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EXECUTIVE BRIEFING FOR TOURISM
& HOSPITALITY PROFESSIONALS

Centro Sans Pro
g u l Οι
a r νέες προκλήσεις

που αντιμετωπίζουν
οι Γενικοί Διευθυντές Ξενοδοχείων
Οι συνέπειες της πανδημίας και ο ρόλος των Διευθυντών

Daily
Fave
/Script Bd Pro

Η ΕΛΛΑΔΑ
ΣΤΗΝ 25η ΘΕΣΗ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

«Σύμφωνα με την κατάταξη
Η δυσκολία ακριβούς πρόβλεψης της κίνησης της
των ελληνικών περιφερειτουριστικής αγοράς και η ενδυνάμωση, κινητοών στον ευρωπαϊκό δείκτη
ποίηση και δέσμευση των εργαζομένων είναι οι
Regional Competitiveness
μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι
Index (RCI) που στηρίζονται
διοικήσεις των ξενοδοχείων σε Ελλάδα και Κύκατ' εξοχήν στον τουρισμό,
E X E C U T I V E B R I E Fπρο,
I N G σύμφωνα
F O R T O Uμε
R Iέρευνα
S M & Hτης
O S PΕυρωπαϊκής
I T A L I T Y P RΈνωOFESSIONALS
η Κρήτη (250/263), τα Ιόνια
σης Γενικών Διευθυντών Ξενοδοχείων Ελλάδας
Νησιά (256/263), το Νότιο
& Κύπρου (ΕΗΜΑ) σε συνεργασία με το ΙνστιτούΑιγαίο (259/263), και το
το Ψυχικής Υγείας και Ευημερίας "Be Positive".
Βόρειο Αιγαίο (268/268) καΣτην ίδια έρευνα τονίζεται ότι οι συνέπειες που
ταλαμβάνουν τις τελευταίες
καλούνται να αντιμετωπίσουν οι Γενικοί Διευθυθέσεις από άποψη ανταγωνιντές των ξενοδοχείων λόγω της πανδημίας είναι:
στικότητας στο σύνολο των
• οι οικονομικές δυσκολίες, • η αύξηση του στρες,
ευρωπαϊκών περιφερειών
• το πεσμένο ηθικό των εργαζομένων.
κι ας θεωρούνται περιζήτηΟ κ. Πάνος Αλμυράντης τόνισε ότι οι Γενικοί Διτοι προορισμοί. Όσον αφορά
ευθυντές έχουν στρατηγική σημασία για τις ξενοτην κατάταξη της χώρας,
δοχειακές μονάδες, μιας και σε αυτούς πέφτει το
και παρ' όλο που βρισκόμαμεγαλύτερο βάρος για την αντιμετώπιση της εκάστε στην 25η θέση από τις
στοτε κρίσης καθώς και την επιτυχή έξοδο από αυτή. Οι χωρίς προηγούμενο επιπτώσεις
140 χώρες, έχουμε πολλά
της πανδημίας στο ξενοδοχειακό γίγνεσθαι, επηρέασαν το εργασιακό περιβάλλον το
περιθώρια εξέλιξης στους
2020 και θα επηρεάσουν το 2021 και τη δουλειά των Διευθυντών στους τομείς της
τομείς της βελτίωσης του
ηγεσίας, του σθένους και της ισορροπίας μεταξύ οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής.
επιχειρηματικού περιβάλλοΣύμφωνα με την Ελισάβετ Γεωργίου, Εργασιακή Ψυχολόγο – Ψυχοθεραπεύτρια και
ντος ως προς τη νομοθεσία,
Πρόεδρο του Ινστιτούτου Ψυχικής Υγείας και Ευημερίας "Be Positive": «Η εφαρμογή
το κτηματολόγιο, τη γραφειενός ολιστικού μοντέλου ευημερίας και ευεξίας των εργαζομένων μιας επιχείρησης
οκρατία, τη βελτίωση των
είναι το κλειδί για την πόρτα που μόλις άνοιξε. Τα εμβόλια γίνονται με ταχύτατους
πρακτικών απασχόλησης,
ρυθμούς και οι άνθρωποι θα μπορούν να ξαναταξιδέψουν και να αναζητήσουν όσα δεν
τη μεγαλύτερη χρήση των
έζησαν. Τα ξενοδοχεία θα λειτουργήσουν με εξαιρετικά αυστηρά πρωτόκολλα και οι
b2b ηλεκτρονικών και διαδιεργαζόμενοι πρέπει να βρουν το χαμόγελό τους για να καλωσορίσουν τους επισκέπτες.
κτυακών υπηρεσιών και την
Για να το επιτύχουμε αυτό χρειάζεται να στηρίξουμε άμεσα τα άτομα, τις ομάδες αλλά
επέκταση των δεικτών για
και ολόκληρη την επιχείρηση».
b2b υπηρεσίες, την αποτε-

Hotel Restaurant Daily

Ο ρόλος των Διευθυντών Ξενοδοχείων
Αναφορικά με τον τομέα πωλήσεων και διαχείρισης εσόδων, όπως τόνισε στο H&R ο
κ. Αλμυράντης, «προβλέπεται να υπάρξει ένας σκληρός πόλεμος τιμών σε παγκόσμιο
επίπεδο με τους δυνατότερους και καλύτερα προετοιμασμένους να επιβιώνουν. Ο ρόλος μας ως Διευθυντών είναι να βοηθήσουμε την επιχείρηση να επιβιώσει σε αυτό το
δύσκολο περιβάλλον, με τη διατήρηση των υπαρχόντων πελατών, και τον εντοπισμό
νέων αγορών. Τα παραδοσιακά κανάλια διανομής (π.χ. Tour Operators) φαίνεται να
αντικαθίστανται σταδιακά από τις διαδικτυακές πλατφόρμες καθώς και με τις απευθείας πωλήσεις μέσω της ιστοσελίδας του ξενοδοχείου. Οι προσπάθειες για αύξηση
των απευθείας πωλήσεων συνδυάζονται με τη χρήση διαφημιστικής καμπάνιας προώθησης των εκάστοτε προσφορών / πακέτων, με ιδιαίτερη έμφαση στα μέτρα υγιεινής
που έχουν παρθεί από το εκάστοτε ξενοδοχείο. Με αυτό το τρόπο θα κερδίσουμε τη
χαμένη εμπιστοσύνη μεταξύ του πελάτη και του ξενοδοχείου».
BOUSSIAS

λεσματικότητα των στρατηγικών για την προβολή της
χώρας καθώς η αξιολόγηση
του brand σε διεθνές επίπεδο πρέπει να ξεκολλήσει
από τις χαμηλές βαθμολογίες
της 82ης θέσης, και την
ανταγωνιστικότητα της τιμής
που θέλει ισχυρή θέληση
διότι επηρεάζονται από ένα
πλήθος παραγόντων, που
δεν ανήκουν μόνο στη σφαίρα του τουρισμού».
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Forward-looking Projects
ΠΡOΕΔΡΟΣ
ΚΡΙΤΙΚHΣ
ΕΠΙΤΡΟΠHΣ

ΚΡΙΤΙΚH ΕΠΙΤΡΟΠH

ΤΙΜΗΤΙΚΟ
ΜΕΛΟΣ

Roberto Palomba

Γιώργος
Παρμενίδης

AIEN, Architecture Design & Construction Area

Ιωσήφ
Αραμπατζής

Μαρία Γερακίνη

Αρχιτέκτων & Designer
“Studio Palomba
Serafini Associati”

Φωτεινή
Δαλιάνη

Δρ. Έλενα Δούβλου
Αρχιτέκτων Μηχανικός,
Επικεφαλής
Αρχιτεκτονικής
Σχολής (RIBA I & II),
Μητροπολιτικό Κολλέγιο

Άννα Ευσταθίου

Μανώλης Ηλιάκης

Πάνος Ηλιόπουλος

Γιάννης Κράβαρης

MA, MBA, PHD, ArchitectInterior Architect,
Coordinator of the Interior
Design Program, University
of Nicosia, Cyprus

Αρχιτέκτων - Spatial
Designer, Υπεύθυνος
Τομέα Αρχιτεκτονικής
Εσωτερικού Χώρου,
Σχολή Βακαλό

Αντιπρόεδρος,
Σύνδεσμος Επιχειρήσεων
Μαρμάρου, Μακεδονία
Θράκης

Industrial Product
Designer & Interior
Architecture

Ιφιγένεια Μάρη

Ηλίας Μεσσίνας

Φρύνη Μουζακίτου

Ελένη Μπρασινίκα

Δρ. Παναγιώτης

Επίκουρη Καθηγήτρια
Σχολής Αρχιτεκτόνων
ΕΜΠ

M.Arch. (Yale ’92), Ph.D,
Αρχιτέκτων, Κοινωνικός
Επιχειρηματίας,
Ιδρυτής & Πρόεδρος,
ECOWEEK

Καθηγήτρια, Πρόεδρος
Τμήματος Εσωτερικής
Αρχιτεκτονικής, Παν/μιο
Δυτικής Αττικής

BllendDesign and
Research Office /
Design Director &
Co-founder

Ομότιμος Καθηγητής
Σχολής Αρχιτεκτόνων
Μηχανικών ΕΜΠ

Κωνσταντίνος
Πλαγγέτης

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ:

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤHΣ

Διευθύνων Σύμβουλος,
ΕΠΙΚΥΚΛΟΣ Τεχνική
Κατασκευαστική

Πάγκαλος

Interior|Communication
designer - Kαθηγήτρια
τμήματος Αρχιτεκτονικής
Εσωτερικού Χώρου,
ΑΚΤΟ

Ηλίας
Κωνσταντόπουλος
Αρχιτέκτων, Καθηγητής,
Τμήμα Αρχιτεκτόνων
Μηχανικών,
Πανεπιστήμιο Πατρών

Σίσσυ
Ραπτοπούλου

Αρχιτέκτων, Αναπληρωτής Interior Designer
Καθηγητής, Παν/μιο
Δυτικής Αττικής

21••05
21
05••2021

Ειρήνη
Γιωτοπούλου
Αρχιτέκτων Μηχανικός,
Co Founder DNE
Architects

euZen Architecture

Θεοδώρα Κυριαφίνη Φωτεινή
Αρχιτέκτων Μηχανικός, Λυμπεριάδου
Dipl.-Ing. TH Darmstadt

Αρχιτέκτων, Dipl. Arch.
UCL London, Co-founder

Σωτήρης Λάζου

Aντώνης Λακιώτης

Γιώργος Λεβεντάκης

Industrial Designer &
Interior Architecture

Διευθύνων Σύμβουλος,
Λακιώτης Α.Ε.

CEO, Gruppo Cucine

Δρ. Μάρω Σίνου
Επίκουρη Καθηγήτρια,
Παν/μιο Δυτικής
Αττικής

Μιχάλης Φλώρος

Δρ. Νικήτας Χιωτίνης
Καθηγητής, Τμήμα
Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής,
Παν/μιο Δυτικής Αττικής

BA(H), Dipl. Arch/
MArch UCL

www.kitchenandbathawards.gr

MEDIA PARTNERS

ΧΟΡΗΓΟI
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝIΑΣ

Πληροφορίες: Άννα Μαρία Παπίρη, Τ: 210 6617777 (εσωτ. 377), Μ: 6945753004 Ε: ampapiri@boussias.com
Πληροφορίες & Yποψηφιότητες: Βάλια Τζε, Μ: 6936523166, Ε: valiatze@boussias.com

BOUSSIAS

Official Publications
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Όμιλος Sani/Ikos: Έναρξη της σεζόν
με σημαντικές διακρίσεις
Βραβεία σε Ikos Olivia και Sani Dunes
Το Ikos Olivia και το Sani Dunes, του
Ομίλου Sani/Ikos αναδείχθηκαν ως
κορυφαία του κόσμου, κερδίζοντας
σημαντικές διακρίσεις στα Travelers’
Choice Awards 2021. Πιο συγκεκριμένα, το Ikos Olivia βρίσκεται στην
κορυφή της κατάταξης ως το καλύτερο All-Inclusive ξενοδοχείο παγκοσμίως (Top 25 All-Inclusive Resorts in
the World στη θέση #1) ενώ το Sani
Dunes βρίσκεται στην θέση #3 στις
προτιμήσεις των ταξιδιωτών οι οποίοι ανέδειξαν τα Top 25 ξενοδοχεία στον κόσμο.
Βασισμένα αποκλειστικά στις εντυπώσεις και την κριτική εκατομμυρίων ταξιδιωτών
σε ολόκληρο τον κόσμο, τα TripAdvisor's Travelers’ Choice Awards, τα οποία απονέμονται φέτος για 19η φορά, αναγνωρίζονται ως ένας από τους πιο αξιόπιστους
δείκτες της ποιότητας ενός τουριστικού προορισμού.
«Οι επισκέπτες, μας τίμησαν με εξαιρετικές κριτικές, αναδεικνύοντας τα συγκροτήματα του Oμίλου Sani/Ikos ως δύο από τα κορυφαία θέρετρα στον κόσμο, γεγονός
που μας γεμίζει περηφάνια και μας δίνει το απαραίτητο κίνητρο να συνεχίσουμε με
ακόμη μεγαλύτερη προσήλωση την προσπάθειά μας να διατηρηθούμε στην κορυφή.
Ισχυρό σύμμαχο σε όλη αυτήν την προσπάθεια φέτος αποτέλεσαν και αποτελούν τα
ενδελεχή μέτρα προστασίας της υγείας των επισκεπτών και του προσωπικού μας.
Φυσικά, πίσω απ’ όλες τις διακρίσεις βρίσκονται οι άνθρωποί μας, στους οποίους
και αξίζουν τα εύσημα» δήλωσε ο Δημήτρης Κοντός, COO Sani/Ikos.
Υπενθυμίζεται ότι η έναρξη λειτουργίας του Sani Resort ήταν στις 14/05 και των
Ikos Resorts στις 17/05.

Νέες συνεργασίες για τη Nelios
Ποια ξενοδοχεία προστέθηκαν στο portfolio της εταιρείας
Δυναμικά ξεκίνησε το 2021 για τη Nelios αφού μέσα στο πρώτο τετράμηνο κατάφερε να διευρύνει το δίκτυο των συνεργασιών της, προσθέτοντας στο portfolio
της αρκετά ξενοδοχεία. Μερικά από αυτά είναι το Doryssa Hotels & Resorts στη
Σάμο, το Tropicana hotel στη Μύκονο, το Giannoulis Hotels & Resorts στα Χανιά,
ο ξενώνας Ρούγα της Βαμβακούς, τα Nimbus Hotels σε Μύκονος και Σαντορίνη,
το F Zeen Hotel στην Κεφαλονιά, το Olea All Suite Hotel στη Ζάκυνθο και ένα
νέο ξενοδοχείο, το Vanoro 5* Boutique Hotel στη Θεσσαλονίκη. Παράλληλα με
τις νέες προσθήκες, η Nelios προχώρησε στην περαιτέρω ανάπτυξη και αρκετών
υφιστάμενων συνεργασιών όπως την ανάπτυξη νέων websites για τα ξενοδοχεία
του ομίλου Harmony Resorts στη Ρόδο, για τον όμιλο Andronis στη Σαντορίνη και
για το Euphoria Retreat στον Μυστρά, τη διεύρυνση της συνεργασίας με τα Brown
Hotels και την digital καμπάνια FiloxeneiaMou για το ΞΕΕ.
«Από τον Οκτώβριο μέχρι και σήμερα παρατηρούμε μία αύξηση της τάξης του 45% στα
incoming leads σε σχέση με το 2019» ανέφερε η Λίνα Καστρίτη Chief Commercial
Officer της Nelios. Πρόκειται για την ισχυρότερη ζήτηση στην ιστορία της εταιρείας,
σύμφωνα με την ίδια. «Είναι πολύ θετικό ότι τα ελληνικά ξενοδοχεία επενδύουν
στον ψηφιακό μετασχηματισμό τους βελτιώνοντας τη διαδικτυακή τους εικόνα.
Τα δίκτυα διανομής και πωλήσεων δεν θα είναι ποτέ πια ίδια, αλλάζουν ταχύτατα
και η επόμενη μέρα έχει ως κοινό παρονομαστή το διαδίκτυο» τόνισε ο Δημήτρης
Σερίφης, CEO της εταιρείας. Η Nelios έχει παρουσία 13 και πλέον χρόνων στην
ελληνική αγορά, ενώ διαθέτει πάνω από 350 ξενοδοχεία στο portfolio της και ετήσιο
ρυθμό ανανέωσης των συμβολαίων της πάνω από 96%.
BOUSSIAS

ΑΝΟΙΓΟΥΝ
ΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
ΤΗΣ MODUS & AMPLIO

H Modus & Amplio με 14
χρόνια παρουσίας στο χώρο
του Hospitality Consulting
& Management και με
εξειδίκευση στους τομείς
Pre-Opening, Hotel & Asset
Management, Brand Strategy
και Ανάπτυξη Πωλήσεων,
είναι στην ευχάριστη θέση
να ανακοινώσει το άνοιγμα
των κάτωθι συνεργαζόμενων
ξενοδοχείων της:
• IKIES Santorini, Οία Σαντορίνη: 24 Μαΐου.
• The Radisson Blu Park
Athens: ήδη λειτουργεί.
• The Rooster, Αντίπαρος:
1 Ιουνίου.
• The Lynx Mountain Resort,
Φλώρινα: 21 Μαΐου.
• Monsieur Didot, Αθήνα:
ήδη λειτουργεί.
• Poseidonion Grand Hotel,
Σπέτσες: 20 Μαΐου.
• San Antonio Corfu Resort,
Κέρκυρα: 21 Μαΐου.
• Nikopolis Hotel Thessaloniki:
ήδη λειτουργεί.
• Νέο IVIS_4, Αθήνα:
15 Ιουλίου.
Διαθέτοντας μεγάλη
εμπειρία στη διαχείριση
και ανάπτυξη ξενοδοχείων,
η Modus & Amplio δραστηριοποιείται στην παροχή
υπηρεσιών σε κάθε επίπεδο
της δομής μίας ξενοδοχειακής
εταιρείας και αποτελεί
τον έμπιστο συνεργάτη Ιδιοκτητών, Επενδυτών, Μετόχων
και Εταιρειών Διαχείρισης
Ακινήτων.
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ΥΠO ΤΗΝ ΑΙΓIΔΑ

presents

Πέμπτη 3 Ιουνίου 2021

Περιστύλιο Ζαππείου Μεγάρου
Στην όγδοή τους διοργάνωση, τα βραβεία-θεσμός του κλάδου συνεχίζουν σταθερά
να επιβραβεύουν τους πρωτοπόρους και τους καινοτόμους του ελληνικού τουρισμού.

Στηρίξτε χορηγικά τη μεγάλη βραδιά
του ελληνικού τουρισμού!
www.tourismawards.gr
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί με απόλυτο σεβασμό στην ασφάλεια και τηρώντας τα προβλεπόμενα υγειονομικά πρωτόκολλα.

ΧΡΥΣΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤHΣ
ΚΑΤΗΓΟΡIΑΣ
SUSTAINABILITY

ΧΟΡΗΓΟI ΕΠΙΚΟΙΝΩΝIΑΣ

Official Publication

Πληροφορίες: Βανίτα Τσαμπά, T: 210 6617 777 (εσωτ 111), E: vtsamba@boussias.com

BOUSSIAS
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Royal Caribbean: Ακύρωσε τη σεζόν
κρουαζιέρας για το Odyssey of the Seas
Με απόπλου από το Ισραήλ και προορισμό τα ελληνικά νησιά

Η Royal Caribbean ανακοίνωσε την ακύρωση της προγραμματισμένης σεζόν κρουαζιέρας για το πλοίο Odyssey of the Seas, το οποίο επρόκειτο να ξεκινήσει δρομολόγια τον Ιούνιο από τη Χάιφα του Ισραήλ με προσεγγίσεις σε ελληνικά νησιά.
Με ανακοίνωσή της η Royal Caribbean, εξηγεί ότι τα σχέδια για τον απόπλου από
τη Χάιφα δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν λόγω της αναταραχής στο Ισραήλ
και την ευρύτερη περιοχή. Το κρουαζιερόπλοιο Odyssey of the Seas επρόκειτο να
ξαναρχίσει τα ταξίδια από τις 2 Ιουνίου 2021 με εκκίνηση Χάιφα του Ισραήλ. Ωστόσο, λόγω της αναταραχής στο Ισραήλ και την ευρύτερη περιοχή, η εταιρεία, όπως
επισημαίνει δεν έχει καταφέρει να ολοκληρώσει την προετοιμασία που απαιτείται
και έτσι τα δρομολόγια από τη Χάιφα ακυρώνονται.
Πώς θα αποζημιωθούν οι επιβάτες
Εκτός από την αναταραχή στην περιοχή, έγινε γνωστό ότι η γραμμή κρουαζιέρας δεν
μπόρεσε να εξασφαλίσει εμβολιασμούς για όλα τα μέλη του πληρώματος. Σύμφωνα
με πληροφορίες, η Royal Caribbean ζήτησε από το Υπουργείο Υγείας του Ισραήλ
να αγοράσει εμβόλια και να τα αντικαταστήσει αργότερα όταν η γραμμή θα είχε και
άλλες παραγγελίες, αλλά η εταιρεία έλαβε αρνητική απάντηση. Εδώ και μέρες υπήρχαν πληροφορίες ότι η Royal Caribbean επρόκειτο να προχωρήσει στην παραπάνω
απόφαση, ωστόσο η επίσημη ανακοίνωση έγινε το περασμένο Σάββατο το βράδυ.
Οι επιβάτες του Odyssey of the Seas ενημερώθηκαν για την εξέλιξη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Όσοι είχαν κάνει κράτηση στο Odyssey of the Seas από το
Ισραήλ έχουν την επιλογή μιας μελλοντικής πίστωσης 125% που θα χρησιμοποιηθεί
έως τις 30 Απριλίου 2022 ή 100% επιστροφή χρημάτων. Η Royal Caribbean θα
δώσει επίσης σε οποιονδήποτε έχει ακυρώσει την κρουαζιέρα στο Odyssey of the
Seas επιπλέον πίστωση 400 δολαρίων εάν κάνει κράτηση για μια κρουαζιέρα με το
Jewel of the Seas το 2021 από τη Λεμεσό, Κύπρος.

Η Ίος σε τουριστική έκθεση στην Αυστρία
Με ειδικό virtual stand
Ο δήμος Ιητών με σύμμαχο την τεχνολογία συνεχίζει να προβάλει τις φυσικές
ομορφιές, τις ποιοτικές υπηρεσίες και τις ειδικές μορφές τουρισμού σε Ελλάδα και
εξωτερικό. Πρόσφατα ο Δήμος Ιητών εντόπισε σημαντική ευκαιρία του ΕΟΤ και
συμμετείχε δωρεάν στη μεγαλύτερη εικονική διεθνή έκθεση τουρισμού της Αυστρίας
Ferien Messe Wien 2021, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 7 και 8 Μαΐου 2021. Το
ειδικό virtual stand του Δήμου με το νέο μοντέρνο τουριστικό λογότυπο της Ίου,
προσέλκυσε το ενδιαφέρον των Αυστριακών ταξιδιωτών που είχαν την ευκαιρία να
«περιπλανηθούν» ψηφιακά στο νησί μέσα από ελκυστικές εικόνες και το φετινό καλαίσθητο τουριστικό βίντεο. Στη διάρκεια του εκθεσιακού διημέρου, τον προορισμό
εκπροσώπησε ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και μέλος της Επιτροπής
Τουρισμού, Πλούτωνας Κοριτσιάδης.
BOUSSIAS

ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Η COSTA CRUISES
Ξεκίνησαν από τις 16 Μαΐου,
οι κρουαζιέρες του πλοίου
Costa Luminosa της Costa
Cruises από το λιμάνι της Τριέστης. Πρόκειται για το δεύτερο
κρουαζιερόπλοιο της εταιρείας
που ξεκινά κρουαζιέρες αυτή
τη χρονιά και για το πρώτο
που θα ταξιδέψει στην Αδριατική και την Ελλάδα.
Το εβδομαδιαίο δρομολόγιο
περιλαμβάνει προσεγγίσεις στο
Μπάρι, την Κέρκυρα, την Αθήνα, τη Μύκονο και το Κατάκολο. Το πλοίο θα πραγματοποιήσει 27 συνολικά κρουαζιέρες
στο δρομολόγιο αυτό κατά
τη καλοκαιρινή σεζόν, μέχρι
τα μέσα Νοεμβρίου.
NORWEGIAN CRUISE
LINE: VIRTUAL EVENT
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΝΑΡΞΗ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ
Μόλις δύο μήνες πριν από την
επανέναρξη των δρομολογίων
της από τον Πειραιά με
προορισμό τα ελληνικά νησιά,
η Norwegian Cruise Line
(NCL), διοργανώνει ένα virtual
event την Πέμπτη 20 Μαΐου,
στις 11:00 το πρωί, όπου θα
ενημερώσει τους ανθρώπους
του κλάδου της κρουαζιέρας
σε όλη την Ευρώπη για τα τελευταία νέα και τα σχέδια της
εταιρείας. Ακόμα, για όσους
θέλουν να μάθουν περισσότερα για τις υπηρεσίες της NCL
και το πρωτοποριακό concept
του Freestyle Cruising, έχει
προγραμματιστεί ειδική ενότητα στην εκδήλωση.
Η συμμετοχή στη διαδικτυακή εκδήλωση είναι ελεύθερη,
με τήρηση σειράς προτεραιότητας. Οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να εγγραφούν
και να δουν το αναλυτικό
πρόγραμμα εδώ.
Οι παρουσιάσεις και οι συζητήσεις θα γίνουν στα αγγλικά.
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To Alchemist πρωτοτυπεί ξανά
Το διάσημο εστιατόριο εισάγει τη live συμφωνική μουσική, ένα ροζ δωμάτιο
αποσυμπίεσης και σερβίρει τυρί από μυρμήγκια

Μια νέα εμπειρία δημιούργησε το εστιατόριο Alchemist στη γαστρονομία, φέρνοντας κοντά τη μουσική, με τη ντίσκο και τα
αβαντ-γκαρντ πιάτα του που περιλαμβάνουν τυρί από μυρμήγκια, αίμα γουρουνιού
και ωμές μέδουσες. Αυτά είναι μερικά από
τα νέα στοιχεία του μενού, του εστιατορίου
της Κοπεγχάγης που άνοιξε ξανά στις 4
Μαΐου μετά από 8 μήνες lockdown. «Ηταν
σαν να ανοίγουμε ένα ολοκαίνουργιο εστιατόριο», ανέφερε ο Head Chef και ο συνιδιοκτήτης Rasmus Munk.
Η performance περιλαμβάνει τρεις βιολιστές σε συνεργασία με τη συμφωνική
ορχήστρα της Δανάς, Copenhagen Phil,
οι οποίοι εναλλάσσονται και ερμηνεύουν
το «Lulu», ένα τραγούδι μεταναστών του
19ου αιώνα, δημιουργώντας το κατάλληλο

δραματικό σκηνικό που απαιτείται για την
υποδοχή των επισκεπτών στο ξεκίνημα της
βραδιάς. «Η φιλοξενία και οι παραστατικές
τέχνες είναι δύο από τις βιομηχανίες που
έχουν πληγεί περισσότερο από την πανδημία. Αυτή η μελαγχολική παράσταση θυμίζει τη «μαύρη τρύπα» στην οποία μπήκαμε
όλοι κατά την πρώτη περίοδο lockdown.
Δηλώνει τη λαχτάρα για τα πράγματα που
χάσαμε, αλλά και τα θετικά αποτελέσματα
από το χρόνο που είχαμε για ανενόχλητο
προβληματισμό», λέει ο Rasmus Munk που
πιστεύει πως η ενσωμάτωση μιας live μουσικής παράστασης είναι σημαντική για τη
δημιουργία μιας ολιστικής γαστρονομικής εμπειρίας. «Τον 17ο αιώνα, η μουσική
συγχωνεύτηκε με το θέατρο και δημιουργήθηkε μια εντελώς νέα μορφή τέχνης: η
όπερα. Με αυτήν τη νέα προσθήκη στο
σύμπαν του Alchemist, νιώθω ότι έχουμε
κάνει ένα βήμα πιο κοντά στην ενσωμάτωση της γαστρονομίας και της τέχνης. Το
φαγητό είναι αναπόσπαστο μέρος της ανθρώπινης ζωής και ανάπτυξης και πρέπει
να αρχίσουμε να εξισώνουμε τη γαστρονομία με άλλες πολιτιστικές εκφράσεις όπως
οι παραστατικές και εικαστικές τέχνες».
Το δεύτερο καινούργιο στοιχείο του εστιατορίου είναι ένα δωμάτιο εντελώς ροζ
με κιτς διακοσμήσεις σε κάθε πιθανή από-

χρωση, όπου φυσικά υπάρχει και μια disco
μπάλα. Ο Munk λέει ότι η ιδέα πίσω από
αυτό είναι να παίξει με την αντίθεση ανάμεσα στη συμμόρφωση με τους κανόνες
και στην επιθυμία να είσαι χαλαρός. «Το
Pink Room είναι ένας τρόπος να διοχετεύσετε την ένταση» ανέφερε ο Munk λέγοντας πως οι περισσότεροι επισκέπτες
χορεύουν μέχρι τελικής πτώσης.
Οσο για την κουζίνα, δημιουργικότητα,
νέες τεχνικές όπως ανάπτυξη μοτίβων
μυκηλίου, παρασκευή τυριού με μυρμηκικό
οξύ και συγκομιδή μεδουσών είναι μόνο
μερικές νέες προσθήκες. Ξεχωρίζει το πιάτο “μάτι” , εμπνευσμένο από το δυστοπικό
μυθιστόρημα «1984» του George Orwell.
Πρόκειται για μια κόρη του ματιού γεμιστή
με χυμό λευκών σπαραγγιών, φιστίκια και
ωμό hamachi που συμπληρώνεται με χαβιάρι και τζελ από μάτια ψαριού.
Ταυτόχρονα, η ομάδα οπτικών εφέ δημιούργησε νέα σύμπαντα 360 μοιρών για
τον θόλο του πλανηταρίου. Να θυμίσουμε
πως το Alchemist δε θυμίζει σε τίποτα ένα
παραδοσιακό εστιατόριο, αλλά είναι ένα
σύγχρονο εστιατόριο με υψηλή αισθητική,
τέχνη και τεχνολογία, ενώ, μεταξύ άλλων,
οι επισκέπτες κατά τη διάρκεια της γευσιγνωσίας περνούν από διάφορα αισθητήρια δωμάτια.

Γκαστόνε: Το τυχερό παπί της Πραξιτέλους
Το νέο all day από την ομάδα της Cookoovaya
Έξι χρόνια μετά το άνοιγμα της Cooko
ovaya η γνωστή παρέα των τεσσάρων
μαγείρων δίνει ραντεβού με το πιο τυχερό
παπί του κόσμου, Πραξιτέλους 43 & Αγ.
Μάρκου γωνία.
Το νέο εγχείρημα των Κλεομένη Ζουρνατζή, Περικλή Κοσκινά και των αδερφών
Σπύρου και Βαγγέλη Λιάκου φέρει το
όνομα Γκαστόνε και αφορά σε ένα νεανικό χώρο με φαγητό και ποτό για όσους
αγαπούν το casual dining. Το φαγητό
ακολουθεί τις ίδιες αρχές μαγειρικής που
διέπουν και τα υπόλοιπα εστιατόρια των
τεσσάρων ως προς τις άριστες πρώτες
ύλες, την τεχνική αρτιότητα και τη λεπτομερή προετοιμασία του τελικού προϊόντος.
Τραγανό γουρουνόπουλο στη σούβλα,
grilled cheese sandwich, μοσχαρίσιος
BOUSSIAS

σιδηρόδρομος στη γάστρα, hot dog από
μαύρο χοίρο σε αχνιστό ψωμάκι, μερικές
από τις ένοχες απολαύσεις του καταλόγου,
εμπνευσμένες από την παγκόσμια σύγχρονη γαστρονομία του δρόμου με έντονες
επιρροές της ελληνικής κουζίνας. Παράλληλα, μία σειρά από κλασικά κοκτέιλ όπως
Mai Tai, Frozen Negroni, Old Fashioned
άρτια δομημένα από τα χέρια έμπειρων
bartenders ολοκληρώνουν την εικόνα ενός
εστιατορίου από μια άλλη εποχή, εκείνη
από τις αρχές της δεκαετίας του ΄90, όπου
το φαγητό αναδείκνυε την ατμόσφαιρα της
εποχής και όχι το αντίθετο. Το opening
έγινε την περασμένη Πέμπτη 13 Μαΐου και
λειτουργεί καθημερινά τηρώντας ευλαβικά
όλα τα μέτρα ασφάλειας και υγιεινής.
Χρύσα Κακιώρη
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Μοριάς 21: Διαδρομές στην Πελοπόννησο
εμπνευσμένες από την Eπανάσταση

Διευθύντρια Σύνταξης:
Υπεύθυνος Διαφήμισης:
Κατερίνα Δρόσου, T: 210-6617777 (εσωτ. 261), Πέτρος Τσάτσης, T: 210 661 7777 (εσωτ. 388),
E: kdrossou@boussias.com
E: ptsatsis@boussias.com
Αρχισυντάκτρια:
Βίκη Τρύφωνα, E: vtrifona@boussias.com
Σύνταξη:
Μαρία Γκουρτσιλίδου. Τ: 210-6617777
(εσωτ. 350), E: mgourtsilidou@boussias.com
Ισαβέλλα Ζαμπετάκη, T: 210-6617777
(εσωτ. 200), E: zampetaki@boussias.com

Υπεύθυνη Συνδρομών:
Βίκυ Θεοδωρίδου T: 210 661 7777
(εσωτ: 101), E: vtheodoridou@boussias.com
Σελιδοποίηση: Αλέξανδρος Εγγλέζος

#
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Ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα πολιτιστικού τουρισμού
Με τη συμμετοχή πάνω από
70 ιδρυμάτων, φορέων και
εταιρειών που συμμετέχουν
στο πρόγραμμα, παρουσιάστηκε διαδικτυακά τη Δευτέρα
17 Μαΐου το «Μοριάς ’21», η
πρωτοβουλία που αναπτύσσουν το Ίδρυμα Καπετάν
Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου και η ΤΕΜΕΣ
Α.Ε., απευθύνοντας ανοιχτό
κάλεσμα στους απανταχού Έλληνες ν’ ανταμώσουν φέτος στην Πελοπόννησο, τον
τόπο όπου εδραιώθηκε ο Αγώνας για την Ανεξαρτησία!
Η πρωτοβουλία τελεί υπό την αιγίδα της Επιτροπής «Ελλάδα 2021» και πραγματοποιείται με στρατηγικούς εταίρους την Περιφέρεια Πελοποννήσου και τους Δήμους
Ανατολικής Μάνης, Δυτικής Μάνης, Καλαμάτας, Κορινθίων, Μονεμβασίας, Ναυπλιέων, Πύλου-Νέστορος, Τρίπολης, καθώς και με τους Δήμους Μεσσήνης, Οιχαλίας,
Τριφυλίας, σε συνεργασία με την «Πρωτοβουλία 1821-2021».
Το ΜΟΡΙΑΣ ’21 είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα πολιτιστικού τουρισμού που,
μέσα από 21 θεματικές διαδρομές, συνδέει εμβληματικές πόλεις της Πελοποννήσου,
αναδεικνύει την ιστορία του τόπου και τον ρόλο κάθε πόλης στον Αγώνα για την
Ανεξαρτησία.
Οι διαδρομές είναι τριήμερες, πενθήμερες ή επταήμερες και προβάλλουν τα γνωστά και άγνωστα μνημεία κάθε πόλης, ενώ εμπλουτίζονται με 4 άξονες δράσεων
που έχουν ως επίκεντρο την Ιστορία, την Τέχνη, την Γαστρονομία και τη Φύση. Την
επιστημονική τεκμηρίωση του προγράμματος έχει αναλάβει το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, με τον συντονισμό του Καθηγητή Νικόλαου Ζαχαριά και την εποπτεία
σε θέματα τεκμηρίωσης του ομότιμου Καθηγητή Θάνου Βερέμη και του Καθηγητή
Θανάση Χρήστου. Οι δράσεις του προγράμματος θα αρχίσουν να ξεδιπλώνονται
σταδιακά το επόμενο διάστημα.
Ο Πρόεδρος του Ιδρύματος Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου και
της ΤΕΜΕΣ Α.Ε., κ. Αχιλλέας Β. Κωνσταντακόπουλος μοιράστηκε το όραμα του
προγράμματος δηλώνοντας: «Είμαι πολύ χαρούμενος που πάνω από 70 φορείς,
ιδρύματα και εταιρίες αγκάλιασαν την προσπάθεια μας και όλοι μαζί δημιουργούμε
το Κάλεσμα στο Μοριά. Αυτό πιστεύουμε ότι είναι και το μεγαλύτερο μήνυμα του
εορτασμού. Μαζί, μπορούμε να επιτύχουμε περισσότερα.
Αυτό κατάφεραν οι πρόγονοί μας και διδάχθηκαν τόσο από τις επιτυχίες όταν ήταν
ενωμένοι όσο και από τις αποτυχίες όταν δεν ήταν. H επανάσταση του 1821 μας
έδειξε πως μόνο όταν όλες οι δυνάμεις του έθνους ενωθήκαν, πετύχαμε το ακατόρθωτο».
Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα θα βρείτε εδώ.
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Στο επίκεντρο της Ιταλικής τουριστικής αγοράς, στο workshop
Benvenuti in Grecia, βρέθηκε
ο Οργανισμός Τουρισμού Θεσσαλονίκης, παρουσιάζοντας
τη Θεσσαλονίκη και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που την
κάνουν ελκυστική και ανταγωνιστική, μετά από πρόσκληση
της Διευθύντριας του γραφείου
εξωτερικού ΕΟΤ Ιταλίας
κ. Κυριακής Μπουλασίδου.
Ο Οργανισμός Τουρισμού
Θεσσαλονίκης συμμετείχε στο
workshop Benvenuti in Grecia
από τις 12 ως τις 14 Μαΐου
2021, μέσω της πρωτοποριακής και καινοτόμου πλατφόρμας Virtual Tourism Space
(VIRBELA) όπου κάθε συμμετέχων είχε τον δικό του προσωποποιημένο χώρο με το δικό
του προσωπικό avatar.
Στο εικονικό περίπτερο του
ο Οργανισμός Τουρισμού Θεσσαλονίκης «υποδέχθηκε» tour
operators και δημοσιογράφους
εξειδικευμένους σε τουριστικά
θέματα από την Ιταλία.
Ο Οργανισμός προέβαλε
τα επικαιροποιημένα χαρακτηριστικά του προορισμού προσκαλώντας το ιταλικό κοινό
να επισκεφθεί την Θεσσαλονίκη
για τις καλοκαιρινές διακοπές.
Ο θεματικός τουρισμός κυριάρχησε στις επαφές και συζητήσεις της γειτονικής χώρας
η οποία αποτελεί αγορά στόχο
για την Θεσσαλονίκη.

Εκδότης: Μιχάλης Μπούσιας
Σύμβουλος Εκδόσεων: Δημήτρης Κορδεράς
Διευθύντρια Εκδόσεων: Αντωνία Κατσουλιέρη
Διευθύντρια Πωλήσεων: Νένα Γιαννακίδου
Διευθυντής Συνεδρίων και Βραβείων: Νικόλας Κονδάκης
Creative Director: Γιώργος Τριχιάς

Το Hotel & Restaurant Daily
εκδίδεται από την

Χρύσα Κακιώρη, E: chryssakak@yahoo.gr
Δ: Κλεισθένους 338, 153 44 - Γέρακας, Τ: 210-6617777, F: 210-6617778, E: info@boussias.com | www.boussias.com
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