CruiseinGreece
A Seatrade Cruise Forum
Μια συνδιοργάνωση του HATTA και της Seatrade

«Σταθµός» για την ελληνική κρουαζιέρα το CruiseinGreece
Συνέδριο παγκόσµιας εµβέλειας από 25 εως 27 Ιουνίου στην Αθήνα µε τη
συνδιοργάνωση ΗΑΤΤΑ-SeaTrade και την υποστήριξη του ΕΟΤ- Στις 26 Ιουνίου το
κυρίως συνέδριο στο ξενοδοχείο Grand Bretagne
Συνέδριο Παγκόσµιας εµβέλειας για το παρόν και το µέλλον της ελληνικής
κρουαζιέρας µε τίτλο, CruiseinGreece συνδιοργανώνει ο Σύνδεσµος των Εν Ελλάδι
Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων (ΗΑΤΤΑ) µε τον διεθνούς κύρους
εξειδικευµένο οργανισµό SeaTrade και την υποστήριξη του Ελληνικού Οργανισµού
Τουρισµού (ΕΟΤ).
Στη σηµαντική αυτή εκδήλωση, θα συµµετάσχουν υψηλόβαθµα στελέχη της διεθνούς
κρουαζιέρας από εταιρείες όπως η Holland America Line, η Carnival Cruise Lines, η
Oceania Cruises, η Regent Seven Seas, η Royal Caribbean Cruises Ltd., η Norwegian
Cruise Line, η Windstar Cruises, η Aida Cruises, η Monarch Cruises και η Louis
Hellenic Cruises.
Το κυρίως συνέδριο θα λάβει χώρα την Πέµπτη 26 Ιουνίου 2008, στο ξενοδοχείο
Grand Bretagne στην Αθήνα από τις 09:00 έως και τις 18:00. Μεταξύ 13:00 και 15:00
θα παρατεθεί Gala Lunch εκ µέρους του HATTA και της Seatrade όπου θα παραστεί
ο Υπουργός Τουριστικής Ανάπτυξης κ. Αρης Σπηλιωτόπουλος ο οποίος και θα
απευθύνει χαιρετισµό.
Οι βασικοί θεµατικοί άξονες του συνεδρίου είναι :
¾ Αξιολογηση της Ελλάδας ως προορισµού κρουαζιέρας, προοπτικές ανάπτυξης
περισσότερων λιµανιών, τρόποι προώθησης και ενθάρρυνσης µιας περαιτέρω
ανάπτυξης της κρουαζιέρας στη χώρα µας.
¾ Πως αξιολογείται τεχνικά η καταλληλότητα ενός προορισµού ως λιµανιού
κρουαζιέρας και ποια είναι τα βασικά κριτήρια επιλογής του.
¾ Οι µελλοντικές προοπτικες της Ελλάδας ως κοµβικού κέντρου κρουαζιέρας
Το CruiseinGreece τελείται σε µια περίοδο κατά την οποία κοινή διαπίστωση όλων
των εµπλεκοµένων µε την κρουαζιέρα στην Ελλάδα είναι ότι ο κλάδος έχει τεράστια
περιθώρια ανάπτυξης, ενώ η εικόνα που παρουσιάζει είναι δυσανάλογη µε τις
αντικειµενικές δυνατότητες που υπάρχουν.
Στα πλαίσια του συνεδρίου θα αναδειχθεί και ένας σηµαντικός αριθµός ελληνικών
προορισµών (από τους 70 και πλέον που υπάρχουν) µε µεγάλες δυνατότητες και ως

λιµάνια κρουαζιέρας, αλλά και ως σηµεία πρόσβασης σε πολύ ελκυστικά αξιοθέατα.
Για να επιτευχθεί όµως η καθιέρωση περισσότερων Ελληνικών λιµανιών και η
περαιτέρω ανάπτυξη της κρουαζιέρας στη χώρα µας, πρέπει να συµβάλλει
ουσιαστικά και η Πολιτεία µε µια ευνοϊκότερη θεσµική αντιµετώπιση της διεθνούς
κρουαζιέρας, µε βελτίωση υποδοµών και µε επένδυση στην εξειδικευµένη προώθηση
των προορισµών.
Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι:
 Την Τετάρτη 25 Ιουνίου οι καλεσµένοι θα επισκεφθούν τη Σύρο και την
Πάρο
 Η Παρασκευή 27 Ιουνίου, η επόµενη µέρα του Συνεδρίου, θα είναι
αφιερωµένη αποκλειστικά στα τραπέζια εργασίας (workshop tables), µε
εκπροσώπηση από όλες τις περιοχές της Ελλάδας, όπου θα υπάρχει η
δυνατότητα προσωπικής επαφής των ∆ήµων – Νοµών ή άλλων φορέων που
εκπροσωπούν µια περιοχή µε κάθε ένα από τα στελέχη των εταιρειών
κρουαζιέρας που σχεδιάζουν τα δροµολόγια των κρουαζιερόπλοιων.
Το CruiseinGreece τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης, του
Ελληνικού Οργανισµού Τουρισµού και του Ναυτικού Επιµελητηρίου Ελλάδος και
διοργανώνεται µε την υποστήριξη µεγάλου αριθµού χορηγών από ολόκληρο το
φάσµα της τουριστικής βιοµηχανίας, αλλά και των µέσων µαζικής ενηµέρωσης.
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