Ρέθυμνο, Πέμπτη 16 Ιουνίου 2022

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
“Γαλάζια Σημαία” 2022

Για 26η χρονιά απονέμεται στο Grecotel Lux Me White Palace
Την Τετάρτη 15 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Grecotel Lux Me White
Palace εκδήλωση για την απονομή της Γαλάζιας Σημαίας 2022 με την παρουσία του
Αντιλιμενάρχη Ρεθύμνου, κου Άκη Παττακού. Την τελετή παρακολούθησαν
φιλοξενούμενοι και εργαζόμενοι του ξενοδοχείου, που με την ενεργή συμμετοχή
τους συνέβαλλαν σε αυτή την βράβευση. Στην προσφώνησή του ο Διευθυντής του
ξενοδοχείου κος Μπάμπης Γιαλιτάκης αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, «στην πρόσφατη
ολοκλήρωση υλοποίησης του προγράμματος εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης του
εμβληματικού ξενοδοχείου του Ρεθύμνου (πρώην El Greco) που αποτέλεσε την πρωτοπόρο
ξενοδοχειακή μονάδα για την ανάπτυξη του Τουρισμού στον τόπο μας. Σήμερα το
εντυπωσιακό Grecotel Lux Me White Palace αναδεικνύεται σε μια από τις καλύτερες
μονάδες της Μεσογείου».

Για 26 συναπτά έτη το Grecotel Lux Me White Palace βραβεύεται με τη “Γαλάζια
Σημαία”, πληρώντας αυστηρά κριτήρια του Διεθνούς Προγράμματος που αφορούν:
 την καθαριότητα της θάλασσας
 την οργάνωση και την καθαριότητα της ακτής
 την ασφάλεια των επισκεπτών
 την προστασία της φύσης και περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση

Εκατοντάδες πρωτοβουλίες και πολύπλευρες ενέργειες στήριξης οργανισμών και
φορέων υλοποιεί κατ’ έτος o ‘Όμιλος Νίκου Δασκαλαντωνάκη-Grecotel, που
λειτουργεί εδώ και δεκαετίες βάσει διεθνών προτύπων αειφορίας και βιώσιμης
ανάπτυξης. Πρόκειται για δράσεις, που αφενός συμβάλλουν άρρηκτα στην
προστασία των ελληνικών οικοσυστημάτων, και αφετέρου στηρίζουν σε μόνιμη
βάση τις τοπικές κοινωνίες.

Ειδικότερα η Grecotel, η κορυφαία εταιρεία στο χώρο των επιχειρήσεων τουρισμού
στην Ελλάδα, παραμένει πιστή στο όραμα και τις αξίες του Ιδρυτή και Προέδρου
της, κυρίου Νίκου Δασκαλαντωνάκη, ότι «Πολιτισμός και Τουρισμός οφείλουν να
πηγαίνουν χέρι χέρι».
Η Grecotel είναι η πρωτοπόρος εταιρία στην Ελλάδα στους τομείς προστασίας,
διατήρησης και ανάδειξης του περιβάλλοντος και της πολιτιστικής μας
κληρονομιάς. Από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 στην προστασία της φύσης με
την ίδρυση Τμήματος Περιβάλλοντος και Πολιτισμού έχει θέσει ως έναν από τους
κύριους στόχους του τη βιωσιμότητα, που αποτελεί τη βασική έμπνευση για τις
κοινωνικές και περιβαλλοντικές δράσεις.
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