∆ιαδροµές στο φως του Απόλλωνα

www.greekcruise.gr

Greek Cruise
Cluster
Η Ελλάδα είναι χώρα παροχής τουριστικών υπηρεσιών στα πλαίσια των οποίων
η λιμενική βιομηχανία κατέχει κυρίαρχο ρόλο στην εξυπηρέτηση ειδικά του
θαλασσίου τουρισμού.
Η Ένωση Λιμένων Ελλάδος (ΕΛΙΜΕ) και τα μέλη της συμμετέχουν πλέον σε
όλους τους Διεθνείς Οργανισμούς. Ασκώντας συντονισμένα νέους σχεδιασμούς
υποδομών και πολιτικών, σκοπεύει στη βελτίωση των πολιτικών ποιότητας και
ασφάλειας στον χώρο της κρουαζιέρας.
Σε στενή συνεργασία με όλες τις εταιρίες κρουαζιέρας και τους φορείς τους
η ΕΛΙΜΕ θα προσπαθήσει να ενισχύσει πολιτικές δημιουργίας νέων θεσμικών
πλαισίων και προτύπων, ώστε τόσο τα λιμάνια - μέλη της ΕΛΙΜΕ, όσο και άλλα
λιμάνια επιλογής των εταιριών να παρέχουν όμοιας ποιότητας υπηρεσίες προς
όλους τους χρήστες τους.
Κάθε λιμάνι έχει την δική του συνεισφορά στην ανάπτυξη της περιοχής
του και όλα μαζί στη στήριξη ενός μεγάλου διεθνούς κλάδου οικονομικής
δραστηριότητας, όπως είναι η κρουαζιέρα. Ανεξαρτήτως των διαφορετικών
υποδομών, όλα τα λιμάνια κρουαζιέρας έχουν έναν κοινό παρονομαστή
προσφοράς, το Περιβάλλον και τον Πολιτισμό. Γι΄ αυτό για την ΕΛΙΜΕ
κρουαζιέρα σημαίνει πρώτα ποιότητα και ασφάλεια λιμενικών υπηρεσιών και
παράλληλα στήριξη του τουρισμού και του πολιτισμού.
Γιώργος Ανωμερίτης
Πρόεδρος ΕΛΙΜΕ
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Η θάλασσα ήταν είναι και θα είναι πηγή ζωής και ανάπτυξης για τη χώρα μας.
Το ίδιο και η ελληνική κρουαζιέρα η οποία τώρα ενώνει τις δυνάμεις της μέσα
από μία νέα φιλόδοξη πρωτοβουλία της ΕΛΙΜΕ, μέσω της δημιουργίας του
clustering των λιμένων κρουαζιέρας, υπό την επωνυμία GREEK CRUISE.
Σκοπός της δημιουργίας του εν λόγω clustering είναι η συνεργασία για
τη συντονισμένη προβολή των ελληνικών λιμανιών κρουαζιέρας, ώστε η
χώρα μας να μπορεί οργανωμένα να επικοινωνεί στο εξωτερικό τα λιμάνια υποδοχείς κρουαζιερόπλοιων.
Πρόκειται για μία κίνηση συντεταγμένης εξωστρέφειας η οποία στο πρώτο της
στάδιο περιλαμβάνει 3 δράσεις: την δημιουργία λογοτύπου και ταυτότητας
για όλα τα ελληνικά λιμάνια κρουαζιέρας, τη δημιουργία ισχυρής, χρηστικής
και διαδραστικής ιστοσελίδας με σκοπό την προβολή των λιμανιών και τη
δημιουργία του εντύπου που κρατάτε στα χέρια σας στο οποίο παρουσιάζονται
τόσο τα λιμάνια και τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά, όσο και οι επισκέψιμες
περιοχές από αυτά.
Οι ενέργειες αυτές απευθύνονται στο παγκόσμιο τουριστικό κοινό μέσα από
μία απλή, ξεκάθαρη και ταυτόχρονα δυναμική προσέγγιση για την ανάδειξη
των λιμενικών δυνατοτήτων της χώρας μας. Είναι η πρώτη φορά που το ευρύ
κοινό έχει τη δυνατότητα να γνωρίσει συγκεντρωτικά τις δυνατότητες της
ελληνικής κρουαζιέρας η οποία είναι απολύτως ανταγωνιστική και δυναμική
και όλοι μας οφείλουμε να προβάλουμε τα χαρακτηριστικά της.
Ταυτόχρονα, το νέο clustering, στην πρώτη φάση του οποίου συμμετέχουν οι
16 λιμάνια προορισμού κρουαζιέρας από τα μέλη της ΕΛΙΜΕ, θα ενισχύσει και
τη συνεργασία μεταξύ των λιμανιών.
Σας προσκαλούμε να εξερευνήσετε τα ελληνικά λιμάνια μέσα από τις σελίδες
του Greek Cruise.
Γεώργιος Καστελλάνος
Εκτελεστικός Διευθυντής ΕΛΙΜΕ
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Τα Λιμάνια
Ηράκλειο
Χανιά
Κως
Πάτμος
Σαντορίνη
Μύκονος
Μήλος
Πειραιάς
Βόλος
Θεσσαλονίκη
Καβάλα
Αλεξανδρούπολη
Πάτρα
Κατάκολο
Ηγουμενίτσα
Κέρκυρα

Καβάλα
Θεσσαλονίκη
Αλεξανδρούπολη

Κέρκυρα

Βόλος

Ηγουμενίτσα

Πάτρα

Πειραιάς
Μύκονος

Κατάκολο

Πάτμος

Κως

Μήλος
Σαντορίνη
Χανιά

Ένωση Λιμένων Ελλάδος
Ακτή Μιαούλη 10
185 38, Πειραιάς, Αττική
Τηλέφωνο: 210 4220161-261, Fax: 210 4220116
e-mail: elime@elime.gr

www.elime.gr

Hράκλειο
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ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΛΙΜΑΝΙ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λιμένα

Το λιμάνι του Ηρακλείου είναι ένα από τα 10
ελληνικά λιμάνια εθνικής σημασίας με εξέχουσα
γεωστρατιγική θέση καθώς βρίσκεται στο
κέντρο της Νοτιο-Ανατολικής Λεκάνης της
Μεσογείου, στο σταυροδρόμι 3 ηπείρων. Είναι
το τρίτο σε διακίνηση επιβατών λιμάνι στην
Ελλάδα και εξυπηρετεί ετησίως περίπου 2
εκατομύρια επιβάτες και περισσότερα από
300.000 οχήματα.
Είναι η κύρια πύλη εισόδου-εξόδου της πόλης
και του νησιού. Βρίσκεται εντός της πόλης και
έχει άμεση οδική διασύνδεση προς:
• Την πόλη του Ηρακλείου.
• Το Αεροδρόμιο “Νίκος Καζαντζάκης”.
• Την Νέα Εθνική Οδό (E.0. 90) - Βόρειος Οδικός
Αξονας Κρήτης.
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ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Ο.Λ.Η. ΑΕ Λιμάνι Ηρακλείου
Ηράκλειο, 71 110

Ώρες λειτουργίας Λιμένα: 24 ώρες
Κωδικός Ασφαλείας ISPS: Ναι
Διαχείριση Απορριμμάτων
Στερεά: Ναι, Υγρά: Ναι,
Συνολικό Μήκος Αποβάθρας: 4800 m
Αριθμός Θέσεων Πρόσδεσης: 12
Μέσω ωφέλιμο βάθος: 9 - 12.4 m
Υπηρεσίες Λιμένα: Ρυμουλκά, Πλοηγοί,
Αποθήκευση Φορτίων, Φρέσκο νερό
Τερματικός Επιβατικός Σταθμός:
Ένας σε λειτουργία (2592 c.m.)
Κοντινότερο Διεθνές Αεροδρόμιο: 1.5 Km
(Νίκος Καζαντζάκης)
Σταθμός Ταξί: 20 m
Σταθμός Λεωφορείων: 600 m
(αστικών & υπεραστικών)
Απόσταση έως το κέντρο της πόλης: 1.2 Km
Άλλα: ∆ωρεάν αστικοί χάρτες, ∆ωρεάν
εφαρμογή οδηγού πόλης για κινητά (iOS,
Android), ∆ωρεάν ιντερνέτ Wi-Fi, Γραφείο
Πληροφοριών, Εγκαταστάσεις Check in,
Καφετέριες Καταστήματα και Εστιατόρια στον
Τερματικό και Επιβατικό Σταθμό.

Τηλ: 2810 338115 • 2810 338116
Φαξ: 2810 338126

Το Μινωικό λιµάνι.
Το Ηράκλειο προσφέρει
αµέτρητες επιλογές
για τους επιβάτες της
κρουαζιέρας είτε µέσα
στην πόλη, είτε έξω
από αυτήν.
Τα σημαντικότερα αξιοθέατα
είναι οι αρχαιολογικοί χώροι της
Κνωσσού και της Φαιστού.
Η αρχαία πόλη της Κνωσσού, 5
χλμ. από την πρωτεύουσα, ήταν το
κέντρο του Μινωικού πολιτισμού
και περιλαμβάνει το μεγαλύτερο
μινωικό ανάκτορο της περιόδου
2000 - 1400 π.Χ. Τα ερείπια της
πόλης καλύπτουν μια έκταση
20.000 τ.μ. και αποτελούνται
από την αρχαία πόλη με το

ανάκτορο, το μικρό ανάκτορο,
τη διώροφη βασιλική έπαυλη
και το βασιλικό τάφο. Στην ίδια
τοποθεσία βρίσκεται, επίσης,
το Στρωματογραφικό Μουσείο,
που παρουσιάζει συλλογές από
ευρήματα της Κνωσσού.
Στην αρχαία πόλη της Φαιστού, 60
χλμ. νοτιοδυτικά του Ηρακλείου,
υπάρχει ένα παρόμοιο ανάκτορο, με
αυτό της Κνωσσού, όμως λιγότερο
πολύπλοκο και πιο εύκολο για
περιήγηση. Το συγκρότημα χτίστηκε
πάνω σε έναν απότομο λόφο και
έχει έκταση 8.400 τ.μ. Ηταν το
θρησκευτικό και οικονομικό κέντρο
στα μινωικά χρόνια.
Ο νομός Ηρακλείου έχει πολλούς
ακόμα αρχαιολογικούς χώρους
όπως οι αρχαίες πόλεις Μάλια,
Γόρτυς και Τύλισσος.

Μέσα στην πόλη υπάρχουν πολλά
μνημεία που παρουσιάζουν
ενδιαφέρον, όπως το φρούριο
Κουλές, η Λότζια, οι κρήνες
Μοροζίνι, Μπέμπο και Πριούλι και
το βενετικό τείχος που περιβάλει
την πόλη. Υπάρχουν επίσης πολλά
μουσεία, όπως το Αρχαιολογικό,
το Ιστορικό και το Εκκλησιαστικό
με εκθέματα από την κρητική
παράδοση και τα μινωικά ερείπια.
Και φυσικά, ο επισκέπτης δεν
πρέπει να παραλείψει να γευτεί
τις μοναδικές κρητικές γεύσεις
όπωςμαλέβιζιώτικο κρασί,
λουκάνικα ξιδάτα, χοχλιούς
μπουμπουριστούς, καλτσούνια,
ντάκο, ντολμαδάκια με
αμπελόφυλο, κρεατόπιτα, κουνέλι
στιφάδο, ψητές πέστροφες και
σολωμούς, ψάρια και θαλασσινά.

www.portheraklion.gr
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ΧΑΝΙΑ

www.visitgreece.gr

ΛΙΜΑΝΙ
ΣΟΥ∆ΑΣ ΧΑΝΙΑ

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λιμένα

Το λιμάνι Σούδας βρίσκεται στο Βορειοδυτικό
τμήμα της Κρήτης. Είναι γνωστό για την
ασφάλεια που παρέχει στα πλοία σε κακές
καιρικές συνθήκες. ∆έχεται μεγαλύτερα των
300 μέτρων, ενώ οι προβλήτες του έχουν βάθος
μέχρι 12 μέτρα. Απέχει 1 Km από τον εθνικό
δρόμο, 7 Km από το κέντρο της πόλης των
Χανίων και 15 Km από το διεθνές αεροδρόμιο.
Ο φορέας διαχείρησής του (Harbour
Management Organization of Chania
Prefecture), έχει στόχο το 2015 να έχουν
υλοποιηθεί οι επεκτάσεις των προβλητών και οι
υπόλοιπες σχεδιασμένες βελτιώσεις.
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ΧΑΝΙΑ
ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
Περίδου 24, 73100, Χανιά

www.visitgreece.gr

Τηλ: 28210 83230
Φαξ: 28210 87900

Διαστάσεις πλοίων για υποδοχή στις
προβλήτες
Μήκος: >300.00 μ
Πλάτος : απεριόριστο
Διαθέσιμο αγκυροβόλιο
Επιτρέπονται οι λέμβοι των πλοίων
Συνολικός αριθμός προβλητών: 2
Συνολικό μήκος προβλητών: 1370.00 μ
Βάθος προβλητών: -9.40, -10.00, -12.00 μ
Τελωνείο: Ναι
ISPS: Ναι
Διαχείριση απορριμμάτων
Στερεά: Ναι, Υγρά: Ναι
Ρυμουλκά: Ναι
Πλοηγική υπηρεσία: Ναι
Παροχή φρέσκου νερού: Ναι
Κέντρο πόλης: 7 χλμ
Πλησιέστερο διεθνές αεροδρόμιο: 15 χλμ
Τοπική συγκοινωνία 100 μ
Ταξί:100 μ
Ενοικίαση αυτοκινήτου: Ναι
Νοσοκομείο: 3χλμ
Συνολικός αριθμός επιβατών κρουαζιέρας
για το 2011: 158,118 επιβάτες

Γραφικότητα και αρχοντιά!
Ο νοµός Χανίων διαθέτει
πανέµορφες και εξωτικές παραλίες,
καταπράσινα και δύσβατα φαράγγια,
αρχαία και σύγχρονα µνηµεία του
πολιτισµού.

Ο επισκέπτης που φθάνει στη Σούδα μπορεί να
δει αξιοθέατα όπως την παλιά πόλη των Χανίων (7
km), την αρχαία Απτέρα (9 km), το Αρχαιολογικό
και το Ναυτικό μουσείο Χανίων (7 km), τις
παραλίες βραβευμένες με γαλάζιες σημαίες (6
km, 8 km, 15 7 km, κλπ), να γευτεί φαγητά της
κρητικής διατροφής, να θαυμάσει πολιτιστικά
γεγονότα (Πολιτιστικό καλοκαίρι) ή να προτιμήσει
διαδρομές μέσα στη φύση, όπως το φαράγγι της
Σαμαριάς, το Φραγκοκάστελλο, τον Αποκόρωνα,
το Ρέθυμνο, κλπ.
Τα Χανιά αποτελούν μεσαιωνικό οικισμό με
πολυπολιτισμικές ρίζες στην αρχαιότητα, στους
Ενετούς, τους Βυζαντινούς , τους Άραβες και τους
Οθωμανούς. Είναι μία περιοχή με πλούσιο ορεινό
όγκο και θαυμάσιες παραλίες

www.ltnx.gr
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ΚΩΣ

ΛΙΜΑΝΙ
ΚΩ

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λιμένα

Παρόλη την γραφικότητα του, το λιμάνι της Κω
προσφέρει σύγχρονες υποδομές και 24ωρη
λειτουργία. Το λιμάνι είναι εναρμονισμένο με τον
διεθνή κώδικα ασφάλειας Ι.S.P.S και προσφέρει
στους επισκέπτες παροχές και διευκολύνσεις
είτε ως λιμάνι προορισμού τους είτε ως
λιμάνι μετεπιβίβασης τους για κάποια κοντινή
κρουαζιέρα.
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ΚΩΣ
Ρηγα Φεραιου 11, Κως,85300

Τηλ: 22420 29130
Φαξ: 22420 29120

Αριθμός προβλητών: 2
Μήκος προβλητών: 140 + 170 μ
Αγκυροβόλιο: Ναι
Ρυμουλκό: Ναι (1 -500 bhp)
Παροχή νερού: Ναι (20 τόνοι/ώρα)
Διαχείριση απορριμμάτων: Ναι
(υγρά και στερεά με ανακύκλωση)
Ασφάλεια λιμανιού: Εφαρμογή κώδικα ISPS
Ώρες λειτουργίας: 24ωρο
Τερματικός σταθμός επιβατών: Ναι - 1
Παρκινγκ αυτοκινήτων: Ναι
Τηλέφωνα: Ναι
Ταξί: Ναι - 70 ταξί
Δημοτική συγκοινωνία: Ναι - 15 λεωφορεία
Μίνι τραίνο: Ναι
- 3 με χωρητικότητα 60 ατόμων / τραίνο
Ενοικίαση οχημάτων: Ναι
- 5000 αυτοκίνητα & 15000 μηχανές
Ενοικίαση ποδηλάτων: Ναι
- 20000 ποδήλατα προς ενοικίαση
Απόσταση από το κέντρο της πόλης:
5 λεπτά με τα πόδια
Πλησιέστερο διεθνές αεροδρόμιο: 23 χλμ
Νοσοκομείο: Ναι (1 σε απόσταση 500 μ)

Η πατρίδα του πατέρα της Ιατρικής.
Η Κως είναι το νησί του Ιπποκράτη.
Είναι ένα πανέµορφο νησί µε
σύγχρονες υποδοµές.

Ο επισκέπτης μπορεί να δει από κοντά το
Ασκληπιείο, λατρευτικό κέντρο της αρχαιότητας
αφιερωμένο στον θεό Ασκληπιό. Επίσης,
σημαντικό αξιοθέατο του νησιού είναι το κάστρο
της Νερατζιάς, που κατασκεύασαν οι Ιωαννίτες
Ιππότες. Οι περισσότερες παραλίες του νησιού
είναι οργανωμένες και διαθέτουν όλες τις ανέσεις.
Ενδεικτικά αναφέρουμε τις παραλίες των Θερμών
του Τιγκακίου και της Λάμπης.

www.dltko.gr
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ΠΑΤΜΟΣ

www.visitgreece.gr

www.visitgreece.gr

ΛΙΜΑΝΙ
ΠΑΤΜΟΥ

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λιμένα

Το λιμάνι είναι κατασκευασμένο το 1976
(κεντρική προβλήτα) είναι συνολικού μήκους
202 μέτρων. Έχουν κατασκευασθεί επίσης ένα
κρηπίδωμα 264 μέτρων (80 θέσεων) το οποίο
εξοπλίζεται για να υποδέχεται τουριστικά σκάφη
μεγάλου μήκους (pillars, information office), έχει
ολοκληρωθεί και είναι έτοιμο για εκμετάλλευση
το τουριστικό καταφύγιο 62 θέσεων και μια
εμπορική προβλήτα μήκους 80 μέτρων.
Την επόμενη σαιζόν το λιμάνι της Πάτμου
ευελπιστεί να προσφέρει στους επισκέπτες το
σύνολο των ευκολιών μιας σύγχρονης μαρίνας
αφού σε απόσταση 2,5 μιλίων από το λιμάνι
λειτουργεί σύγχρονη ναυπηγοεπισκευαστική
μονάδα που μπορεί κάποιος να αφήσει το
σκάφος του για όλο το χειμώνα (Patmos marine).
Είμαστε σε διαδικασία μελέτης κατασκευής
ναυδέτων στην περιοχή της Άσπρης και της
Βαμβακιάς για ασφαλή πρόσδεση μεγάλων
κρουαζιεροπλοίων μέχρις ότου κατασκευασθεί
νέος μώλος για την υποδοχή κρουαζιεροπλοίων
μήκους άνω των 200 μέτρων και έως 350 μέτρα.
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ΠΑΤΜΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ
Σκάλα Πάτμου, 85 500

Τηλ: 22473 60340
Φαξ: 22470 33355

Ώρες λειτουργίας: 24ωρο
Εφαρμογή κώδικα ISPS: Ναι
Διαχείριση απορριμμάτων
Στερεά: Όχι, Υγρά: Όχι
Μήκος προβλήτας: 208 μ
Αριθμός προβλητών: 1
Μέσο βάθος: 7,5 μ
Υπηρεσίες: Λέμβοι μεταφοράς επιβατών
(6 μέχρι 120 ατόμων)
Τερματικός σταθμός επιβατών: 10 μ
Πλησιέστερο διεθνές αεροδρόμιο
Σάμος: 33 ναυτ. μίλια
Λέρος: 23 ναυτ. μίλια
Σταθμός ταξί: 15 m
Σταθμός λεωφορείων: 30 μ
Απόσταση από το κέντρο της πόλης: 50 μ
Λοιπές υπηρεσίες: Γραφείο πληροφοριών,
∆ωρεάν χάρτες, ∆ωρεάν Wi-fi,
Υπηρεσίες Check in

Το νησί της Αποκάλυψης.
Το νησί της Πάτµου θεωρείται
από τα πιο εντυπωσιακά λόγω της
εξαίσιας άγριας οµορφιάς που είναι
διάχυτη σε κάθε σηµείο της.
Χαρακτηρίζεται το «Νησί της Αποκάλυψης»
αφού σε αυτό έγραψε ο Ιωάννης Θεολόγος
την Αποκάλυψη. Πόλος έλξης για πολλούς
προσκυνητές και παραθεριστές θα σας γοητεύσει
με την πρώτη ματιά και θα σας παρασύρει να το
ανακαλύψετε.
Ο κυριότερος κόλπος είναι το Πόρτο Σκάλα και
είναι το λιμάνι του νησιού. Στην ανατολική πλευρά
του θα συναντήσετε τους κόλπους της Άσπρης,
του Μελόι, του Αγριολίβαδου, του Κάμπου, της
Λάμπης, των Λευκών, του Μέρικα και δυτικά του
Χοχλακά. Νότια βρίσκονται ο κόλπος των Σάψιλων,
του Γροίκου, του ∆ιακοφτιού και του Σταυρού.
Γύρω από το νησί αλλά και μέσα στους κόλπους του
υπάρχουν νησάκια, το μεγαλύτερο από αυτά είναι
το Χιλιομόδι που βρίσκεται στον κόλπο της Σκάλας.

Βορειότερα συναντάμε τις νησίδες, της Αγ.
Θέκλας, του Αγ. Γεωργίου, το Κεντρονήσι, του
Γερανού. Στην νότια πλευρά υπάρχουν το
Πιλάφι, το Τραγονήσι, το Πρασονήσι και της
Πέτρας. Βρίσκεται στο νοτιοανατολικό Αιγαίο,
στην βορειοδυτική άκρη των ∆ωδεκανήσων και
συγκεκριμένα ανάμεσα στη Λέρο, την Μύκονο
και την Σάμο. Έχει έκταση 34 τ.χλμ., μήκος
ακτογραμμής 63 χλμ.
Αποτελείται από τρία τμήματα τα οποία
συνδέονται μεταξύ τους με δύο στενούς ισθμούς
πλάτους 2 χλμ.
Η νυχτερινή ζωή του νησιού θα ικανοποιήσει και
τον πιο απαιτητικό επισκέπτη, αφού υπάρχουν
πολλά νυχτερινά κέντρα, club, ντισκοτέκ,
καφετέριες και μπαράκια. Το φαγητό πλούσιο σε
κάθε γραφική ταβέρνα ή πολυτελή εστιατόριο του
νησιού, με γεύσεις από την ελληνική και διεθνή
κουζίνα.

www.dilitap.gr
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Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λιμένα

Ο λιμένας του Αθηνιού είναι το κύριο λιμάνι της
νήσου Θήρας και τοποθετείται γεωγραφικά στη
δυτική πλευρά του νησιού,σε απόσταση 11,5 χλμ
από το ∆ιεθνή Αερολιμένα Θήρας και 12 χλμ
από την πρωτεύουσα του,τα Φηρά. Αποτελεί
την κύρια πύλη εισόδου-εξόδου του νησιού
τόσο για την διακίνηση των επιβατών και των
οχημάτων τους όσο και των εμπορευμάτων,που
τροφοδοτούν την αγορά. Η μετάβαση από
τον λιμένα του Αθηνιού προς το υπόλοιπο
νησί μπορεί να γίνει χρησιμοποιώντας ιδιωτικό
όχημα, το τοπικό δίκτυο των ΚΤΕΛ ή ταξί.
Σε συνεργασία με το δεύτερο λιμένα του
νησιού, τον Όρμο των Φηρών,εξασφαλίζεται
η αποβίβαση των τουριστών από τα
κρουαζιερόπλοια προς το νησί, η οποία
πραγματοποιείται από τα σκάφη της άριστα
οργανωμένης Ένωσης Λεμβούχων. Παράλληλα
εξυπηρετείται και η μετάβαση προς τα νησάκια
Παλαιά και Νέα Καμένη και τη Θηρασιά με
εκδρομικά καίκια.
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ΘΗΡΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΘΗΡΑΣ
Φηρά Σαντορίνης 84 700, Θήρα

Τηλ: 22860 28362
Φαξ: 22860 25878

Ώρες λειτουργίας: 24ωρο
Εφαρμογή κώδικα ISPS: Ναι
Διαχείριση απορριμμάτων
Στερεά: Ναι, Υγρά: Ναι
Μήκος προβλήτας: 480 μ
Αριθμός προβλητών: 4
Μέσο βάθος: 50 μ
Υπηρεσίες: Παροχή φρέσκου νερού
Τερματικός σταθμός επιβατών: 135 μ
Πλησιέστερο διεθνές αεροδρόμιο: 7 χλμ
Σταθμός ταξί: 400 μ
Σταθμός λεωφορείων: 400 μ
Απόσταση από το κέντρο της πόλης: 0 km
Λοιπές υπηρεσίες: Γραφείο πληροφοριών,
∆ωρεάν χάρτες

Το οµορφότερο ηλιοβασίλεµα
στον κόσµο!
Η Σαντορίνη, ιδιαίτερη από κάθε
άποψη, βρίσκεται στα νότια του
συµπλέγµατος των Κυκλάδων.
Η ηφαιστειακή µορφολογία,
αποτέλεσµα της έκρηξης του
ηφαιστείου της Θήρας, η
Καλντέρα, το εκτυφλωτικό λευκό,
η άγρια φυσική οµορφιά καθώς
και ο Αρχαιολογικός χώρος του
Ακρωτηρίου συµβάλουν στην
µυστηριακή οµορφιά του νησιού.

Για το λόγο αυτό, ο επισκέπτης κρουαζιέρας
έχει πληθώρα επιλογών, από την επίσκεψη
παραδοσιακών οικισμών του νησιού, όπως ο
Πύργος Καλλίστης, το Μεγαλοχώρι και η Οία με
τα ενδιαφέροντα στοιχεία λαικής αρχιτεκτονικής
και τα απομεινάρια νεοκλασικών αρχοντικών και
των Ενετικών Καστελιών (κάστρα), την επίσκεψη
στον αρχαιολογικό χώρο του Ακρωτηρίου
(1635 πχ), έως την γευσιγνωσία και ξενάγηση σε
κάποιο από τα παραδοσιακά οινοποιεία, όπως το
συνεταιριστικό οινοποιείο Santo Wines, το οποίο
βρίσκεται στο πέρας της ανάβασης του λιμένα του
Αθηνιού.
Η Σαντορίνη αποτελεί το πλέον ιδιότυπο
κυκλαδονήσι, αφού διαθέτει ενεργό ηφαίστειο και
γι’ αυτό οι λιμενικές του υποδομές διαφέρουν από
όλα τα άλλα λιμάνια.

www.litathiras.gr
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ΛΙΜΑΝΙ
ΜΥΚΟΝΟΥ

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λιμένα

Η κρουαζιέρα στη Μύκονο ξεκινάει από τα
προπολεμικά χρόνια, ενώ σήμερα το νησί
διαθέτει δύο λιμενικές εγκαταστάσεις. Τον
Παλαιό Λιμένα στην πόλη της Μυκόνου και τον
Νέο Λιμένα στην περιοχή Τούρλος , 3 χιλιόμετρα
από την Χώρα της Μυκόνου.
Ο Παλαιός Λιμένας παρέχει δύο διεπαφές για τα
Κρουαζιερόπλοια και παρέχει άμεση πρόσβαση
στο παραδοσιακό οικισμό.
Το Λιμάνι του Τούρλου (νέος λιμένας) παρέχει
τρεις διεπαφές εξυπηρέτησης Κ/Ρ, η μια είναι
ο κύριος προβλήτας πλαγιοδέτησης Κ/Ρ
μήκους 330μ, η δεύτερη είναι προβλήτας
μήκους μικρότερος των 100μ και η τρίτη είναι
για την εξυπηρέτηση των λαντζών από τα
Κ/Ρ. Ο νέος λιμένας Μυκόνου εξυπηρετεί περί
τις 700 κρουαζιέρες, με 700.000 επιβάτες το
χρόνο και παρέχεται ασφάλεια στους επιβάτες
της κρουαζιέρας, άμεση πρόσβαση των
επιβατών στα οχήματα μεταφοράς, μεγάλους
χώρους στάθμευσης και άμεση σύνδεση με το
περιφερειακό οδικό δίκτυο.
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ΜΥΚΟΝΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ
Παλαιό Λιμάνι, 84600

Παλαιό λιμάνι
Ώρες λειτουργίας: 24ωρο
Εφαρμογή κώδικα ISPS: Ναι
Διαχείριση απορριμμάτων: Στερεά: Ναι, Υγρά: Ναι
Μήκος προβλήτας: 200 μ
Αριθμός προβλητών: 1
Μέσο βάθος: 9 μ
Υπηρεσίες: Ρυμουλκά, Πλοηγική υπηρεσία
Τερματικός σταθμός επιβατών: Υπό κατασκευή
Πλησιέστερο διεθνές αεροδρόμιο : 4 χλμ
Σταθμός ταξί: 200 μ
Σταθμός λεωφορείων: 800 μ
Απόσταση από το κέντρο της πόλης: 0,5 χλμ
Λοιπές υπηρεσίες: WC, Γραφείο πληροφοριών, ∆ωρεάν
χάρτες , Πληροφορίες ξενοδοχείων και ενοικιαζόμενων
δωματίων, Ταξιδιωτικό γραφείο
Νέο λιμάνι
Ώρες λειτουργίας: 24ωρο
Εφαρμογή κώδικα ISPS: Ναι
Διαχείριση απορριμμάτων: Στερεά: Ναι, Υγρά: Ναι
Μήκος προβλήτας: 760 μ
Αριθμός προβλητών: 1 (350 μ), 2 (90 μ), 3 (110 μ)
Μέσο βάθος: 10,5 μ
Υπηρεσίες: Ρυμουλκά, Πλοηγική υπηρεσία, Παροχή
φρέσκου νερού
Τερματικός σταθμός επιβατών: Υπό κατασκευή
Πλησιέστερο διεθνές αεροδρόμιο: 5 km
Σταθμός ταξί: 20 μ
Σταθμός λεωφορείων: 300 μ
Απόσταση από το κέντρο της πόλης: 3 km
Λοιπές υπηρεσίες: WC, Ντους, ∆ωρεάν Wi-fi, Ταξιδιωτικό
γραφείο

Τηλ: 22890 28933-35
Φαξ: 22890 28934

Το νησί του φωτός της ∆ήλου.
H Μύκονος προσφέρει µια βόλτα
στην Χώρα της Μυκόνου µε την
γνήσια κυκλαδίτικη φυσιογνωµία της
και τα παραδοσιακά της στοιχεία.
Ιστορικά µνηµεία όπως η εκκλησία
η Παραπορτιανή, οι Μύλοι και η
περιοχή της Μικρής Βενετίας είναι
άµεσα επισκέψιµα από τον παλαιό
λιµένα Μυκόνου.
Η Χώρα της Μυκόνου προσφέρεται επίσης για
μια βόλτα στα διάφορα μαγαζιά με αντικείμενα
τέχνης, επώνυμα ρούχα και περίτεχνα κοσμήματα.
Στα διάσπαρτα καφέ, μπαρ, και εστιατόρια της
Χώρας μπορεί κανείς να απολαύσει τον καφέ, το
ούζο και πλήθος άλλες γευστικές απολαύσεις.

Η Χώρα αποτελεί επίσης το ορμητήριο για ν’
ανακαλύψει κανείς, με τακτικά δρομολόγια
λεωφορείων ή άλλα μέσα και τις υπόλοιπες
ομορφιές της Μυκόνου, τη γραφική ενδοχώρα και
τις πεντακάθαρες παραλίες της.
Τέλος, η ∆ήλος μία από τις διαχρονικά
επιφανέστερες περιοχές του πλανήτη, είναι ένας
κοντινός προορισμός με το ημερόπλοιο για να
ανακαλύψει κανείς μία ολόκληρη αρχαία πόλη
με τους δρόμους και τις αγορές της, τα δημόσια
κτίρια και ιερά της, τα πολυτελή σπίτια και μαγαζιά,
τις στέρνες, τα ψηφιδωτά, τα αρχαία πηγάδια.
Μια πόλη η οποία υπήρξε το πρώτο διεθνές
χρηματοοικονομικό κέντρο της Μεσογείου

www.mykonosports.gr
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ΜΗΛΟΥ

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λιμένα

Η Μήλος, ένα από τα ωραιότερα νησιά του
κυκλαδικού συμπλέγματος βρίσκεται σε
απόσταση 86 ναυτικών μιλίων από τον Πειραιά,
∆υτικά της Πελοποννήσου, στον Ν∆ χώρο των
Κυκλάδων.
Ο Αδάμαντας Μήλου όντας το μεγαλύτερο
φυσικό λιμάνι της Μεσογείου ιδρύθηκε το 1835
και αποτελεί ενδιάμεσο σταθμό των Κυκλάδων
για τα πλοία κρουαζιέρας. Η επιβατική
προβλήτα του νησιού διαθέτει όλες τις
απαραίτητες προδιαγραφές για τον ελλιμενισμό
μικρών και μεγάλων σκαφών.
Η θέση του νησιού στις Κυκλάδες επιτρέπει την
ακτοπλοϊκή σύνδεσή του με άλλους δημοφιλείς
τουριστικούς προορισμούς.
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ΜΗΛΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΗΛΟΥ
Αδάμαντας Μήλου, 84800

Ώρες λειτουργίας: 24ωρο
Εφαρμογή κώδικα ISPS: Υπό έγκριση
Διαχείριση απορριμμάτων: Ναι
Διαχείριση υγρών απορριμμάτων: Όχι
Μήκος προβλήτας: 65 μ x 40 μ
Αριθμός προβλητών: 1 προβλήτα για μικρού
μεγέθους κρουαζιερόπλοια.
Κρουαζιερόπλοια μεγάλου μεγέθους δένουν σε
αγκυροβόλιο και οι επιβάτες μεταφέρονται από
και προς το πλοίο με λέμβους
Μέσο βάθος: 7,5 - 12 μ
Υπηρεσίες: Ρυμουλκά, Πλοηγική υπηρεσία,
Παροχή φρέσκου νερού, (για μικρού μεγέθους
σκάφη)
Επιβατικός σταθμός: 250 μ2
Πλησιέστερο αεροδρόμιο: 4,3 χλμ
Σταθμός ταξί: 50μ
Σταθμός λεωφορείων: 50 μ
Απόσταση από το κέντρο της πόλης:100 μ
Λοιπές υπηρεσίες: Γραφείο πληροφοριών,
∆ωρεάν οδηγοί πόλης, ∆ωρεάν WI-FI

Τηλ: 22873 60100 • 22870 28088 • 22870 28087
Φαξ: 22870 21368

Επίσκεψη στο νησί
της Αφροδίτης!
Στη Μήλο βρέθηκε το περίφηµο
άγαλµα της Αφροδίτης, ενώ το
πρωτοχριστιανικό µνηµείο τω ν
Κατακοµβών είναι το δεύτερο
πιο σηµαντικό αµέσως µετά τις
Κατακόµβες της Ρώµης.
Τουριστικές επισκέψεις
οργανώνονται στο αρχαίο θέατρο και
την αρχαία πόλη της Φυλακωπής.

Στη Μήλο λειτουργούν επίσης αρκετά μουσεία
όπως το αρχαιολογικό και το λαογραφικό , το
εκκλησιαστικό, το ναυτικό και το μεταλλευτικό τα
οποία ξεχωρίζουν λόγω της ιδιαιτερότητας των
εκθεμάτων τους.
Για τους επιβάτες της κρουαζιέρας προσφέρονται
θαλάσσιες αποδράσεις μέχρι το Κλέφτικο,
κρησφύγετο Πειρατών, ένα σημείο μοναδικής
ομορφιάς.
Παράλληλα, η Μήλος φημίζεται για μερικές από τις
ομορφότερες παραλίες της Ελλάδας με κάτασπρη
άμμο και γαλαζοπράσινα νερά. Τα παραδοσιακά
χωριά, το ηφαιστιογενές τοπίο, τα παραδοσιακά
προϊόντα, αφορμή για γευσιγνωστικές εμπειρίες
και η ευγένεια των κατοίκων του νησιού
αποτελούν πόλο έλξης για κάθε επισκέπτη.

http://municipality.milos.gr/limenikotameio
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Ο Πειραιάς είναι ένα από τα αρχαιότερα λιμάνια
της Μεσογείου. Φτάνει στην ακμή του τον 5ο
αιώνα π.Χ. ως λιμάνι της Αθήνας και το βασικό
εμπορικό κέντρο του τότε γνωστού κόσμου.
Σήμερα είναι το πρώτο λιμάνι στην Ευρώπη
στην διακίνηση επιβατών που φτάνουν τα
20 εκ. κάθε χρόνο και το κύριο λιμάνι της
χώρας, αφού παρέχει πλήρεις υπηρεσίες στα
κρουαζιερόπλοια. Αποτελεί το κύριο λιμάνι της
Αθήνας. Αθήνα και Πειραιάς διαθέτουν πλήθος
ενδιαφερόντων τουρισμού και πολιτισμού.
Το λιμάνι του Πειραιά διαθέτει δυο πλήρως
εξοπλισμένους σταθμούς επιβατών, και σύντομα
τρίτο σταθμό με όλες τις υπηρεσίες και παροχές
για την εξυπηρέτηση των επιβατών, όπως:
κλιματιζόμενοι χώροι, συστήματα ελέγχου
επιβατών και αποσκευών, υπηρεσίες check -in,
δωρεάν μεταφορά επιβατών με λεωφορεία,
εφαρμογή κώδικα ασφαλείας ISPS, χώρους
αποσκευών, χώροι εστίασης, τουριστικά
μαγαζιά, δωρεάν ασύρματο ιντερνέτ, hop on/off
λεωφορεία κ.α.

Ώρες λειτουργίας: 24ωρο,
365 ημέρες το χρόνο
Εφαρμογή κώδικα ISPS: Ναι
Διαχείριση απορριμμάτων: Ναι
Διαχείριση υγρών απορριμμάτων: Ναι
Μήκος προβλήτας: 2,7 χλμ
Αριθμός προβλητών: 11
Βάθος: 10 μ
Υπηρεσίες: Ρυμουλκά, Πλοηγική υπηρεσία
Παροχή φρέσκου νερού: Ναι
Επιβατικοί Σταθμοί: 15000 μ²
Πλησιέστερο διεθνές αεροδρόμιο: 40 χλμ
Σταθμός ταξί: 30 μ
Σταθμός λεωφορείων: 300 μ
Σταθμός μετρό: 1 χλμ
Απόσταση από το κέντρο της πόλης
Πειραιάς: 700 μ, Αθήνα: 13χλμ
Λοιπές υπηρεσίες: Γραφείο πληροφοριών

Πύλη πολιτισµού
και τουρισµού.
Οι επιβάτες κρουαζιέρας
χρησιµοποιώντας το µετρό σε 30
περίπου λεπτά βρίσκονται στην
Αθήνα, όπου σε λίγες ώρες
µπορούν να περιηγηθούν σε
µνηµεία παγκόσµιας πολιτιστικής
κληρονοµιάς, όπως η Ακρόπολη και
το νέο Μουσείο της, το Ωδείο του
Ηρώδου του Αττικού η Πνύκα και
η Ρωµαϊκή Αγορά.

Η βόλτα στο χώρο και στο χρόνο συμπληρώνεται
στα μουσεία και στις αίθουσες τέχνης της πόλης.
Το Αρχαιολογικό μουσείο, το Βυζαντινό, το
Λαογραφικό, και το κεντρικό κτίριο του Μουσείου
Μπενάκη καλύπτουν το παρελθόν της πόλης από
την αρχαιότητα μέχρι τους σύγχρονους χρόνους.
Κοντινοί προορισμοί είναι το Σούνιο με το ναό
του Ποσειδώνα, οι ∆ελφοί το σημαντικότερο
μαντείο της αρχαιότητας, το Ναύπλιο η πρώτη
πρωτεύουσα του σύγχρονου ελληνικού κράτους
και το θέατρο της Αρχαίας Επιδαύρου. Τέλος τα
νησιά του Αργοσαρωνικού, Αίγινα, Πόρος, και
Yδρα στα οποία φτάνεις από το λιμάνι του Πειραιά
σε λίγη ώρα.
Απέναντι από το λιμάνι βρίσκεται ο χώρος της
Ναυμαχίας της Σαλαμίνας.
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ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Ο.Λ.Π. ΑΕ
Ακτή Μιαούλη 10, Πειραιάς, 18 538

Τηλ: 210 4550250 • 210 4520942
Φαξ: 210 4550280

www.olp.gr
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ΒΟΛΟΣ

ΛΙΜΑΝΙ
ΒΟΛΟΥ

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λιμένα

Το λιμάνι του Βόλου, ένα από τα μεγαλύτερα
περιφερειακά λιμάνια της χώρας, κατέχει
στρατηγική θέση στο κέντρο της Ελλάδας,
ανάμεσα στα δυο μεγαλύτερα λιμάνια της
χώρας τον Πειραιά και την Θεσσαλονίκη. Το
λιμάνι του Βόλου αποτελεί την ιδανική βάση
για εξορμήσεις στην κεντρική Ελλάδα και
συνδυάζει όσο καμία άλλη περιοχή της Ελλάδας
το βουνό με τη θάλασσα αφού βρέχεται από
τα καταγάλανα νερά του Παγασητικού κόλπου
και ταυτόχρονα βρίσκεται στους πρόποδες
ενός από τα ομορφότερα ελληνικά βουνά, του
Πηλίου.
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ΒΟΛΟΣ
Ο.Λ.Β. ΑΕ
Κεντρικός Προβλήτας Βόλος, 38 221

Ώρες λειτουργίας: 24ωρο
Εφαρμογή κώδικα ISPS: Ναι
Διαχείριση απορριμμάτων: Ναι
Διαχείριση υγρών απορριμμάτων: Ναι
Μήκος προβλήτας: 460 μ
Αριθμός προβλητών: 1
Μέσο βάθος: 9-11 μ
Υπηρεσίες: Ρυμουλκά, Πλοηγική υπηρεσία,
Παροχή φρέσκου νερού
Επιβατικός σταθμός: 550 μ2
Πλησιέστερο αεροδρόμιο: 30 χλμ
Σταθμός ταξί: 20 μ
Σταθμός λεωφορείων: 500 μ
Απόσταση από το κέντρο της πόλης: 1000 μ
Λοιπές υπηρεσίες: Γραφείο πληροφοριών,
∆ωρεάν χάρτες, ∆ωρεάν WI-FI,
Υπηρεσίες Check in

Τηλ: 24210 31226 • 24210 23434
Φαξ: 24210 31115

Η Πόλη των Αργοναυτών.
Το Βουνό των Κενταύρων.
Η περιοχή του Βόλου και του
Πηλίου είναι προικισµένη µε όλα
εκείνα τα χαρακτηριστικά που την
αναδεικνύουν ως βασική επιλογή
Ελλήνων και ξένων επισκεπτών
για τις διακοπές ή τις σύντοµες
εξορµήσεις τους.

Οι φυσικές ομορφιές της περιοχής και κυρίως
ο συνδυασμός ενός μαγικού βουνού και μιας
καταγάλανης θάλασσας προσφέρουν επιλογές
διασκέδασης, αναψυχής και διακοπών, που
δύσκολα εξαντλούνται.
Η σύγχρονη πόλη του Βόλου και η ευρύτερη
περιοχή διαθέτουν πλούσια τοπική ιστορία,
μύθους όπως της Αργούς, του Ιάσωνα και
των Κενταύρων, τοπική αρχιτεκτονική,
ιδιαίτερη γαστρονομία, πολιτιστική παράδοση,
αρχαιολογικά ή θεματικά μουσεία, αρχαιολογικές
θέσεις, εκκλησιαστικά μνημεία και πλήθος
εκδηλώσεων.

www.port-volos.gr
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ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΛΙΜΑΝΙ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λιμένα

Η Θεσσαλονίκη είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη
της Ελλάδας. Πρόκειται για μία μοντέρνα και
πολυπολιτισμική πόλη στο κέντρο της Βόρειας
Ελλάδας. Ο τερματικός σταθμός επιβατών στο
λιμάνι της Θεσσαλονίκης προσφέρει όλες τις
απαραίτητες υπηρεσίες για τα κρουαζιερόπλοια
και τους επιβάτες κρουαζιέρας. Το λιμάνι της
Θεσσαλονίκης είναι ένα ευρωπαϊκό λιμάνι, φυσική
διέξοδος της οικονομικής δραστηριότητας των
χωρών της ευρύτερης περιοχής των Βαλκανίων.
Εξυπηρετεί τις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες
των χωρών αυτών για εισαγωγή και εξαγωγή
πρώτων υλών, καταναλωτικών προϊόντων και
κεφαλαιουχικού εξοπλισμού. Το λιμάνι αποτελεί
μοχλό ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας
διαδραματίζοντας παράλληλα έναν ουσιαστικό
ρόλο στην προσπάθεια της Β. Ελλάδας, με
τη Θεσσαλονίκη ως κέντρο, να εδραιωθεί ως
οικονομικό σταυροδρόμι στην Ανατολική
Μεσόγειο. To λιμάνι κατέχει πλεονεκτική θέση,
καθώς βρίσκεται στο σταυροδρόμι των χερσαίων
δικτύων μεταφορών
Tο λιμάνι της Θεσσαλονίκης διαθέτει κρηπιδώματα
μήκους 6.200 μέτρα, με ωφέλιμο βάθος μέχρι
12 μέτρα. ∆ιαθέτει 600.000 τ.μ.αποθηκευτικούς
χώρους και σύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό
για την ασφαλή και γρήγορη διακίνηση όλων των
ειδών των εμπορευμάτων και επιβατών.

Λειτουργία λιμένα: 24 ώρες την ημέρα,
7 ημέρες την εβδομάδα
ISPS: Πλήρης εφαρμογή
Διαχείριση αποβλήτων πλοίων
Στερεά: Ναι, Υγρά: Ναι
Συνολικό μήκος προβλητών για
κρουαζιερόπλοια: 630 μ.
Αριθμός ντόκων: 3
Μέσο βύθισμα: 7.80μ. - 8.80 μ.
Τερματικός Σταθμός Επιβατών: Ναι.
Επιφάνεια: 1300 τετραγωνικά μέτρα
Ρυμουλκά: Ναι
Πλοηγική Υπηρεσία: Ναι
Πετρέλευση: Ναι
Παροχή ύδατος: Ναι (δυνατότητα σύνδεσης
με το δίκτυο ύδρευσης - στην προβλήτα)
Εγγύτερο Διεθνές Αεροδρόμιο: 16 χλμ
Σταθμός ταξί: 50 μ.
Στάση λεωφορείου: 150 μ.
Απόσταση από το κέντρο της πόλης: 500 μ.
Υπηρεσίες εντός του τερματικού σταθμού
επιβατών: Info-kiosk, χάρτες πόλης, δωρεάν
wi-fi, X-ray μηχανήματα, ATM’s,
αυτόματοι πωλητές.
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ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Ο.Λ.Θ. ΑΕ
1η Προβλήτα, Θεσσαλονίκη, 54 110

Τηλ: 2310 593102
Φαξ: 2310 593281

Η Πόλη των διαχρονικών πολιτισµών
και του Μεγάλου Αλεξάνδρου.
Η Θεσσαλονίκη, µε ιστορία
µεγαλύτερη των 2500 ετών έχει
αποτελέσει στην µακραίωνη ιστορία
της το σταυροδρόµι διαφορετικών
πολιτισµών, τα ίχνη των οποίων ο
επισκέπτης µπορεί να τα εντοπίσει
στα πολυάριθµα µνηµεία της πόλης
και στις ιστορίες των ανθρώπων της.
Η πόλη διαθέτει Κάστρο, σημαντικά Μουσεία και
Βυζαντινούς ναούς και βρίσκεται ανάμεσα στον
Όλυμπο και το Άγιον Όρος με υπέροχες οικίες
στις παρυφές των πόλεων. Είναι κέντρο ∆ιεθνών
Εκθέσεων και Πολιτισμού.

Ο Λευκός Πύργος αποτελεί το σύμβολο
της Θεσσαλονίκης από τον 15ο αιώνα και
βρίσκεται στο παραλιακό μέτωπο της πόλης.
Η πόλη προσφέρει στους επισκέπτες της ένα
συναρπαστικό ταξίδι στην τέχνη και τον πολιτισμό
μέσω των πολλών και σημαντικών μουσείων που
διαθέτει καθώς και των ιστορικών της μνημείων.
Επιπρόσθετα η Θεσσαλονίκη είναι γνωστή για την
νυχτερινή της ζωή και θεωρείται η γαστρονομική
πρωτεύουσα της Ελλάδας, με πολλά διάσημα
εστιατόρια και μοναδικές τοπικές γεύσεις.
Σε απόσταση 80 χλμ ,στους πρόποδες των
Πιερίων βρίσκεται ο αρχαιολογικός χώρος της
Βεργίνας,παγκοσμίως γνωστός από το 1977
όταν ανακαλύφθηκε ο τάφος του πατέρα του
Μ.Αλεξάνδρου,Φιλίππου του Β΄.

www.thpa.gr
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ΚΑΒΑΛΑ

ΛΙΜΑΝΙ
ΚΑΒΑΛΑΣ

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λιμένα

Το λιμάνι της αρχαίας Νεάπολης, όπως
ονομαζόταν στους αρχαίους χρόνους η
Καβάλα, ιδρύθηκε από τους Θάσιους στα τέλη
του 7ου αιώνα π.Χ. Το 49 μ.Χ. ο Απόστολος
Παύλος αποβιβάζεται για πρώτη φορά στην
Ευρώπη, στην Καβάλα. Τόσο κατά τη διάρκεια
των Βυζαντινών χρόνων όσο και κατά τον 16ο
και 17ο αιώνα, το λιμάνι της Καβάλας παίζει
σπουδαίο ρόλο στην περιοχή με πρωταρχικό
τον διοικητικό και φορολογικό έλεγχο της
γειτονικής μεταλλευτικής περιοχής, ενώ
διεξάγεται μέσω αυτού το εξαγωγικό εμπόριο
με τοπικά αγροτικά προϊόντα (σιτάρι, βαμβάκι,
ξυλεία κλπ.). Ο 18ος αιώνας αποτελεί επίσης
περίοδο ιδιαίτερης ακμής για την πόλη της
Καβάλας και το λιμάνι της, καθώς μεταξύ άλλων,
εγκαθίστανται σ΄ αυτήν οι πρώτες προξενικές
αρχές της Γαλλίας και της Βενετίας.
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ΚΑΒΑΛΑ
Ο.Λ.Κ. ΑΕ
Αβέρωφ 1, Καβάλα, 65 403

Μήκος: 160 - 220 μ
πρόκειται να αυξηθεί στα 360μ μέσα στο 2012
Εφαρμογή κώδικα ISPS: Ναι
Βύθισμα: 8,5 - 10 μ
Συνολικός αριθμός προβλητών: 2
Συνολικό μήκος προβλητών: 380 μ
Βάθη προβλητών: 8,5 - 10 μ
Κέντρο πόλης: το λιμάνι βρίσκεται
στο κέντρο της πόλης
Σταθμός ΤΑΧΙ: 150 μ
Σταθμός λεωφορείων: 200 μ
Αεροδρόμιο: 35 χλμ
Τερματικός σταθμός επιβατών
(κλιματιζόμενος)
Σταθμός ΕΚΑΒ
Υποδοχή αποβλήτων, Ρυμούλκηση, Πλοήγηση,
Υδροδότηση

Τηλ: 2510 223691
Φαξ: 2510 220123 • 2510 220125

www.portkavala.gr

Η αφετηρία του Αποστόλου Παύλου
στην Ευρώπη.
Η πορεία της Καβάλας στη διάρκεια
της ιστορίας ακόµη και σήµερα
αντικατοπτρίζεται στην πόλη και την
ευρύτερη περιοχή της. Και όχι µόνο
αυτό.
Η πόλη και η γύρω περιοχή παρέχουν μεγάλο
αριθμό προορισμών επίσκεψης 12 μήνες το
χρόνο, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα θεματικών
ενοτήτων, μεταξύ των οποίων:
• Ιστορία (το Αρχαίο Θέατρο και τις Βασιλικές
στους Φιλίππους, το Βυζαντινό Κάστρο στην
Καβάλα, το Imaret, το Μεσαιωνικό Υδραγωγείο
-Καμάρες, το Αρχαιολογικό Μουσείο κ.α.)
• Θρησκεία (στα βήματα του Αποστόλου Παύλου,
το Βαπτιστήριο της Αγίας Λυδίας, το μοναστήρι
της Παναγίας Εικοσιφοίνισσας κ.α.)
• Φύση (Δέλτα ποταμού Νέστου - Natura 2000,
Σπήλαιο Αλιστράτης, Αμμόγλωσα Κεραμωτής,

Όρος Παγγαίο, Όρος Σύμβολο, κ.α.)
• Θάλασσα (παραλίες Καλαμίτσας, Μπάτη, Τόσκα,
Αμμόλοφοι, νήσος Θάσος, κ.α.)
• Θέματα ειδικού ενδιαφέροντος (Οινοποιεία,
Ιαματικές Πηγές, Λασπόλουτρα, οικία Mohamed
Ali, Μουσείο Καπνού, Μουσείο Κέρινων
Ομοιωμάτων, κ.α.).
Σημεία που δεν πρέπει να παραλείψει να
επισκεφθεί ο επιβάτης κρουαζιέρας
• Παλιά πόλη Καβάλας, Βυζαντινό Κάστρο, Imaret
(5 λεπτά από το λιμάνι)
• Αρχαίο Θέατρο & Βασιλικές Φιλίππων
(20 λεπτά από το λιμάνι)
• Βαπτιστήριο Αγίας Λυδίας
(25 λεπτά από το λιμάνι)
• Ιαματικές Πηγές και Λασπόλουτρα
(25 λεπτά από το λιμάνι)
• Σπήλαιο Αλιστράτης
(60 λεπτά από το λιμάνι)
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ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

www.visitgreece.gr

ΛΙΜΑΝΙ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗΣ

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λιμένα

Το Λιμάνι της Αλεξανδρούπολης βρίσκεται
στα Βορειο-Ανατολικά της Ελλάδας και στο
το πιο ακριτικό σημείο της, πολύ κοντά στην
Βουλγαρία (βόρεια) και την Τουρκία (ανατολικά).
Η Αλεξανδρούπολη απέχει 840 χλμ. από την
Αθήνα, 340 χλμ. από τη Θεσσαλονίκη και 295
χλμ. από την Κωνσταντινούπολη.
Το λιμάνι διαθέτει δυνατότητα υποδοχής
κρουαζιερόπλοιων βυθίσματος μέχρι 6 μέτρα
και μήκους μέχρι 200 μέτρα και έχει δυνατότητα
τροφοδοσίας με νερό και δυνατότητα συλλογής
αποβλήτων.

Ώρες λειτουργίας λιμένα: 24ωρη
Εφαρμογή κώδικα ISPS: Εγκεριμένο το σχέδιο
Μήκος προβλήτας: 300 μ
Αριθμός προβλητών: Επιβατικής κίνησης 1,
Μέσο βάθος: 7 μ
Διαχείριση απορριμάτων: Ναι
Ρυμουλκά: 2
Πλοηγοί: Όχι
Παροχή καυσίμου: Όχι
Παροχή Φρέσκου νερού: Ναι
Κοντινότερο αεροδρόμιο: 4 χλμ
Σταθμός ταξί: Ναι
Σταθμός λεωφορείων: Ναι
Απόσταση από το κέντρο της πόλης: 500 μ

Το σταυροδρόµι των λαών,
των πολιτισµών και της οµορφιάς.
Η Αλεξανδρούπολη, µε πληθυσµό
70.000 κατοίκους περίπου, είναι
ένας συγκοινωνιακός κόµβος και
µια σύγχρονη παραθαλάσσια πόλη
µε αξιόλογη τουριστική υποδοµή και
εξαιρετική ρυµοτοµία. Στην πόλη
δεσπόζει ο Φάρος, ενώ όµορφο είναι
και το ∆ηµοτικό Πάρκο της.

Στη Μάκρη, κοντά στο γραφικό λιμανάκι του
Πλάτανου, 12 Km από την Αλεξανδρούπολη,
βρίσκεται το σπήλαιο του Κύκλωπα που, σύμφωνα
με την παράδοση, ήταν η κατοικία του Κύκλωπα
Πολύφημου. Στον αρχαιολογικό χώρο της
Mεσημβρίας , 25 Km από την Αλεξανδρούπολη,
διασώζονται τα τείχη της αρχαίας πόλης και τα
ιερά του Απόλλωνα και της ∆ήμητρας.
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ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
Ο.Λ.Α. ΑΕ
Μακράς Γέφυρας 2, Αλεξανδρούπολη, 68 100

Τηλ: 25510 26251 • 25510 28463
Φαξ: 25510 26485

Ο υδροβιότοπος του ∆έλτα του Έβρου μόλις
30 Km από την Αλεξανδρούπολη, είναι μια
προστατευόμενη περιοχή που φιλοξενεί σπάνια
είδη πανίδας και χλωρίδας Εξίσου σημαντικός είναι
και ο βιότοπος του ∆άσους της ∆αδιάς μόλις 50
Km από την Αλεξανδρούπολη, ο οποίος φιλοξενεί
πολλά σπάνια είδη αρπακτικών πτηνών. 30 Km
Βόρεια από την Αλεξανδρούπολη, στις Φέρες
βρίσκεται το βυζαντινό μοναστήρι της Παναγίας
της Kοσμοσώτειρας (1152 μΧ).
Στο Σουφλί που απέχει 65 Km βόρεια από
την Αλεξανδρούπολη, μπορεί να δει κανείς το
Μουσείο Μετάξης. Το ∆ιδυμότειχο σε απόσταση
100 Km περίπου από την Αλεξανδρούπολη
(βόρεια) είναι μια πόλη με πλούσια ιστορική
διαδρομή και πολλά Βυζαντινά μνημεία.

www.ola-sa.gr/
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ΠΑΤΡΑ

ΛΙΜΑΝΙ
ΠΑΤΡΑΣ

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λιμένα

Το λιμάνι της Πάτρας είναι η πύλη της χώρας
μας στην Ευρώπη και είναι ένα από τα πιο
σύγχρονα λιμάνια της Μεσογείου, προσφέροντας
υποδομές, ενός σύγχρονου επιβατικού σταθμού
κρουαζιέρων, ποιότητα ολοκληρωμένων
υπηρεσιών φιλοξενίας , υγιεινής και ασφάλειας.
Οι εκδηλώσεις υποδοχής του Ο.ΛΠ.Α Α.Ε.
μαρτυρούν την αίσθηση της φιλοξενίας και της
ευθύνης όλων μας, καθώς και τη σημασία του
τουρισμού κρουαζιέρας για το λιμάνι μας. Ο
τουρισμός συνδέεται με τον πολιτισμό αιώνων
στην Ελλάδα.

Ώρες λειτουργίας λιμένα: 24ωρη
Εφαρμογή κώδικα ISPS: Ναι
Κρηπιδώματα:
No 14-15, μήκος 373 μ
No 16, μήκος 219 μ
No 13, μήκος 179 μ
Διαθέσιμο αγκυροβόλιο: Ναι
Ρυμουλκά: Ναι
Επιβατικός σταθμός: 1
(2ώροφος)
Αεροδρόμιο: Άραξος (30 λεπτά)
Δωρεάν μετάβαση στο κέντρο της πόλης

Είμαστε έτοιμοι να σας καλωσορίσουμε, με το
φιλόξενο χαμόγελο, την εργατικότητα και την
τιμιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών που θα
σας συνδέσει με την Ελλάδα.
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ΠΑΤΡΑ
Ο.Λ.ΠΑ. ΑΕ
Κτίριο Υπηρεσιών Λιμένα, Πάτρα, 26 110

Τηλ: 2610 365111
Φαξ: 2610 365112

Ιστορική και δυναµικά σύγχρονη.
Η περιοχή διαθέτει πολλά
ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα
και είναι µοναδικά κατάλληλη
ως προορισµός κρουαζιέρας και
yachting, καθώς προσφέρει πολλές
εναλλακτικές µορφές τουρισµού,
όπως αρχαιολογικο, θρησκευτικο,
φυσικά, πολιτισµικό, κ.λπ.,
εξασφαλίζοντας έτσι την ποικιλία και
την ποικιλοµορφία.

Πρόκειται για ένα αγαπημένο τουριστικό
προορισμό διακοπών, τόσο γι ‘αυτούς με αγάπη
για τον ήλιο και τη θάλασσά της, και για όσους
αναζητούν ποιο ενεργές, και συναρπαστικές
διακοπές.
Στα αξιοθέατα της πόλης της Πάτρας
περιλαμβάνεται το Ρωμαικό αμφιθέατρο,το
Ωδείο καθώς και το πρώτο οινοποιείο της Achaia
Clauss που χτίστηκε το 1861. Η πόλη είναι σε
κομβικό σημείο για εύκολη πρόσβαση στο
γραφικό ορεινό χωριό και χιονοδρομικό κέντρο
των Καλαβρύτων,το μοναστήρι της Αγίας Λαύρας
και την ιστορική πόλη της Ναυπάκτου όπου
έλαβε χώρα η σημαντική για την Ευρώπη και
την παγκόσμια ιστορία ομώνυμη ναυμαχία τον
Οκτώβριο του 1571.

www.patrasport.gr
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ΚΑΤΑΚΟΛΟ

ΛΙΜΑΝΙ
ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λιμένα

Το Κατάκολο αποτελεί το λιμάνι του Πύργου,
πρωτεύουσα της Ηλείας.
Παρόλο το μικρό του μέγεθος είναι ένα πολύ
σημαντικό λιμάνι που ιδρύθηκε το 1857 για να
εξυπηρετήσει εμπορικούς σκοπούς.
Λόγω της γεωγραφικής του θέσης και των
αξιοθέατων που προσφέρει στον επισκέπτη,
σήμερα είναι το 3ο σε κίνηση λιμάνι
κρουαζιέρας στην Ελλάδα, προσφέροντας
παροχές ενός σύγχρονου και ασφαλούς
λιμανιού.
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ΚΑΤΑΚΟΛΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ
Κατάκολο Ηλείας, Ηλεία 27100

Ώρες λειτουργίας: 24ωρο
Εφαρμογή κώδικα ISPS: Ναι
Διαχείριση απορριμμάτων: Ναι
Μήκος προβλήτας: 65 μ Χ 40 μ
Αριθμός προβλητών: 3.
2 για πλοία 300 μ και 1 για πλοία 200 μ
Μέσο βάθος: 7,5 - 10,5 μ
Υπηρεσίες: Ρυμουλκά, Πλοηγική υπηρεσία,
Παροχή φρέσκου νερού
Πλησιέστερο αεροδρόμιο: Άραξος 75 χλμ
(πτήσεις charter)
Σταθμός ταξί: Ναι
Σιδηροδρομική σύνδεση με την Αρχαία
Ολυμπία: Ναι
Παροχή καυσίμων: Ναι

Τηλ: 26210 42000 • 26210 42007
Φαξ: 2621042001

Το λιµάνι της Αρχαίας Ολυµπίας.
Το Κατάκολο αποτελεί τον σταθµό
των ταξιδιωτών που θέλουν να
επισκεφθούν τον σηµαντικότατο
αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας
Ολυµπίας(32χλµ),τον τόπο που
τελέστηκαν οι πρώτοι Ολυµπιακοί
αγώνες στην Ιστορία. (776 π.Χ.)

Στην πόλη του Κατάκολου υπάρχει το μουσείο της
αρχαίας ελληνικής τεχνολογίας και σε απόσταση
7χλμ το Βυζαντινό μοναστήρι των Σκαφιδίων.
Για τους λάτρεις της θάλασσας σε μικρή απόσταση
βρίσκονται οι πανέμορφες παραλίες Αλκυόνη,Αγ.
Ανδρέας και Λεβεντοχώρι.

www.marina-katakolou.gr
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ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ

www.visitgreece.gr

ΛΙΜΑΝΙ
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λιμένα

Ο Νέος Λιμένας Ηγουμενίτσας, που
ολοκληρώθηκε πρόσφατα, έχει σχεδιαστεί για
να επιτελεί πλήθος διαφορετικών λιμενικών
υπηρεσιών. Μέσα στις προτεραιότητες
της Λιμενικής Αρχής είναι η προσέλκυση
κρουαζιερόπλοιων στην περιοχή της Ηπείρου,
και να καταστήσουμε την Ηγουμενίτσα
έναν από τους σημαντικούς λιμένες
κρουαζιέρας της Μεσογείου. Στα πλαίσια
αυτά, αναδιοργανώνουμε τον λιμένα μας
με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση των
επιβατών κρουαζιέρας, τοποθετώντας τον νέο
επιβατικό σταθμό κρουαζιέρας (cruise terminal)
κοντά στο κέντρο της πόλης, διαχωρίζοντάς
τον από τις πολυσύχναστες επιβατικές και
εμπορικές δραστηριότητές μας. Η φιλοσοφία
μας βασίζεται στην ευελιξία και στην θέλησή
μας να προσαρμοζόμαστε σε κάθε επιβάτη
κρουαζιέρας ξεχωριστά. Πεποίθησή μας είναι,
ότι τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, τα οποία
μας κατέστησαν ένα από τα Ευρωπαϊκά Λιμάνια
Α Κατηγορίας ισχύουν και στην κρουαζιέρα.

36

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ
Ο.Λ.ΗΓ. ΑΕ
Νέος Λιμένας Ηγουμενίτσα, 46 100

Ώρες λειτουργίας Λιμένα: 24 ώρες
Κωδικός Ασφάλειας ISPS: Ναι
Διαχείριση απορριμμάτων
Στερεά: Ναι Υγρά: Ναι
Συνολικό Μήκος Αποβάθρας: 781μ Αριθμός
Θέσεων Πρόσδεσης: 12
Μέσο ωφέλιμο βάθος: 10,5 μ
Υπηρεσίες Λιμένα: Ρυμουλκά, Πλοηγοί,
Ανεφοδιασμός Πλοίων, Φρέσκο Νερό
Τερματικός Επιβατικός Σταθμός: Ένας σε
λειτουργία (6,326 μ2). ∆ύο υπό κατασκευή
Κοντινότερο Διεθνές Αεροδρόμιο: 92 χλμ
(Άκτιο)
Σταθμός Ταξί: Έξω από τον τερματικό
Σταθμός λεωφορείων: 500 μ
Απόσταση έως το Κέντρο της πόλης: 2 χλμ
Άλλα: ∆ωρεάν αστικοί χάρτες, Ελεύθερο
Wi-fi, Εγκαταστάσεις Check in, Καφετέριες,
Καταστήματα και Εστιατόρια στον Τερματικό
Επιβατικό Σταθμό

Τηλ: 26650 99302 • 26650 99303
Φαξ: 26650 99330

Η Πύλη της Βόρειας Ελλάδας.
Ο Όµηρος αναφέρει για πρώτη φορά
την Θεσπρωτία, την µετάβαση του
Οδυσσέα εκεί και την φιλοξενία του
από τον βασιλιά Φείδωνα.
Ο σύγχρονος επισκέπτης της πόλης μπορεί να
επισκεφτεί την Γιτάνη, σημαντικό οικισμό των
ελληνιστικών χρόνων, που η ανασκαφή του
ξεκίνησε το 1985 και συνεχίζεται ως σήμερα.
Επίσης μπορεί να κάνει ανάβαση στη Σκάλα της
Τζαβέλαινας με το άγριο και καταπράσινο τοπίο
και να περιηγηθεί στον ποταμό Καλαμά, έναν
από τους σημαντικότερους υγροβιότοπους στην
Ελλάδα με σπάνια είδη πουλιών και λουλουδιών
στις όχθες του.

Η περιοχή προσφέρεται για αποδράσεις στην
όμορφη και γραφική Πάργα,τα Σύβοτα και τον
ποταμό Αχέροντα που οι αναφορές του ξεκινούν
από την Ελληνική μυθολογία.
Εκτός από τις γύρω περιοχές, ο ταξιδιώτης μπορεί
μέσω του νέου αυτοκινητόδρομου της Εγνατίας
Οδού, να επισκεφθεί τα ιστορικά Ιωάννινα,
πρωτεύουσα της Ηπείρου και το αρχαίο μαντείο
και θέατρο της ∆ωδώνης.

www.olig.gr
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ΚΕΡΚΥΡΑ

ΛΙΜΑΝΙ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λιμένα

Ο Οργανισμός Λιμένα Κέρκυρας
συμμορφώνεται πλήρως με τα μέτρα ασφαλείας
ISPS Code.
Ο τερματικός σταθμός κρουαζιέρας, με έκταση
3.360 τ.μ., είναι προσβάσιμα από αναπηρικά
αμαξίδια, έχει ένα γραφείο τουριστικών
πληροφοριών, μια γωνιά Internet, διαδραστικά
πάνελ πληροφορίες και δωρεάν κάλυψη
πρόσβαση στο Internet.
Το λιμάνι της Κέρκυρας απέχει 15 λεπτά. με τα
πόδια από το κέντρο της πόλης της Κέρκυρας.
Το Ιστορικό κέντρο της πόλης της Κέρκυρας,
βρίσκεται ανάμεσα σε δύο τεράστια μεσαιωνικά
φρούρια και τις περιφερειακές οχυρώσεις,
συνέθεσε ένα μοναδικό αρχιτεκτονικό σύνολο,
το οποίο αναγράφεται από την UNESCO στον
Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς.
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ΚΕΡΚΥΡΑ
Ο.Λ.ΚΕ. ΑΕ Νέος Επιβατικός Σταθμός
Νέο Λιμάνι Κέρκυρα, 49 100

Ώρες λειτουργίας: 24ωρο
Εφαρμογή κώδικα ISPS: Ναι
Διαχείριση απορριμμάτων: Ναι
Μήκος προβλήτας : 1250 μ
Αριθμός προβλητών: 5
Μέσο βάθος: 8 - 11 μ
Επιβατικός σταθμός: 3360 μ
Πλησιέστερο διεθνές αεροδρόμιο: 2.5 χλμ
Σταθμός ταξί: 50 μ
Σταθμός λεωφορείων: 50 μ
Απόσταση από το κέντρο της πόλης: 1,5 χλμ
Λοιπές υπηρεσίες: Γραφείο πληροφοριών,
∆ωρεάν χάρτες της πόλης, ∆ωρεάν Wi-fi,
Ενοικίαση αυτοκινήτου, Καταστήματα Duty Free

Τηλ: 26610 45551 • 26610 39824
Φαξ: 26610 37173

Ασφαλές από την εποχή
του Οδυσσέα.
Στενά πλακόστρωτα δροµάκια
που συνορεύουν µε τα κτίρια
της Βενετικής, Γαλλικής και της
Βρετανικής επιρροής προσελκύουν
τον επισκέπτη

Ιστορία, πολιτισμός και παράδοση
παρουσιάζονται σε μια σειρά από μουσεία και
συλλογές .Η Κέρκυρα έχει μια μακρά παράδοση
στο να ικανοποιεί τις ανάγκες των επισκεπτών
κάνοντας την επίσκεψη τους μια αξέχαστη
εμπειρία.
Η Κέρκυρα υπήρξε πάντοτε νησί της ∆ύσης, ∆εν
κατακτήθηκε από τους Οθωμανούς γι αυτό και
ο πολιτισμός της είναι ταυτισμένος στα νεώτερα
χρόνια με την Βενετία και την Αγγλία.

www.corfuport.gr
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www.greekcruise.gr

