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Την 1 η /7ου /2016 πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού
Ταμείου Ρεθύμνης, κατόπιν πρόσκλησης της Προέδρου του κας Κουτσαλεδάκη
Ειρήνης και σε συνεργασία με το ΔΗΜΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ συνάντηση φορέων στο
πλαίσιο στοχευμένων προσπαθειών για την προσέλκυση και διατήρηση σε βάθος
χρόνου του ενδιαφέροντος πλοιοκτητριών εταιρειών κρουαζιέρας προς το λιμάνι
Ρεθύμνου.
Στη συνάντηση αυτή παρευρέθησαν ο Διεθνής Επιθεωρητής ΙΜΟ και Υπεύθυνος
Ασφαλείας Λιμενικής Εγκατάστασης Ρεθύμνου, εκπρόσωποι του Εμπορικού
Συλλόγου Ρεθύμνου, του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Ρεθύμνου, της
Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ρεθύμνου, του Συλλόγου
Καταστημάτων Εστίασης και Συναφών Επαγγελμάτων Δήμου Ρεθύμνης καθώς και
του Τμήματος Τουρισμού του Δήμου .
Η συζήτηση κινήθηκε στο πλαίσιο εξεύρεσης και εξέλιξης κοινών δράσεων με τη
χρήση διεθνών και δοκιμασμένων πρακτικών που θα επιφέρουν θετικό αποτέλεσμα
και θα κάνουν τον προορισμό «Ρέθυμνο» ελκυστικό και επιλέξιμο. Τέθηκε δε, και
συζητήθηκε ιδιαίτερα, το θέμα της ασφάλειας (security) και ο ρόλος που αυτή
διαδραματίζει ως πρωταρχική εγγύηση για τις πλοιοκτήτριες εταιρείες ως προς την
επιλογή των προορισμών για τα πλοία τους.
Παρουσιάστηκε η δυναμική παρουσία του Ρεθύμνου σαν εκδρομικός προορισμός
στην ατζέντα επιλογής των επισκεπτών κρουαζιέρας από τα λιμάνια των όμορων
νομών, που μέχρι τώρα δεν υπήρχε, καθώς και η συνεχής επιδίωξη στόχων
επισκεψιμότητας κρουαζιεροπλοίων στο Ρέθυμνο. Ήδη ο προορισμός ΡΕΘΥΜΝΟ
έχει συμπεριληφθεί σαν επιλεκτικός εκδρομικός προορισμός με λεωφορεία και για
τις 28 αφίξεις κρουαζιεροπλοίων σε λιμάνια όμορων νομών.
Οι φορείς ενημερώθηκαν για τη συμμετοχή του Δήμου μας και του Δημοτικού
Λιμενικού Ταμείου Ρεθύμνης στην έκθεση POSIDONIA 2016 και τις συναντήσεις
με εκπροσώπους εταιρειών και φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της
κρουαζιέρας, συναντήσεις οι οποίες άνοιξαν δυναμικά νέες προοπτικές για την
τουριστική προβολή του Ρεθύμνου και τη διεκδίκηση μεριδίου επισκεψιμότητας.
Εν κατακλείδει, ενημερώθηκαν για την πορεία εξέλιξης έρευνας που ανατέθηκε
από το ΔΛΤΡ πάνω στη χάραξη στρατηγικής για την ανάπτυξη της κρουαζιέρας στο
Ρέθυμνο, έρευνα που θα αποτελέσει το βασικό εργαλείο για να δηλώσει το Ρέθυμνο
την παρουσία του καθώς και για την επίσκεψη στελεχών που δραστηριοποιούνται
στον τομέα πώλησης προϊόντος κρουαζιέρας προκειμένου να γνωρίσουν την πόλη
μας, μια πόλη που ζει από το παρελθόν της, τιμά το παρόν της και διεκδικεί το μέλλον
της.
Κοινής αποδοχής τυγχάνουν οι διαπιστώσεις ότι:
Η θέση του Ρεθύμνου, ο πολυποίκιλος δυναμικός χαρακτήρας του τόσο της πόλης
όσο και της ενδοχώρας , η ύπαρξη του Μουσείου της Αρχαίας Ελεύθερνας, του
Αρχαιολογικού Μουσείου στα σπλάχνα της πόλης, οι επιλογές αρχαιολογικού
ενδιαφέροντος, ποδηλατικών διαδρομών, γαστρονομίας, θρησκευτικής και
φυσιολατρικής περιήγησης, είναι τα εξέχοντα σημεία που προσδίδουν κύρος και
δυναμική στην πόλη και το Νομό μας ευρύτερα.
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