ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Costa Nostrum: Η 1η εφαρμογή της βραβευμένης πιστοποίησης για αειφόρες παραλίες είναι γεγονός.
Το Costa Nostrum (=η ακτή μας) – Sustainable Beaches είναι ένα καινοτόμο εργαλείο το οποίο μπορεί
να εφαρμοστεί στο σύνολο των παραλιών της Μεσογείου, με στόχο την αειφόρο ανάπτυξή τους.
Κύριος σκοπός του είναι η εκπόνηση ενός προτύπου πιστοποίησης στο πλαίσιο του οποίου
επιτυγχάνεται η αειφόρος διαχείριση και ανάπτυξη της εκάστοτε παραλίας, με στόχο την
περιβαλλοντική προστασία, την οικονομική ανάπτυξη των περιοχών περιμετρικά της παραλίας και την
γενικότερη ευμάρεια του κοινωνικού συνόλου.
Έχοντας σαν κύριο σκοπό τόσο την περιβαλλοντική αναβάθμιση και ευαισθητοποίηση, όσο και την
αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πελάτες του, το ξενοδοχείο Candia Maris Resort
& Spa στην Αμμουδάρα Ηρακλείου Κρήτης είναι το πρώτο ξενοδοχείο στην Μεσόγειο που πρόκειται να
ξεκινήσει άμεσα την διαδικασία πιστοποίησης της παράλιας του ως αειφόρα παράλια Costa Nostrum
σύμφωνα με τις απαιτήσεις του καινοτόμου προτύπου Costa Nostrum – Sustainable Beaches.
Και οι δυο πλευρές δηλώνουν πολύ χαρούμενες για τη νέα αυτή συνεργασία και υπόσχονται να
βοηθήσουν τα μέγιστα στην περιβαλλοντική αναβάθμιση της παραλίας της Αμμουδάρας. Κοινή ευχή
είναι να ακολουθήσουν πολλές ακόμα επιχειρήσεις, δήμοι και περιφέρειες έτσι ώστε σύντομα να
επιτευχτεί η αειφόρος ανάπτυξη και διαχείριση των Ελληνικών παραλιών αλλά και των παραλιών της
Μεσογειακής Λεκάνης.
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με την Costa Nostrum στο τηλέφωνο 2810
334025, info@costanostrum.org & www.costanostrum.org .

Για την Costa Nostrum
ου

Η Costa Nostrum συγκαταλέγεται ανάμεσα στις νικήτριες ομάδες του 3 κύκλου του διαγωνισμού νεανικής καινοτόμου
επιχειρηματικότητας Egg που υλοποιείται σε συνεργασία της Eurobank και του Corallia. Το “Πρότυπο Πιστοποίησης για την
Αειφόρο Διαχείριση και Ανάπτυξη των Παραλιών της Μεσογείου - Costa Nostrum – Sustainable Beaches” είναι ένα πρωτότυπο
και καινοτόμο "εργαλείο" που μπορεί να εγγυηθεί με αντικειμενικό τρόπο την αειφόρο ανάπτυξη των παραλιών της
Μεσογείου. Κύριος σκοπός είναι η επίτευξη της αειφόρου διαχείρισης και ανάπτυξης της εκάστοτε πιστοποιημένης παραλίας,
με στόχο την περιβαλλοντική προστασία και αναβάθμιση, την οικονομική ανάπτυξη των περιοχών περιμετρικά της παραλίας
και την γενικότερη ευμάρεια του κοινωνικού συνόλου.

Παράλληλα, το πρότυπο πιστοποίησης Costa Nostrum – Sustainable Beaches αποτελεί και μια διαδικτυακή τουριστική πύλη
πληροφόρησης των επισκεπτών – τουριστών της Μεσογείου, αναφορικά με τις υποδομές, την κατηγοριοποίηση και τα
χαρακτηριστικά (φυσικά – τεχνητά) της κάθε πιστοποιημένης αειφόρου παραλίας Costa Nostrum.

Για το Candia Maris Resort & Spa
Το ξενοδοχείο Candia Maris Resort & Spa ανήκει στον όμιλο Μεταξά και δραστηριοποιείται στην Αμμουδάρα Ηρακλείου
Κρήτης από το 1995. Έχει δυναμικότητα 285 δωματίων, 3 εστιατόρια, 3 μπαρ, κέντρο ευεξίας και αθλητικών δραστηριοτήτων,
καθώς και πολλές επιλογές χαλάρωσης και διασκέδασης.

Οι φωτογραφίες είναι τραβηγμένες από τον κ. Δημήτρη Πουρσανίδη.

