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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΜΕ ΑΠΟΛΥΤΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Η
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
«ΠΛΕΟΝΤΑΣ ΣΤΗ ΜΑΥΡΗ ΘΑΛΑΣΣΑ»

Παρασκευή, 26 Ιουλίου 2019

Ο Οργανισμός Λιμένα Αλεξανδρούπολης φιλοξένησε, ως επικεφαλής εταίρος, το τριήμερο
23 – 25 Ιουλίου τους εκπροσώπους του Λιμένα του BURGAS και του Αθλητικού Ομίλου Αλιείας
«ΓΛΑΡΟΣ» από την Βουλγαρία, καθώς και τους εκπροσώπους του Διεθνούς Κέντρου για την
Κοινωνική Έρευνα και την Πολιτική Ανάλυση από το ΒATUMI της ΓΕΩΡΓΙΑΣ στην 3η Τεχνική
συνάντηση υλοποίησης του έργου «Sailing across the Black Sea – SaBS», του προγράμματος
Διασυνοριακής Συνεργασίας Λεκάνη της Μαύρης Θάλασσας (JOP Black Sea Basin), με το οποίο
υλοποιούνται από κοινού δράσεις και εξοπλισμοί σε κάθε λιμένα στον τομέα του ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ και
του ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ.
Επιπλέον την Τετάρτη 24 Ιουλίου 2019 στις 21:00 μ.μ., στο κτήριο του Ναυταθλητικού
Ομίλου Αλεξανδρούπολης (ΝΟΑ) στο Λιμάνι της Αλεξανδρούπολης έλαβε χώρα η παρουσίαση του
έργου του προγράμματος. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν πολλοί εκπρόσωποι αρχών αλλά και
συλλόγων και σωματείων της Αλεξανδρούπολης και της ευρύτερης περιοχής.
Βασικοί στόχοι του προγράμματος, που παρουσιάστηκαν αναλυτικά στην εκδήλωση είναι:
 Ανάπτυξη νέων Τουριστικών Διαδρομών για σκάφη αναψυχής
 Εγκατάσταση νέων πλωτών εξεδρών στον λιμένα της Αλεξανδρούπολης
 Προμήθεια ενός φιλο-περιβαλλοντικού τουριστικού σκάφους στον λιμένα του Burgas
 Λειτουργία Τουριστικών Γραφείων - από ένα σε κάθε λιμάνι

 Προμήθεια ενός υδραυλικού trailer στο λιμένα Αλεξανδρούπολης
 Εκπόνηση πλήρους τουριστικού οδηγού (σε 4 γλώσσες) για ιδιοκτήτες σκαφών που θέλουν
να ταξιδέψουν στα λιμάνια της Μαύρης Θάλασσας και του Βόρειου Αιγαίου.
 Δημιουργία κοινής βάσης δεδομένων για την εικονικοποίηση των δρομολογίων
Όλα τα προαναφερόμενα θα συμβάλλουν αποφασιστικά στην περαιτέρω ανάπτυξη
τουριστικών ροών μεταξύ των τριών λιμανιών, ενώνοντας στον τουριστικό τομέα

τη Μαύρη

Θάλασσα με το Βόρειο Αιγαίο.
Οι φιλοξενούμενοι από το Burgas και το Βatumi στη διάρκεια της εδώ παραμονής τους
είχαν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν ένα fishing trip στην θαλάσσια περιοχή της Μάκρης Μαρώνειας και να επισκεφθούν το νησί της Σαμοθράκης.
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