ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΩΝ Κ/Ζ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016
«Συγκρατημένη αισιοδοξία» είναι το σύνθημα στα χείλη των κερκυραίων
επαγγελματιών και μη για την τουριστική χρονιά που ήδη έχει ξεκινήσει και με την αβεβαιότητα
που διαμορφώνεται μετά τα τρομοκρατικά χτυπήματα σε Παρίσι, Κωνσταντινούπολη,
Βρυξέλλες αλλά και την κλιμάκωση σε θέματα όπως το Μεταναστευτικό/Προσφυγικό και τις
εμπόλεμες συγκρούσεις στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.
Αυτό όπως είναι φυσικό δεν έχει αφήσει ανεπηρέαστη και την Κρουαζιέρα με τις
εταιρείες να αναπροσαρμόζουν το προγράμματα τους μακριά από τις «δύσκολες» περιοχές, με
τους ελληνικούς προορισμούς μέχρι στιγμής να εμφανίζουν μια «αμφισημία» στις κρατήσεις, με
τα Ιόνια Νησιά και την Κέρκυρα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο όμως, να καταγράφουν μια αυξητική
τάση επισκεψιμότητας στον τομέα της κρουαζιέρας.
Συγκεκριμένα οι προσεγγίσεις κρουαζιερόπλοιων για το 2016 στο νησί μας, ανέρχονται
μέχρι στιγμής σε 469, με περίπου 680.000 επισκέπτες από τον Μάρτιο μέχρι και τα μέσα
Δεκεμβρίου. Αυτό μεταφράζεται σε μια αύξηση 15,2% στις προσεγγίσεις σε σχέση με τις 407
του 2015 και ομοίως αύξηση 12% στους επιβάτες με περίπου 70.000 περισσότερους σε σχέση
με τους 612.551 του 2015.
Η ασφάλεια των επιβατών είναι το πρωταρχικό κριτήριο με βάση το οποίο θα επιλέξουν
τις διακοπές τους φέτος οι τουρίστες σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες από τα
τουριστικά φόρα ενώ τονίζεται ότι οι τουριστικοί προορισμοί που θα διαφυλάξουν την εικόνα
τους ως ασφαλής προορισμός διακοπών θα δεχθούν έως και την τελευταία στιγμή (last minute
booking), τουριστικές ροές.
Η ασφάλεια αποτέλεσε το μείζον θέμα των συζητήσεων στα πλαίσια της Παγκόσμιας
Έκθεσης Κρουαζιέρας που έλαβε χώρα στην Φλόριντα των Ηνωμένων Πολιτειών το
προηγούμενο διάστημα με την παρουσία του Λιμένα Κέρκυρας στο ενιαίο περίπτερο της
Ελλάδας.
Τη Διοίκηση του ΟΛΚΕ Α.Ε. εκπροσώπησε ο υπεύθυνος Κρουαζιέρας κ. Άρης
Μπατσούλης, ο οποίος σε σειρά προγραμματισμένων επαφών με στελέχη εταιρειών
κρουαζιέρας και συγκεκριμένα της Carnival Cruises , Royal Caribbean και MSC, εκφράσθηκαν οι
ανησυχίες τους για τη γενικότερη κατάσταση στη νοτιοανατολική Μεσόγειο, ταυτόχρονα όμως
αναγνώρισαν τις χρόνιες προσπάθειες του λιμένα για την ασφάλεια επιβατών, πληρωμάτων
και χρηστών και τέλος θεωρούν ότι ο προορισμός «Κέρκυρα» είναι ΑΣΦΑΛΗΣ.
Ιδιαίτερη σημασία όμως για το λιμάνι της Κέρκυρας είναι ότι έγιναν οι επαφές και η
αμοιβαία εκδήλωση ενδιαφέροντος για συνεργασία με εταιρεία διαχείρισης κρουαζιεροπλοίων,
για τη χρηματοδότηση της κατασκευής ενός νέου Terminal που θα συμβάλει στην καλύτερη
εξυπηρέτηση του Home Porting, ώστε η Κέρκυρα να συνεχίσει να αποτελεί εναρκτήριο Λιμένα
Κρουαζιέρας και με αυτήν την δυναμική, να προσελκύσει και άλλες εταιρείες που θα
επιθυμούσαν να χρησιμοποιήσουν τις εγκαταστάσεις του Λιμένα ως σημείο έναρξης.
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Με αυτήν την προοπτική ο Οργανισμός Λιμένα έχει ξεκινήσει ένα σχεδιασμό με το
πέρας της περσινής χρονιάς και έχει δρομολογήσει μια σειρά επεμβάσεων μέσα και έξω από
τον λιμένα, με γνώμονα την καλύτερη διαχείριση επισκεπτών και χρηστών, με εργασίες που
αφορούν την διευκόλυνση της ροής των επιβατών στον Τερματικό σταθμό Κρουαζιέρας με
διαρρύθμιση των ισογείων χώρων και την προσθήκη επιπλέον μηχανημάτων ελέγχου επιβατών
και αποσκευών.
Επίσης είναι σε εξέλιξη οι εργασίες για την κυκλοφοριακή ρύθμιση στο χώρο του
PreISPS με την κατασκευή νέων νησίδων, τοποθέτηση φυλακίου ελέγχου και την ολοκλήρωση
της κάθετης και οριζόντιας σήμανσης. Επίσης στο στάδιο της δημιουργίας βρίσκεται μια
τρισδιάστατη απεικόνιση της πόλης-μνημείο που θα στηθεί στο χώρο των αφιξοαναχωρήσεων
και θα δίνει την δυνατότητα στους επισκέπτες να γνωρίσουν καλυτέρα την Κέρκυρα καθώς και
άλλες δράσεις με την ευκαιρία της επετείου των 300 χρόνων.
Παράλληλα ο Οργανισμός Λιμένος Κερκύρας για την τουριστική περίοδο του έτους 2016
θα κυκλοφορήσει και θα διανείμει δωρεάν ΔΙΑΚΟΣΙΕΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ (200.000) Έντυπα Χαρτών της
Πόλης της Κέρκυρας και του Νησιού με αναφορά και φωτογραφίες στα πλέον γνωστά
αξιοθέατα της Πόλης. Εκ των ανωτέρω χαρτών περίπου 160.000 τεμάχια θα διανεμηθούν στους
επιβάτες κρουαζιέρας και 40.000 τεμάχια θα χορηγηθούν στον Δήμο Κερκύρας, προκειμένου να
διανεμηθούν απ’ τα Περίπτερα Πληροφόρησης των τουριστών στην Πόλη της Κέρκυρας. Ο
Χάρτης θα εκδοθεί υπό την Αιγίδα του Δήμου Κέρκυρας και θα φέρει το σήμα της UNESCO. Στο
έντυπο του χάρτη παρέχεται η δυνατότητα διαφήμισης επιχειρήσεων κάθε μορφής (ατομικές ή
νομικά πρόσωπα), που αναπτύσσουν με οποιοδήποτε τρόπο επιχειρηματική δραστηριότητα
στην Κέρκυρα.
Τέλος σύμφωνα με το πρόγραμμα Κρουαζιέρας 2016 τον Φεβρουάριο και Μάρτιο, 11
κρουαζιεροπλοια προσέγγισαν την Κέρκυρα οπού μετέφεραν 11.890 επισκέπτες στην
πλειοψηφία τους Ιταλοί, Αμερικανοί και Γερμανοί – με μέση χωρητικότητα 81,0%, αριθμοί
παραπλήσιοι όμως της σαιζον 2013 (χρονιάς ρεκόρ προσέλευσης επιβατών κρουαζιέρας με
709.000 επιβάτες για την Κέρκυρα).
Ο Απρίλιος, σύμφωνα με το επίσημο πρόγραμμα που έχει κοινοποιηθεί από τον Οργανισμό
Λιμένος Κέρκυρας Α.Ε. προμηνύεται εξίσου ελκυστικός αφού οι προσεγγίσεις αγγίζουν τις 30 με
περίπου 45.000 επιβάτες. Η ροή των προσεγγίσεων από την πρώτη κιόλας εβδομάδα του
Απριλίου αρχίζει και πυκνώνει οπού σε καθημερινή βάση 1 με 2 κρουαζιεροπλοια θα
ελλιμενίζονται στις εγκαταστάσεις του λιμένα.
Ξεχωριστή σημασία για το λιμάνι η άφιξη την Δευτέρα 11/4 του νέου κρουαζιερόπλοιου MS
Koningsdam της εταιρείας Holland America Line στο παρθενικό του ταξίδι, που ξεκινά τις 8/4
από το Λιμάνι της Civitavecchia (Ρώμη) για μια 19μέρη κρουαζιέρα στην Μεσόγειο.
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