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Ø Το Castelli Hotel µε µια µατιά.

Ø Η Αειφορία στο Castelli:
- Οφέλη.
- Διεθνείς πιστοποιήσεις και διακρίσεις.
- Αγαπηµένες πρακτικές.
- Τι κάνει την εµπειρία Castelli ξεχωριστή;

Ø Βιώσιµη Τουριστική Ανάπτυξη:
- Μύθοι και προκλήσεις.
- Θετικές εξελίξεις.
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Τι θα πούµε σήµερα
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Οικογενειακό Ξενοδοχείο ενηλίκων, στη Ζάκυνθο.

Boutique στυλ, 4 αστέρων, έτος ίδρυσης 1990, 54 δωµάτια.

Καινοτόµο σε πρακτικές αειφορίας, το Castelli ίσως είναι το 
πιο βραβευµένο ξενοδοχείο στη Ζάκυνθο.

Το Castelli µε µια µατιά
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Έµφαση στην εµπειρία φαγητού.

Οι ποικίλες δραστηριότητες προσφέρουν θετικές
αναµνήσεις τοπικής γνώσης, ξεγνοιασιάς και 
καλοπέρασης. ( “Sense of place”) 

Η αίσθηση «σαν στο σπίτι σας» συνδυάζεται µε 
επαγγελµατισµό, πολυτελείς υπηρεσίες, και 
«πράσινες» πρακτικές. 

(Αυτή είναι η πρόκλησή µας).
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Το Castelli µε µια µατιά
Το κτίριό µας έχει σχεδιαστεί σε σχήµα Π για να 
προστατέψει τον γηραιότερο ευκάλυπτο του 
νησιού της Ζακύνθου. ( Ηλικίας 200 ετών).

Castelli Hotel Agios Sostis 465  Zakynthos 29092 Greece www.castellihotel.com info@castellihotel.com https://www.facebook.com/Castelli.Hotel https://www.instagram.com/castellihotel

Η βιώσιµη ανάπτυξη είναι κοµµάτι του 
Castelli από την ίδρυσή του, δεν είναι µόδα.
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Βιώσιµη Τουριστική Ανάπτυξη. 
Τί σηµαίνει:

- Σεβασµός στο φυσικό περιβάλλον, στην πολιτιστική       
κληρονοµιά, στις παραδόσεις, στην τοπική κοινωνία.

- Σεβασµός στο αύριο και στους ανθρώπους µας.

- Είµαστε άρρηκτα συνδεδεµένοι µε τον τουριστικό µας 
προορισµό: το ίδιο ξενοδοχείο σε έναν άλλο προορισµό, ή 
στον ίδιο προορισµό µε διαφορετικό περιβάλλον, θα ήταν 
άλλο προϊόν.

- Ευελιξία, Προσαρµοστικότητα, Υπευθυνότητα.

- Περιβαλλοντική Διαχείριση και περιβαλλοντική Εκπαίδευση.
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Η φιλοσοφία µας
Πιστεύουµε ότι τα ξενοδοχεία έχουν ένα µοναδικό 
προτέρηµα στη διάθεσή τους: τον χρόνο ξεκούρασης 
των ταξιδιωτών. (Leisure time).

Αυτό µας δίνει την ευκαιρία (ή και την υποχρέωση) να 
προσφέρουµε στους φιλοξενούµενούς µας εµπειρίες 
µάθησής, ώστε να βοηθήσουµε την τοπική κοινωνία, 
να προστατέψουµε το τοπικό περιβάλλον , 
και έτσι να γεννήσουµε την «σπίθα» της βιωσιµότητας 
σε όσους ακόµα δεν έχουν υιοθετήσει µια 
πιο «πράσινη» καθηµερινότητα.
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- Πρακτικές Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.
- Πρακτικές Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.

(Φιλοξενούµενων, προσωπικού, τοπικής κοινότητας).

- Στήριξη τοπικής κοινωνίας.
- Στήριξη Εθνικού θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου.

- Πιστοποιήσεις που βεβαιώνουν στους ταξιδιώτες και 
συνεργάτες µας το επίπεδο δέσµευσής µας.

- Δραστηριότητες εναρµονισµένες µε τη φύση.

- Εξετάζουµε κάθε πτυχή, κάθε δράση του ξενοδοχείου, για να µειώσουµε το 
αποτύπωµά της, και να αυξήσουµε την θετική επίδραση στην ευηµερία του 
επισκέπτη, του υπαλλήλου, και της τοπικής κοινωνίας.
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Η Αειφορία στο Castelli
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- Σηµαντικές διακρίσεις διεθνούς κύρους

- Αναγνώριση από σηµαντικούς οργανισµούς 

- Οικονοµικά οφέλη:

- Ενισχυµένο brand, U.S.P. à Μη ελαστική τιµολογιακή πολιτική.

- Ο ταξιδιώτης µε την υψηλότερη αγοραστική ικανότητα ζει 

µια Αειφορική καθηµερινότητα ήδη  ;-)

- Οικονοµίες από τις πράσινες επενδύσεις µας.

- Πολύ - πολύ - πολύ χαρούµενους φιλοξενούµενους.

- Περήφανους υπαλλήλους, οικογένεια και τοπική κοινωνία.

- Θετική δηµοσιότητα για τον προορισµό της Ζακύνθου και την Ελλάδα.

- Κέρδος για την τοπική κοινωνία και συνεργάτες µας.
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Overall Sustainability Award 2018

TUI Group- TUI Northern Region Awards

(TUI UK & Ireland , TUI Σκανδιναβίας).

Απονοµή - World Travel Market 2018, Λονδίνο.

Αυτή η διάκριση είναι εξαιρετικό επίτευγµα, 
καθώς αναγνωρίζει τη συνεχή δέσµευσή µας 
στον ποιοτικό τουρισµό, και στην βιώσιµη 
ανάπτυξη!

Σηµαντικές διακρίσεις διεθνούς κύρους
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Gold Travelife Award (2010-2024): 

Αναγνωρίζει την υψηλή µας δέσµευση στον Αειφορικό Τουρισµό, και αποτελεί το 

υψηλότερο επίπεδο αξιολόγησης του προτύπου Travelife.

Αξιολογεί τις πρακτικές Αειφορίας ως προς το περιβάλλον, την τοπική κοινότητα και 

τους ανθρώπους. (ABTA)

( Το Castelli συµπαρουσίασε µε την οµάδα του Travelife το ίδιο το πρότυπο, το 2016, 

στους Ζακυνθινούς επιχειρηµατίες).

Το Πράσινο Κλειδί αξιολογεί την περιβαλλοντική διαχείριση και την περιβαλλοντική 

εκπαίδευση που ασκεί η επιχείρηση. Ε.Ε.Π.Φ (2010-2023) 

Στη Ζάκυνθο, το Castelli ήταν το 1ο ξενοδοχείο που διακρίθηκε, 2010, και στην 1η

παρουσίαση προς τους Ζακυνθινούς επαγγελµατίες, από τον φορέα, εξηγήσαµε τη 

φιλοσοφία του.

Σηµαντικές διακρίσεις διεθνούς κύρους
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Golden Awards -TUI UK . Συνεργάτης 

από το1994, 11 βραβεία συνολικά, ένα 

εκ των οποίων έφθασε την 1η θέση 

πανελλαδικά.  

Customers’ Choice Award - Apollo (2013 & 2014)

Σηµαντικές διακρίσεις διεθνούς κύρους

TUI Global Quality Award

Με βάση τις επιδόσεις µας εντός Covid!
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Greek Travel Awards 2019
Διαδικτυακή ψηφοφορία σε πολύ γνωστά µέσα Τύπου, 

όπου ψηφίζονταν αγαπηµένοι προορισµοί και 

ξενοδοχεία από όλη την Ελλάδα. 

Ψήφισαν 14.700 άτοµα από  Δανία, Νορβηγία, 

Σουηδία. Το Castelli απέσπασε το Χάλκινο Eco Hotel 

Award.

Το 2019 η Σκανδιναβική αγορά ήταν η 3η πιο σηµαντική 

αγορά εισερχόµενου τουρισµού για τη Ζάκυνθο!

Στοκχόλµη, Φεβρουάριος 2019, Golden Hall, 

Εµβληµατική Nobel Αίθουσα,  Δηµαρχείο Στοκχόλµης

Σηµαντικές διακρίσεις διεθνούς κύρους
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Green Planet Award

KUONI 2006/2007 – Αξιολόγηση από την KUONI Ελβετίας.

Επιβράβευση περιβαλλοντικής διαχείρισης.

TUI Environmental Champion 2012 & 2013 

50% αξιολόγηση από την TUI και 50% από τους διαµένοντες στο 

ξενοδοχείο, από τις γερµανόφωνες χώρες. Λάβαµε την 26η θέση 

παγκοσµίως, στα 100 ξενοδοχεία που επιλέγονται!

Σηµαντικές διακρίσεις διεθνούς κύρους
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Πιστοποιημένο από το 2017.

Πρώτο κατάλυμα στη Ζάκυνθο.
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Σηµαντικές διακρίσεις διεθνούς κύρους

Πιστοποιημένο από το 2018.

Πρώτο κατάλυμα στη Ζάκυνθο.
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Αναγνώριση από σηµαντικούς οργανισµούς 

Ενισχύεται έτσι το brand του ξενοδοχείου µας και ο 
προορισµός. Ψυχολογικά οφέλη, κοινωνικά και εµµέσως 
οικονοµικά οφέλη.  Παραδείγµατα:

Travelife: Εκπαίδευση στη Ζάκυνθο.

WWF Hellas: Πιλοτικό project για πλαστικά καλαµάκια.

WWF Germany: Οδηγός ξενοδοχείων για µείωση του 
πλαστικού, σε συνεργασία µε το Πανεπιστήµιο της 
Βιέννης.
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Αναγνώριση από 
σηµαντικούς οργανισµούς 

WWF Μεσογείου: Blue Panda Lab 2021 

WWF Med: Ταξιδιωτικός οδηγός WWF Med

RECONCILING TOURISM
AND CONSERVATION
on the magical island
of Zakynthos

http://www.castellihotel.com/
mailto:info@castellihotel.com
https://www.facebook.com/Castelli.Hotel
https://www.instagram.com/castellihotel




Πρακτικές περιβαλλοντικής διαχείρισης



Πρακτικές περιβαλλοντικής διαχείρισης

• Ενέργεια ( Έλεγχος δωµατίου µε κάρτα, φωτισµός Led, 
ενεργειακά κουφώµατα).
• Ηλιακά πάνελ για ΖΝΧ.
• Νερό (Μπαταρίες µίξεως και οικονοµίας, αυτόµατο πότισµα).
• Υλικά
• Ανακύκλωση (Δωµάτια, κοινόχρηστους χώρους, κουζίνα).
• Όχι µονές συσκευασίες στο µπουφέ. 
• Όχι µαχαιροπήρουνα µιας χρήσης.
• Κοµποστοποίηση.
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Η περιβαλλοντική εκπαίδευση ξεκινά από το 
δώρο καλωσορίσµατος.

Όλοι οι φιλοξενούµενοί µας λαµβάνουν την 
βαµβακερή τσάντα “Castelli is green”, µε 
την προτροπή να µην χρησιµοποιήσουν 

καθόλου πλαστικό , όσο είναι στη Ζάκυνθο. 
J

Πρακτικές περιβαλλοντικής εκπαίδευσης 
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Αγαπημένη πρακτική: Ο διαμένων 
λαμβάνει εξαιρετικής ποιότητας 
πιστοποιημένο προϊόν Ecolabel,
πολυτελείας, ενώ ταυτόχρονα τα 
απορρίμματα ελαχιστοποιούνται, δεν 
υπάρχουν απώλειες. Προϊόντα
προσωπικής υγιεινής ecolabel, 

Eco pump & dispensers.  

Υψηλής ποιότητας, επώνυμα,

πιστοποιημένα. 

Πρακτικές περιβαλλοντικής διαχείρισης

Castelli Hotel Agios Sostis Laganas Zakynthos Greece www.castellihotel.com info@castellihotel.com https://www.facebook.com/Castelli.Hotel https://www.instagram.com/castellihotel

http://www.castellihotel.com/
mailto:info@castellihotel.com
https://www.facebook.com/Castelli.Hotel
https://www.instagram.com/castellihotel


Πρακτικές περιβαλλοντικής εκπαίδευσης 
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Folder δωµατίου µε 
συµβουλές 
βιωσιµότητας προς 
τον φιλοξενούµενο.
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Αγαπηµένη πρακτική!!
Σταθµοί αναπλήρωσης νερού (Water refill stations).

à Ενθουσιασµένοι φιλοξενούµενοι.
à Μείωση στο 1/10 οι προµήθειες σε πλαστικό 

µπουκάλι νερού.
à Εκπαίδευση προσωπικού.
à Οικονοµικά οφέλη.
à Μείωση απορριµµάτων κ.ο.κ.

Πρακτικές περιβαλλοντικής εκπαίδευσης 
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Στήριξη τοπικής κοινωνίας                      1/3

• Σε κάθε ανακαίνιση, γίνονται δωρεές σε ιδρύµατα και 
φορείς ( Κουρτίνες και έπιπλα σε σχολεία, 
κλινοσκεπάσµατα στο δηµόσιο νοσοκοµείο, έπιπλα και 
λινά στο γηροκοµείο, κ.ο.κ.)

• Προτείνονται τοπικά αξιοθέατα, τοπικά εστιατόρια.

• Προτεραιότητα οι προµήθειες να γίνονται από ντόπιους 
παραγωγούς.

Castelli Hotel Agios Sostis Laganas Zakynthos Greece www.castellihotel.com info@castellihotel.com https://www.facebook.com/Castelli.Hotel https://www.instagram.com/castellihotel

http://www.castellihotel.com/
mailto:info@castellihotel.com
https://www.facebook.com/Castelli.Hotel
https://www.instagram.com/castellihotel


Εθελοντικός καθαρισµός 
Τοπικού οδικού δικτύου
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Καινοτοµία στην  εκπαίδευση του  προσωπικού.
( Σωστή στάση σώµατος, διατάσεις, ενδυνάµωση). 

Οι άνθρωποί µας

Στήριξη τοπικής κοινωνίας                  2/3
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Παρουσίαση 
ελληνικών 
παραδοσιακών 
αφεψηµάτων.

Στήριξη τοπικής κοινωνίας               3/3

Δώρα Ελλήνων 
σχεδιαστών.
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Εβδοµαδιαία παρουσίαση σχετικά µε Εθνικό 

Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου και τις 

προστατευόµενες χελώνες Caretta Caretta, 

σε συνεργασία µε τον ΜΚΟ Αρχέλων.  
Σηµαντικότερος χώρος ωοτοκίας της 

Caretta Caretta Μεσογείου είναι η Ζάκυνθος! 
Από το 1994, κάθε εβδοµάδα προσφέρεται η 

εκπαιδευτική και πολύ ενδιαφέρουσα 

παρουσίαση.

Castelli Hotel Agios Sostis Laganas Zakynthos Greece www.castellihotel.com info@castellihotel.com https://www.facebook.com/Castelli.Hotel https://www.instagram.com/castellihotel

Πράσινες δραστηριότητες  - Ενασχόληση  επισκεπτών
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www.castellihotel.com info@castellihotel.com Αγ. Σώστης, Λαγανάς, Ζάκυνθος, Ελλάδα

Στηρίζουµε τα προστατευόµενα είδη. Χορηγία δηµόσιας εκσκαφής/ 
Φωλιάς ωοτοκίας Caretta Caretta

Υποστήριξη της ΜΚΟ που προστατεύει τις θαλάσσιες χελώνες 
Caretta Caretta, είδος που απειλείται µε εξαφάνιση: η πρωτοβουλία 
αυτή βοηθά την ΜΚΟ, το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου, 

υποστηρίζει την τοπική κοινότητα, προστατεύει το περιβάλλον και 
τα είδη που απειλούνται µε εξαφάνιση, ενώ ενισχύει τα θετικά 

συναισθήµατα των επισκεπτών και «χρωµατίζει» τις διακοπές τους 
µε µοναδικό τρόπο!

Στήριξη
Εθνικού 
θαλάσσιου 
Πάρκου 
Ζακύνθου

http://www.castellihotel.com/
mailto:info@castellihotel.com


Γαστρονοµία- Έµφαση στην εµπειρία φαγητού.

Προµήθεια ντόπιας παραγωγής σε λαχανικά και ελληνικά τυριά.

Προµήθεια σε κρασί αποκλειστικά παραγόµενο στη Ζάκυνθο.

Ελαιόλαδο από την φάρµα του ξενοδοχείου παράγεται µε 
βιολογικές πρακτικές  και είναι διαθέσιµο στην κουζίνα του All 
Inclusive Castelli! 

Τοπικές συνταγές, 
Μεσογειακή κουζίνα, 
Διεθνείς γεύσεις.
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“Eucalyptos” Εστιατόριο
“Farm to table” A La carte: 

Παλιές τοπικές συνταγές, ντόπια συστατικά, 
και ιδιοπαραγωγή µε βιολογικές πρακτικές 

καλλιέργειας.

Ξεκίνησε µια νέα τάση στα ξενοδοχεία της 
Ζακύνθου.

Best European Hotel - Restaurant 2018

Awarded by CEUCO in Athens 
Castelli Hotel Agios Sostis Laganas Zakynthos Greece www.castellihotel.com info@castellihotel.com https://www.facebook.com/Castelli.Hotel https://www.instagram.com/castellihotel

Γαστρονοµία- Έµφαση στην εµπειρία φαγητού
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Ελαχιστοποιούµε την ποσότητα αποβλήτων, δηµιουργώντας το 

δικό µας λίπασµα, µειώνουµε το αποτύπωµά µας παράγοντας 

λαχανικά, βότανα, το δικό µας ελαιόλαδο, ενώ εισάγουµε τους 

επισκέπτες µας στα προϊόντα και την πλούσια φύση του νησιού, 

την ποιότητα των τοπικών αγαθών και συνεπώς οι επισκέπτες µας 

σέβονται περισσότερο την τοπική κοινότητα, καταναλώνουν 

τοπικά προϊόντα και υποστηρίζουν την τοπική οικονοµία, ενώ 

ταυτόχρονα διασκεδάζουν και απολαµβάνουν µία αξιόλογη 

γαστρονοµική εµπειρία!

Κύκλος 
τροφίμων

«Από το 
αγρόκτημα, 
στο τραπέζι 

μας»

Ο κύκλος τροφίμων «από το αγρόκτημα στο τραπέζι μας» έχει σκοπό τη μείωση των 
αποβλήτων τροφίμων, την υποστήριξη της τοπικής κοινότητας, την τοπική παραγωγή, την 

ενίσχυση της εμπειρίας των επισκεπτών, εμπλοκή των επισκεπτών, τη μείωση του 
αποτυπώματος μας



Τι κάνει την εµπειρία Castelli 
ξεχωριστή??

Οι πολύχρωµες 
δραστηριότητες.
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Μαθήµατα γυµναστικής, yoga,

διαλογισµού στην φύση.

Activities have been adjusted as per our Covid Safety protocol. Castelli Hotel Agios Sostis Laganas Zakynthos Greece www.castellihotel.com info@castellihotel.com https://www.facebook.com/Castelli.Hotel https://www.instagram.com/castellihotel

Εµπειρία Castelli- Δραστηριότητες
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Εργαστήρι Αργαλειού - Αγαπηµένη δραστηριότητα, εµπειρία µε τοπικό χαρακτήρα!
Μύηση στην τέχνη του αργαλειού, χαλαρωτική δραστηριότητα, δηµιουργική. Εκπαίδευση
στην επαναχρησιµοποίηση υλικών!
Σε συνεργασία µε προµηθευτή υφασµάτων, ξαναβρίσκουµε χρήση σε αχρησιµοποίητά
υλικά, µειώνοντας τα απορρίµµατα!
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Βιωµατική εµπειρία. Ο φιλοξενούµενος 
δηµιουργεί δικό του σουβενίρ, νιώθει 
περήφανος, και αποκτά σεβασµό για 

τις ελληνικές παραδόσεις.

Εµπειρία Castelli- Δραστηριότητες
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Μάθηµα 
ΕλληνικώνΜάθηµα µαγειρικής

Εµπειρία Castelli - Δραστηριότητες

Με τοπικό χαρακτήρα. 
Βιωµατικές.
Στηρίζουν την τοπική κοινωνία.
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Συγκοµιδή ελιάς, γευσιγνωσία. Οι φιλοξενούµενοι
µαθαίνουν για το τοπικής παραγωγής εξαιρετικό
ελαιόλαδο, πώς παράγεται, το δοκιµάζουν, διασκεδάζουν,
και γίνονται µέρος της παράδοσης.
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Εµπειρία Castelli- Δραστηριότητες
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Περιήγηση στους κήπους και τη φάρµα του ξενοδοχείου.
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Εµπειρία Castelli- Δραστηριότητες
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Εµπειρία Castelli- Δραστηριότητες

Εκδροµές  Πεζοπορίας

Καταδύσεις

Ιππασία  - Κόλπος Λαγανά
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Ποδηλατικές Περιηγήσεις: Αναβαθµίζοντας την Εµπειρία της Φιλοξενίας.

- Ta ιδιόκτητα ηλεκτρικά ποδήλατα (e-bikes) κάνουν µοναδικά 

ελκυστικό το ποδήλατο σε όλες τις ηλικίες, και σε όλες τις καιρικές 

συνθήκες.   Ταυτόχρονα, συνάδουν µε τη µείωση του τουριστικού 

αποτυπώµατος.

- Ο Ξεναγός µας, Ζακυνθινής καταγωγής, συνδυάζει την περιήγηση

σε ασφαλείς διαδροµές µε την εποχικότητα των καλλιεργειών, µε

γεωγραφικές, πολιτιστικές και φυσιολατρικές αναφορές.  
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Εµπειρία Castelli- Δραστηριότητες

http://www.castellihotel.com/
mailto:info@castellihotel.com
https://www.facebook.com/Castelli.Hotel
https://www.instagram.com/castellihotel


Μύθοι & προκλήσεις  γύρω από τη 
«Βιώσιµη Τουριστική Ανάπτυξη»
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Μύθοι & προκλήσεις  γύρω από τη 
«Βιώσιµη Τουριστική Ανάπτυξη»                              1/2

- Οι ξενοδόχοι πίστευαν πως είναι «σπατάλη» να σέβεσαι το περιβάλλον.
- Οι ταξιδιώτες πίστευαν πως οι «πράσινες» διακοπές στερούνται ανέσεων.
- Ξενοδόχοι και ταξιδιώτες πίστευαν πως πολυτέλεια και Aειφορία δεν 
συνάδουν.

- Δεν υπάρχει σαφής ορισµός του τί να περιµένει ο ταξιδιώτης από ένα 
πράσινο ξενοδοχείο.

- Δεν υπάρχει σαφής ορισµός του τί πρέπει να κάνει ο ξενοδόχος για να 
µετατρέψει το ξενοδοχείο του σε πιο βιώσιµου χαρακτήρα.

- Μόδα – “Greenwashing”.
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Μύθοι & προκλήσεις  γύρω από τη 
«Βιώσιµη Τουριστική Ανάπτυξη»                             2/2

- Έλλειψη περιβαλλοντικής εκπαίδευσης ιδιοκτητών.
- Οι παλαιότερες πρακτικές φιλοξενίας δεν ήταν φιλικές προς το περιβάλλον, 
και οι ιδιοκτήτες χρειάζεται να πεισθούν για τα «πράσινα» οφέλη, µην έχοντας 
λάβει ποτέ περιβαλλοντική εκπαίδευση στην Ελλάδα.  π.χ. Ζάκυνθος και 
Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο 

- Περιορισµένη ζήτηση σε φιλοπεριβαλλοντικά προϊόντα από επαγγελµατίες, 
δηµιουργούσε ως τώρα αυξηµένες τιµές κτήσης και λειτουργικά προβλήµατα 
(π.χ. ανακυκλωµένο χαρτί Α4, µη-πλαστικά καλαµάκια)

- Δικαιολογία «Δεν υπάρχουν υποδοµές».
- Δεν υπάρχουν κίνητρα ανταποδοτικότητας σε «πράσινες» επιχειρήσεις.

Castelli Hotel Agios Sostis Laganas Zakynthos Greece www.castellihotel.com info@castellihotel.com https://www.facebook.com/Castelli.Hotel https://www.instagram.com/castellihotel

http://www.castellihotel.com/
mailto:info@castellihotel.com
https://www.facebook.com/Castelli.Hotel
https://www.instagram.com/castellihotel


Θετικές εξελίξεις γύρω από τη 
«Βιώσιµη Τουριστική Ανάπτυξη»               1/2

- Ο σηµερινός ταξιδιώτης είναι διατεθειµένος να πληρώσει ως και 15% επιπλέον
για το ίδιο προϊόν ή υπηρεσία, όταν η εν λόγω εταιρία  ασκεί πρακτικές 
αειφορίας.

- Ο «εισερχόµενος» ταξιδιώτης, όπως στο Ιόνιο, απαιτεί βιώσιµες πρακτικές.
- Μετά τον κορωναϊό, η αναζήτηση για επαφή µε την φύση και τρόπους 
ενίσχυσης της ευεξίας και της υγείας µας, έχει δώσει µεγάλη ώθηση στις 
πωλήσεις διακοπών µε «βιώσιµες» πρακτικές και βιωµατικές εµπειρίες.

- Η περιβαλλοντική εκπαίδευση ανθίζει (επιτέλους, και στην Ελλάδα), µε 
αποτέλεσµα οι ταξιδιώτες και οι νέας γενιάς επιχειρηµατίες να θεωρούν 
απαραίτητη την πτυχή της Αειφορίας.

- Ηγετικές αλυσίδες της Ξενοδοχίας προωθούν βιώσιµες πρακτικές.

Castelli Hotel Agios Sostis Laganas Zakynthos Greece www.castellihotel.com info@castellihotel.com https://www.facebook.com/Castelli.Hotel https://www.instagram.com/castellihotel

http://www.castellihotel.com/
mailto:info@castellihotel.com
https://www.facebook.com/Castelli.Hotel
https://www.instagram.com/castellihotel


Θετικές εξελίξεις γύρω από τη 
«Βιώσιµη Τουριστική Ανάπτυξη»                     2/2

- Οικονοµική στήριξη από προγράµµατα επιδότησης «πράσινης» ανακαίνισης/ 
επένδυσης. 

- Οι tour operator προάγουν τον βιώσιµο τουρισµό:
- Μέσω των συµβολαίων στα ξενοδοχεία, µε εκπαίδευση,
- Με brands πράσινων «πακέτων»,
- Με φίλτρα αναζήτησης στα site τους,
- Με ειδική κατηγορία αξιολόγησης της περιβαλλοντικής διάστασης του ξενοδοχείου.

- O.T.A.s ( Booking.com, TripAdvisor, Google).
- Έγκυρες πιστοποιήσεις κατευθύνουν τους ιδιοκτήτες 
καταλυµάτων, προσφέροντας αναγνώριση, γνώση, 
ποιότητα και πελατεία.

- Είναι ζητούµενο, οπότε απαραίτητο.
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Η Βιώσιµη Ανάπτυξη αλλάζει «όρους»

• Ανακύκλωση ≠ Επαναχρησιµοποίηση.

• Μονές συσκευασίας πολυτελείας ≠ τοπικά προϊόντα.

• Πλαστικό καλαµάκι ≠ καθόλου καλαµάκι.

• Απαραίτητη ≠ Πολυτέλεια.

• Τεχνολογία προσβάσιµη, απτή.
Η ανάγκη για περιβαλλοντική εκπαίδευση.

Ανάγκη για προσαρµοστικότητα στις εξελίξεις.

Πάθος για βιώσιµη τουριστική ανάπτυξη.

Τί µένει σταθερό:
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Ευχαριστούμε 
πολύ!

Castelli Hotel
Μαρία Λούγαρη
Email : manager@castellihotel.com
Τηλ. +30 26950 52367
Κιν. +30 6972 559740
https://www.facebook.com/Castelli.Hotel
https://www.instagram.com/castellihotel/

The Castelli family

Castelli Hotel Agios Sostis 465  Laganas Zakynthos Greece www.castellihotel.com info@castellihotel.com https://www.facebook.com/Castelli.Hotel https://www.instagram.com/castellihotel

mailto:manager@castellihotel.com
https://www.facebook.com/Castelli.Hotel
http://www.castellihotel.com/
mailto:info@castellihotel.com
https://www.facebook.com/Castelli.Hotel
https://www.instagram.com/castellihotel

