Θεσσαλονίκη, 6/12/19

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα MAGNA, διοργανώνει εσπερίδα, ανοικτή για το κοινό, τη Τρίτη 17
Δεκεμβρίου 2019 στις 18:00 στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Αχαΐας στην Πάτρα,
στα πλαίσια ανάπτυξης και προώθησης του διεθνούς και ιστιοπλοϊκού πολιτιστικού τουρισμού
στο Ιόνιο, τη Δυτική Ελλάδα και την Νότιο Ιταλία.
Η εκδήλωση απευθύνεται σε όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς τουρισμού, καθώς και σε άτομα
με ενδιαφέρον για τον εναλλακτικό, ιστιοπλοϊκό, πολιτισμικό και ειδικό θεματικό τουρισμό.
Ειδικότερα, στην εκδήλωση αυτή θα παρευρεθούν προσκεκλημένοι από τις τοπικές Δημοτικές
αρχές, την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, εκπρόσωποι της τοπικής επιστημονικής και ερευνητικής
κοινότητας, φορείς Αρχαιολογίας και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, καθώς επίσης επαγγελματίες και
φορείς του Τουρισμού, που εξειδικεύονται στον Ιστιοπλοϊκό και Καταδυτικό Τουρισμό.
Στην εκδήλωση θα παρουσιαστεί το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα “MAGNA” και τα αποτελέσματα του
σχεδιασμού ιστιοπλοϊκών θεματικών διαδρομών σε περιοχές της Ελλάδας και της Νότιας Ιταλίας.
Το ιστιοπλοϊκό προϊόν του Ευρωπαϊκού έργου ονομάζεται “Sail in History” και αποτελεί μια σειρά
ιστιοπλοϊκών διαδρομών με θέμα της αρχαίες ναυτικές διαδρομές κατά το Δεύτερο Ελληνικό
Αποικισμό της νότιας Ιταλίας, την αρχαία Magna Graecia.
Το “Sail in History” χαρακτηρίζεται από πλούσια προσφορά πολιτιστικών και επιστημονικών
εμπειριών. Στην πράξη, κατά τη διάρκεια της πλεύσης, καθώς και κατά τη διάρκεια στάσεων σε
διάφορα λιμάνια, οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να ζήσουν συναρπαστικές εμπειρίες που
σχετίζονται με την ιστορία και τον πολιτισμό της θάλασσας, την αρχαία Ελλάδα και τις Ιταλικές
αποικίες της.
Ακολουθώντας τη διαδρομή των Αρχαίων Ελληνικών αποικιών, οι ιστιοπλοϊκές διαδρομές του “Sail
in History”, ξεκινούν από τον Κορινθιακό κόλπο, συνεχίζουν στο Ιόνιο & τη Δυτική Ελλάδα και
καταλήγουν στη Ν. Ιταλία, στην περιοχή της Καλαβρίας.
Στην εκδήλωση θα παρουσιαστούν και θα σχολιαστούν οι νέες τάσεις του τουριστικού προϊόντος,
η δυναμική εμφάνιση της Κίνας και της Ινδίας στον παγκόσμιο τουριστικό χάρτη, η ανάγκη
δημιουργίας και προώθησης προϊόντων εναλλακτικού τουρισμού, καθώς και η υποστήριξη των
διαθέσιμων προϊόντων από τους συνεργαζόμενους φορείς.
Ο στόχος της εκδήλωσης, είναι η ενημέρωση του ειδικού κοινού και η ευαισθητοποίηση των
συμμετεχόντων σχετικά με το ιστιοπλοϊκό προϊόν “Sail in History”. Οι επαγγελματίες
συμμετέχοντες θα έχουν ευκαιρία να συζητήσουν και να συνεργαστούν με τοπικούς φορείς της
Διοίκησης, επιχειρηματίες και πιθανούς επενδυτές και συνεργάτες.
Σας περιμένουμε τη Τρίτη 17 Δεκεμβρίου 2019 στις 18:00
στο Επιμελητήριο Αχαΐας (Μιχαλακοπούλου 58, Πάτρα)
Η εκδήλωση είναι ανοικτή για το κοινό και πραγματοποιείται στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού
προγράμματος “MAGNA” www.sailinhistory.eu
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω email
στο: sailinhistory@gmail.com, ή στα τηλέφωνα: 6946 455 567 (Ιωάννης Καλογιαννίδης) και
6941 404 914 (Βασιλική Δρούγα).

