 

τέχνης προσελκύοντας το ενδιαφέρον των κατοίκων και των επισκεπτών.  

Μερικά από τα καθιερωμένα φεστιβάλ στα Χανιά είναι το «Πολιτιστικό καλοκαίρι Δήμου 

Χανίων», το φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων, το Chania Rock Festival, το Chania 

Salsa festival, το Διεθνές Φεστιβάλ σύγχρονου χορού | «Ημέρες Σύγχρονου Χορού» (Dance 

Days Festival), το φεστιβάλ «Μίκης Θεοδωράκης» και το 2017 διοργανώθηκε για πρώτη 

φορά το Chania Cartoon & Animation Festival. Κάποιες από τις τοπικές γιορτές είναι η 

«Γιορτή Σαρδέλας» και η «Γιορτή Τσικουδιάς», ενώ πραγματοποιούνται και τριήμερες 

εκδηλώσεις για το Κρητικό κρασί, «Οινοκρητικά», που περιλαμβάνουν γευσιγνωσία, 

συζητήσεις, προβολές, παράλληλες εκδηλώσεις και εργαστήρια για παιδιά. 

Ακόμη, κάθε χρόνο πραγματοποιείται η εκδήλωση με όνομα «Γνωρίζω και Σέβομαι την 

πόλη μου: ταξίδι στην Ιστορία, στα Σοκάκια, τις Μνήμες και τα Χρώματα της πόλης 

των Χανίων» όπου γίνονται δωρεάν ξεναγήσεις, διοργανώνονται εκδηλώσεις εορτασμού της 

«Μάχης της Κρήτης», διεξάγονται οι Διεθνείς αγώνες στίβου «Βενιζέλεια» και άλλες 

αθλητικές εκδηλώσεις Beach sports. 

Δραστηριότητες (Activities) 

Τα Χανιά είναι ιδανικά για όσους αγαπούν τη φύση και τον αθλητισμό, την ιστορία και τον 

πολιτισμό. Στους πρώτους προσφέρεται η δυνατότητα πεζοπορίας, ποδηλασίας, ιππασίας, 

ορειβασίας, αναρρίχησης και άλλες αντίστοιχες δραστηριότητες στη φύση. Οι ακόμα πιο 

τολμηροί μπορούν να δοκιμάσουν το «αλεξίπτωτο πλαγιάς» και μία πτήση με ελαφριά 

αεροσκάφη, παρατηρώντας τις ομορφιές όλου του νομού. Για εκείνους που αγαπούν την 

ιστορία και τον πολιτισμό έχουν δημιουργηθεί θεματικές διαδρομές (Βόλτα στο Παρελθόν: 

Παλιά πόλη Χανίων), Περιήγηση στη νέα πόλη: Χαλέπα - Ταμπακαριά, Γεύση από 

παράδοση (Τάφοι Βενιζέλων - Μονή Αγίας Τριάδος – Μονή Γουβερνέτου – Καλλιτεχνικό 

Χωριό Βερέκυνθος), Γευστικό "Ταξίδι" στα ορεινά Χανιά (Θέρισο – Κεραμιά, 

Ποδηλατώντας στα Χανιά: Λυγιδές - Αγιά – Κυρτωμάδο) μέσα από τις οποίες μπορούν να 
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αποκτήσουν γνώσεις και εμπειρίες για μία συνολική εικόνα της ιστορίας, του πολιτισμού και 

των χαρακτηριστικών των Χανίων. Εννοείται ότι όσοι βρίσκονται κοντά στις παραλίες 

μπορούν να επιλέξουν καταδύσεις – Scuba diving, ιστιοπλοΐα και άλλα θαλάσσια σπορ. 

Οικογένειες με μικρά παιδιά μπορούν να επισκεφθούν το «Βοτανικό πάρκο Κρήτης» για 

περιήγηση στη φύση και γνωριμία με την τοπική χλωρίδα (τα κρητικά βότανα και 

φρουτόδεντρα της περιοχής), το οποίο διαθέτει εστιατόριο, κάβα, κατάστημα παραδοσιακών 

προϊόντων, χώρο πικ νικ και μπορεί να προσφέρει ατομικά ή ομαδικά μαθήματα 

γευσιγνωσίας και μαγειρικής.  

Το υδροψυχαγωγικό πάρκο Λιμνούπολης είναι ιδανικό για μικρούς και μεγάλους. Το ίδιο 

ισχύει και για το Paintland (χώρος paintball και laser tag) αλλά και το «PistaPark», μία 

υπερσύγχρονη πίστα καρτ, που μπορεί να φιλοξενεί αγώνες καρτ, διοργανώνει τουρνουά, 

στο χώρο υπάρχει και η «Farmland» (ζωολογικό πάρκο οικόσιτων κυρίως ζώων), δύο χώροι 

οι οποίοι αναλαμβάνουν και την οργάνωση παιδικών πάρτυ. 

Στα Χανιά υπάρχουν επίσης διάφοροι πολυχώροι όπως το Λεκτόριο, ο Polyhoros, το 

Φspace, το Πολυτεχνείο κ.ά. αλλά και θεατρικές σκηνές (θέατρο «Δημήτρης Βλησίδης», 

Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Κρήτης Α.Ε., θέατρο «Μικης Θεοδωράκης», Στούντιο Όξω 

νου). 

Επιπρόσθετες Υπηρεσίες (Ancillary Services) 

Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη: Στα Χανιά βρίσκεται το γενικό νοσοκομείο Χανίων, τρία 

κέντρα υγείας (περιφερειακά) και αρκετά φαρμακεία. 

Πόσιμο νερό: Το νερό είναι καθαρό πόσιμο νερό άριστης ποιότητας. 

Δημόσιες τουαλέτες: Υπάρχουν σε διάφορα σημεία της πόλης όμως πολλές φορές δεν 

πληρούν τις απαραίτητες προδιαγραφές καθαριότητας. 

Χώροι στάθμευσης: Αρκετοί δημόσιοι και ιδιωτικοί χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων και 

δίκυκλων και ειδικοί χώροι στάθμευσης ΑμεΑ. 

Τουριστική Αστυνομία: Λειτουργεί τηλεφωνικό κέντρο στο οποίο μπορούν να καλούν οι 

επισκέπτες για σχετικές ερωτήσεις και συμβουλές και το προσωπικό της είναι διαθέσιμο 

κυρίως στην περιοχή της Παλιάς πόλης και το αεροδρόμιο. 

Δωρεάν ασύρματη Διαδικτυακή Σύνδεση: Ο δήμος παρέχει δωρεάν ασύρματη 

διαδικτυακή σύνδεση σε πενήντα τέσσερα ξεχωριστά σημεία της πόλης. 

Ανέσεις (Amenities) 

Διαμονή: Οι ξενοδοχειακές μονάδες στα Χανιά υπολογίζονται 547 το 2016, με 23.990 

δωμάτια, και 44390 κλίνες. Ο επισκέπτης μπορεί επίσης να επιλέξει διαφορετικού τύπου 

καταλύματα μεταξύ των οποίων ενοικιαζόμενα δωμάτια, πολυτελή καταλύματα, hostel, 
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δωμάτια μέσω Airbnb, camping κ.ά. όμως αυτό που κάνει τη διαμονή ξεχωριστή είναι τα 

πλωτά καταλύματα. 

Γραφεία τουριστικής πληροφόρησης (info point): Όλο το χρόνο παραμένει ανοικτό το 

γραφείο τουριστικής πληροφόρησης ενώ την καλοκαιρινή περίοδο αιχμής τοποθετούνται 

διάφορα περίπτερα σε κεντρικά σημεία της πόλης. 

Μαρίνα: Τα Χανιά μπορεί να μην διαθέτουν μαρίνα όμως στην προβλήτα Κ1 προσφέρεται 

χώρος φιλοξενίας σκαφών των επισκεπτών με περιορισμένη χρονική διάρκεια έως 20 ημέρες. 

Αγορά – Εμπορικά κέντρα: Μία από τις πιο γνωστές αγορές στα Χανιά είναι η Δημοτική 

αγορά που βρίσκεται στο κέντρο της πόλης και στεγάζει περισσότερα από εβδομήντα 

καταστήματα που ποικίλουν (κρεοπωλεία, ιχθυοπωλεία, παντοπωλεία, φαρμακεία κ.ά). Στο 

κέντρο της πόλης ο επισκέπτης μπορεί να συναντήσει μικρότερα καταστήματα και 

καταστήματα αναμνηστικών ενώ στην περιοχή του Πλατανιά δημιουργήθηκε το πρώτο 

εμπορικό κέντρο «Ολέα» στο οποίο λειτουργούν δέκα εμπορικά καταστήματα, μία 

καφετέρια και μία τράπεζα. Μερικά ακόμα εμπορικά καταστήματα είναι το «Ερμής», το 

Simply City A.E., το «Italian Factory outlet» κ.ά.  

Εστιατόρια – Καφετέριες: Στα Χανιά υπάρχει πολύ μεγάλη ποικιλία κέντρων εστίασης και 

καφετεριών αλλά και συνδυασμός αυτών. Τα περισσότερα βρίσκονται στο κέντρο της πόλης, 

χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι τα μοναδικά. 

Νυχτερινή ζωή: Τα Χανιά έχουν αρκετά έντονη νυχτερινή ζωή και οι επιλογές του 

επισκέπτη είναι αρκετές. Από νωρίς το βράδυ μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες είναι ανοικτά 

διάφορα μεζεδοπωλεία με ζωντανή μουσική, club, bar και beach bar των οποίων ο αριθμός 

θαμώνων αυξάνεται κατά πολύ τους καλοκαιρινούς μήνες. Τα πιο γνωστά στην περιοχή του 

Πλατανιά είναι το Villa Mercedes και στο Ενετικό λιμάνι το Senso Club.  

Διαθεσιμότητα Πακέτων (Available Packages)  

Στα Χανιά εκτός από τα πακέτα all inclusive (συνήθως με ημιδιατροφή), προσφέρονται 

οικογενειακά, οικονομικά και πολυτελή τουριστικά πακέτα, πακέτα κρουαζιέρας και 

ειδικότερα από το Μάιο έως και τον Σεπτέμβριο διαμορφώνονται ειδικά πακέτα καταδύσεων 

που περιλαμβάνουν εκτός από τις καταδυτικές δραστηριότητες, το κόστος των εισιτηρίων, τη 

διαμονή, τη μεταφορά από το αεροδρόμιο στο κατάλυμα κ.ά. 

Καλές πρακτικές 

Ο Δήμος Χανίων προσφέρει δωρεάν έναν ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό τουριστικό οδηγό 

«Chania Tour Guide» που παρέχει ανά πάσα στιγμή όλες τις πληροφορίες που μπορεί να 

χρειαστεί ένας επισκέπτης. Πέρα του τουριστικού οδηγού, αναγνωρίζοντας ότι δεν επαρκεί 

μόνο ένα γραφείο τουριστικής πληροφόρησης κατά την καλοκαιρινή περίοδο τοποθετεί 

περίπτερα τουριστικής πληροφόρησης σε διάφορα σημεία της πόλης. 

Τα Χανιά είναι μία πόλη που θέλοντας και μη εστιάζει στον πολιτισμό και την ιστορία της. Η 

δημιουργία διαφορετικών θεματικών διαδρομών δίνει τη δυνατότητα στον επισκέπτη να 

γνωρίζει τα κυριότερα χαρακτηριστικά του νομού και να δει τις ομορφιές που κρύβει μέσα 
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από μία οργανωμένη διαδρομή. Το φυσικό περιβάλλον, οι προγραμματισμένες εκδρομές και 

η ποικιλία των δραστηριοτήτων που προσφέρει κρατάνε τον επισκέπτη σε εγρήγορση. 

Τέλος, ο προγραμματισμός των εκδηλώσεων γίνεται με τέτοιο τρόπο που σχεδόν 

οποιαδήποτε στιγμή και εάν επιλέξει ο επισκέπτης να φθάσει, σίγουρα θα μπορέσει να 

συμμετάσχει και να παρακολουθήσει μία από τις τόσες εκδηλώσεις (καλλιτεχνικές, μουσικές, 

πολιτιστικές, ιστορικές κτλ).  

Είδη τουρισμού 

Πολιτιστικός τουρισμός, Φυσιολατρικός τουρισμός, Θαλάσσιος τουρισμός, Αθλητικός 

τουρισμός, τουρισμός κρουαζιέρας, αγροτουρισμός  

 


