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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 28-09-2022 

Ολοκλήρωση του 1ου Επαγγελματικού Ταξιδιού Εξοικείωσης  

με πρωτοβουλία της ΟΛΗΓ 

 

Ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία η διοργάνωση του 1ου Επαγγελματικού Ταξιδιού Εξοικείωσης (Fam 

Trip) για ανώτερα στελέχη επικείμενων εταιρειών πολυτελούς κρουαζιέρας που φιλοξενήθηκε στην 

Ηγουμενίτσα στις 22-26 Σεπτεμβρίου 2022.  

 



 

Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη  ενέργεια με μεγάλες απαιτήσεις σωστού προγραμματισμού και 

σχεδιασμού στοχεύοντας στην επικοινωνία και απευθείας συνεργασία με τις εταιρείες διεθνούς 

κρουαζιέρας, με σκοπό την σε βάθος γνωριμία με τις σύγχρονες υποδομές του Λιμένα Ηγουμενίτσας 

και την ανάδειξη των ευρύτερων προορισμών κρουαζιέρας.  

Συμμετείχαν ανώτερα στελέχη από τις εταιρείες και ομίλους της Silversea Cruises (RCG), Holland 

America Group (Carnival Corp), Azamara Cruises, Scenic Cruises (Scenic Group) και Star Clippers, 

εκπροσωπώντας συνολικά 13 από τις μεγαλύτερες εταιρίες κρουαζιέρας, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 

άνω του 80% των εταιρειών πολυτελούς κρουαζιέρας που θα προσφέρουν προγράμματα κρουαζιέρας 

στην περιοχής μας τα επόμενα χρόνια. 

Το πρόγραμμα της εξοικείωσης ήταν εντατικό και στα πλαίσια των διεθνών απαιτήσεων και 

προδιαγραφών της διεθνούς κρουαζιέρας, ακολουθώντας επιπλέον και τα διεθνή κριτήρια 

βιωσιμότητας για τους προορισμούς.  

 Η Διοίκηση του ΟΛΗΓ με επικεφαλής τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κο Αθανάσιο Πορφύρη υποδέχθηκαν 

την αποστολή την πρώτη ημέρα στα γραφεία διοίκησης του λιμένα για ειδική παρουσίαση σχετικά με 

την σημασία του Λιμένα για την διεθνή κρουαζιέρα αλλά και την πρωτοπορία του στην ικανοποίηση 

όλων των διεθνών απαιτήσεων, αναγκών  και προσαρμογών σχετικά με την προστασία του 

περιβάλλοντος, τα εναλλακτικά καύσιμα, την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στα σύγχρονα πλοία, την 

ψηφιοποίηση υπηρεσιών.  

 

 

Κατόπιν έγινε επίσκεψη και αυτοψία στην χερσαία ζώνη λιμένα και στους τομείς που θα είναι 

αφιερωμένοι στην δραστηριότητα της κρουαζιέρας, υποδοχή στην πόλη από τον Δήμαρχο της 

Ηγουμενίτσας και σύντομη περιήγηση.  



 

 

 

 

Όσον αφορά τον προορισμό κρουαζιέρας οι συμμετέχοντες έδωσαν τα εύσημα στο Αρχαιολογικό 

Μουσείο, στον αρχαιολογικό χώρο της Γιτανης, στην οργανωμένη παραλία του Δρέπανου με το 

κλείσιμο της ημέρας με επίσκεψη και αυτοψία στο Τουριστικό Καταφύγιο Συβότων και στον θαλάσσιο 

χώρο της περιοχής για τις δυνατότητες εναλλακτικής  χρήσης αγκυροβολίου μέσω διαδικασιών και 

παρεχόμενων υπηρεσιών από τις μαρίνες ευθύνης της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε.  

Οι επόμενες ημέρες περιείχαν επισκέψεις και συσκέψεις με τοπικούς φορείς και οργανισμούς στην 

ευρύτερη περιοχή με σκοπό τον εμπλουτισμό του προγράμματος εκδρομών και εμπειρίας των 

επιβατών κρουαζιέρας. 

Στα Ιωάννινα η υποδοχή έγινε από τον Δήμαρχο κύριο Ελισαφ και τους τοπικούς φορείς σε πλήρη 

απαρτία, 



 

στο Μέτσοβο από τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων και Βουλευτή κύριο Τασούλα  

 



 

και φυσικά τον Δήμαρχο 

 

και στον Δήμο Σουλίου από τον Δήμαρχο και τοπικούς φορείς.  

 

 

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την 2η Βραδιά Γευσιγνωσίας από το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας και 

Σύλλογο Υδατοκαλλιεργητών με την υποστήριξη της Ο.Λ.Η.Γ Α.Ε. που φιλοξενήθηκε στο Τερματικό 



Σταθμό Τ1 του Λιμένα Ηγουμενίτσας όπου δόθηκε η δυνατότητα στα στελέχη να ανακαλύψουν  τον 

αγροδιατροφικό πλούτο και την βιοποικιλότητα της περιοχής.  

 

 

Όλοι ανεξαιρέτως οι συμμετέχοντες εξέφρασαν όχι μόνο τις ευχαριστίες τους για την πρόσκληση και 

φιλοξενία αλλά και για την δυνατότητα που τους προσφέρθηκε για γνωρίσουν και να αξιοποιήσουν 

έναν πολυθεματικό προορισμό κρουαζιέρας εντελώς άγνωστο για το κοινό τους.  

Τέλος, η εν λόγω διοργάνωση αποτελεί προϊόν της συνεργασίας της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. με την εξειδικευμένη 

εταιρεία με έδρα τις ΗΠΑ του χώρου της διεθνούς κρουαζιέρας ICCS Corp. και του επικεφαλής της Chris 

Nicolaides και αναμένεται να επαναληφθεί στο μέλλον με άλλη μορφή.   

 

 


