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H ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ 

Προσπαθήσαμε να σχεδιάσουμε διαδρομές που στηρίζονται

στην τοπική ταυτότητα και στο γαστρονομικό, πολιτιστικό και

φυσικό πλούτο, ενώ παράλληλα:φυσικό πλούτο, ενώ παράλληλα:

Α) είναι σε θέση να εμπλουτίσουν το τουριστικό προϊόν

Β) μπορούν να γίνουν ολοκληρωμένες προτάσεις

περιήγησης και αναψυχής

Γ) θα αφήσουν στον επισκέπτη αξέχαστες ταξιδιωτικές

εμπειρίες



Οι Διαδρομές Γεύσεων και Πολιτισμού 
αποτελούν 

ένα “ τοπικό δίκτυο” προϊόντων, υπηρεσιών 
και δραστηριοτήτων που έχουν ως 

μοναδικό ζητούμενο: μοναδικό ζητούμενο: 

να προσφέρουν στον επισκέπτη μια  

αξέχαστη ταξιδιωτική - γαστρονομική εμπειρία 
με κύριο χαρακτηριστικό την υψηλή ποιότητα



Οι γαστρονομικές διαδρομές αποτελούν:

Ένα πολυθεματικό τμήμα του  τουρισμού ειδικών Ένα πολυθεματικό τμήμα του  τουρισμού ειδικών 
ενδιαφερόντων που δημιουργούν ένα συνεχές ρεύμα 
επισκεπτών στην ύπαιθρο λειτουργώντας ως βασικός 

πυλώνας της τοπικής ανάπτυξης 



Οι γαστρονομικές διαδρομές μπορούν να συμβάλλουν:
� Στην ενίσχυση μικρών παραγωγών και επιχειρήσεων

� Στην προβολή περιοχών και στη βελτίωση της φήμης των

� Στην ανάδειξη και αξιοποίηση τοπικών προϊόντων & γεύσεων

� Στον εμπλουτισμό του προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος� Στον εμπλουτισμό του προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος

� Στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου

� Στη διάχυση του τουριστικού ρεύματος στο χώρο

� Στη διατήρηση του παραγωγικού ιστού

� Στη διασύνδεση όλων των τομέων της τοπικής οικονομίας

� Στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας

� Στην αύξηση του τοπικού εισοδήματος



Ο Σχεδιασμός των διαδρομών είναι

μια πολυσύνθετη διαδικασία που έλαβε υπόψη:

1. Την προσφορά των περιοχών για γαστρονομικό τουρισμό

2. Τη ζήτηση – πραγματική δυνατότητα για γαστρονομικό τουρισμό

3. Το προφίλ και τις προσδοκίες των δυνητικών επισκεπτών3. Το προφίλ και τις προσδοκίες των δυνητικών επισκεπτών

4. Τα επιτυχημένα παραδείγματα από την Ελλάδα & το εξωτερικό

5. Τις τάσεις της τουριστικής αγοράς

6. Τους σκοπούς που καλούνται να υπηρετήσουν οι διαδρομές

7. Τις δυσκολίες – δυνατότητες χάραξης διαδρομών

8. Τον τρόπο διαχείρισης – διατήρησης των διαδρομών

9. Τους τελικούς ωφελούμενους

10. Το… όχι άλλη μια προσπάθεια χαμένη…



ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ



Για το σχεδιασμό των διαδρομών λήφθηκαν υπόψη τα εξής στοιχεία:

ΧΩΡΟΣΧΩΡΟΣ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ 

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

ΧΡΟΝΟΣΧΡΟΝΟΣ

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ 

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

ΘΕΜΑΘΕΜΑ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ 

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 

&& ΑΝΩΔΟΜΕΣΑΝΩΔΟΜΕΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ 

ΠΛΑΙΣΙΟΠΛΑΙΣΙΟ



Στοιχεία επιτυχίας: 

Η επιλογή κεντρικής ιδέας:

που πρέπει να είναι 

Καθοριστικά στοιχεία θεωρήθηκαν:

που πρέπει να είναι 
συγκεκριμένή, 
να λειτουργεί ως brand name,
να αφήνει το περιθώριο 
ανάπτυξης νέων 
δραστηριοτήτων, 
να εμπνέει, να θυμίζει, 
να παραπέμπει-σηματοδοτεί 



Ο σχεδιασμός και η επιλογή των διαδρομών στηρίχτηκαν σε δύο είδη 
κριτηρίων:

1. Κριτήρια Προσφοράς Κορμού: 
δηλαδή μείζονα στοιχεία εικόνας, φήμης, ελκυστικότητας, ποιότηταςδηλαδή μείζονα στοιχεία εικόνας, φήμης, ελκυστικότητας, ποιότητας
και υπηρεσίες εξυπηρέτησης
Βαρύτητα 70% 

2. Κριτήρια Συνθηκών πλαισίου: 
δηλαδή στοιχεία που λειτουργούν αθροιστικά - συμπληρωματικά και 
βελτιώνουν την εικόνα και τη λειτουργία των διαδρομών  
Βαρύτητα 30%



ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΟΡΜΟΥ

Τοπική κουζίνα – τοπικά προϊόντα
Κέντρα εστίασης και αναψυχής

«Πυρήνες» πρωτογενούς παραγωγής

Επιχειρήσεις τροφίμων – ποτώνΕπιχειρήσεις τροφίμων – ποτών

Στοιχεία πολιτισμού
Φυσικό περιβάλλον
Σημεία στάσης - θέας

Εμβληματικά σημεία - γεγονότα
Ξενοδοχεία - Καταλύματα

Τοπικές Εκδηλώσεις

Συνολική ταυτότητα διαδρομής



ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

Ισορροπία στην κατανομή στοιχείων

που συνθέτουν τη συνολική εικόνα 
Συνέχεια - Συνέργεια - Διάρκεια

Προσέγγιση - ασφάλειαΠροσέγγιση - ασφάλεια
Ιδιαίτερη Ποιότητα - Φήμη 
Προϊόντων και Υπηρεσιών

Δυνατότητες ξενάγησης
Εξυπηρέτηση ατόμων με μειωμένη 

κινητικότητα

Ενημέρωση, Πληροφόρηση,
Καθοδήγηση



OI ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 























ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ 

Το περιεχόμενο πρέπει να υπακούει στο τρίπτυχο:

ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ  - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ



Τα τουριστικά πακέτα είναι: 

- Οργανωμένα

- Ολιγοήμερης ή Πολυήμερης διάρκειας

- Τοπικής ή υπερτοπικής εμβέλειας (κάθετα-οριζόντια)
- Αναγνωρίσιμης εικόνας - φήμης
- Έντονα στη συνείδηση των επισκεπτών

- Ικανά να μεταδοθούν - συστηθούν στο μέλλον

Απευθύνονται: 
Σε ντόπιους ή αλλοδαπούς επισκέπτες 



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ 

� Έχουν έδρα-αφετηρία: πύλες εισόδου ή πληθυσμιακά κέντρα
� Είναι Πολυθεματικά: εξασφαλίζουν πλήθος ταξιδιωτικών εικόνων & 

εμπειριών

� Πωλούνται καθόλη τη διάρκεια του έτους 
� Έχουν επίκεντρο τη γαστρονομία & τον τοπικό πολιτισμό� Έχουν επίκεντρο τη γαστρονομία & τον τοπικό πολιτισμό
� Ικανοποιούν την τάση της (νέας) τουριστικής αγοράς: γαστροτουρίστες,  
οινοτουρίστες, τουρίστες με πολιτισμικά ενδιαφέροντα, φυσιολάτρες, επισκέπτες    
τρίτης ηλικίας

� Αφορούν επισκέψεις & δραστηριότητες στην ύπαιθρο 
� Αποφεύγουν πρακτικές & συνήθειες μαζικού τουρισμού 
� Περιέχουν το στοιχείο της συμμετοχής & της εμπειρίας 
� Εμπλουτίζουν και ενισχύουν το τουριστικό προϊόν
� Βοηθούν στην προσπάθεια επιμήκυνσης της τουριστικής περιόδου







1η ΗΜΕΡΑ: Περιήγηση στον Άγιο Νικόλαο

2η ΗΜΕΡΑ: Γνωριμία μ τα προϊόντα του

Λασιθίου

3η ΗΜΕΡΑ: Στα χωριά του Μιραμπέλλου και

την κοσμοπολίτικη Ελούντα

4η ΗΜΕΡΑ: Σπιναλόγκα

5η ΗΜΕΡΑ: Οροπέδιο Λασιθίου - Κερά -

Κράσι - Μάλια - Σίσι - ΜίλατοςΚράσι - Μάλια - Σίσι - Μίλατος

6η ΗΜΕΡΑ: Αναχώρηση









ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ 

Μεταφορά προς και από τον προορισμό

Κόστος διαμονής

Διατροφή

Εισιτήρια επισκέψιμων χώρων

Δραστηριότητες

Μετακινήσεις εγγύς και εντός των διαδρομών

Ξενάγηση 
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