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Δεκέμβριος 2020 

Τα νέα του μήνα από το σήμα πιστοποίησης Bike Friendly 

 

Υποδεχόμαστε το 2021 συνεχίζοντας να προωθούμε ενεργά τον ποδηλατικό τουρισμό στην Ελλάδα και να 

αναδεικνύουμε τα μέλη του δικτύου Bike Friendly, ξενοδοχεία, δήμους-προορισμούς και συνεργάτες. Μετά 

την Αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού στο Bike Friendly, οι ενέργειες της NatTour και του Σήματος Bike 

Friendly αναγνωρίστηκαν και από τον ΕΟΤ, που πλέον φιλοξενεί στις σελίδες του Visit Greece την παρουσίαση 

του Σήματος και του Δικτύου Bike Friendly ελληνικών προορισμών και επιχειρήσεων. 

Οι επιτυχίες του Bike Friendly το 2020, έχουν γεμίσει τις αποσκευές μας με αισιοδοξία και δύναμη για τη νέα 

ποδηλατική χρονιά. Την ίδια στιγμή, στο πλαίσιο των συνεργασιών μας, συνεχίζονται οι παρουσιάσεις του 

σήματος Bike Friendly στο διαδίκτυο και τον τύπο, και τις οποίες μπορείτε να βρείτε αναλυτικά στο συνημμένο 

μηνιαίο newsletter μας. 

Ευχόμαστε το νέο έτος να είναι για όλα τα μέλη του δικτύου Bike Friendly ένα έτος γεμάτο υγεία, ασφάλεια, 

αισιόδοξη και δημιουργική σκέψη, καθώς και περισσότερη ποδηλασία και ταξίδια για τους επισκέπτες!  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Το Σήμα Bike Friendly είναι εδώ, συνεχίζει τις δυναμικές παρεμβάσεις του, στηρίζει και αναδεικνύει την 

ανάγκη (ανα)προσαρμογής στα νέα τουριστικά δεδομένα που στο επίκεντρό τους έχουν τις δραστηριότητες 

«χαμηλής έντασης», την επαφή με το φυσικό περιβάλλον και τον «ήπιο τουρισμό». Ο ποδηλατικός τουρισμός 

ήρθε για να μείνει, για αυτό και εμείς συνεχίζουμε με πείσμα και αποφασιστικότητα! Έχουμε ακόμα πολλά να 

κάνουμε και να συνεισφέρουμε σε συνεργασία μαζί με όλα τα μέλη μας για τη διάδοση του ποδηλατικού 

τουρισμού στην Ελλάδα και την εξυπηρέτηση των ποδηλατών-τουριστών.  

Τα Bike Friendly News είναι κοντά σας και αυτόν τον μήνα με νέα που αφορούν στον ποδηλατικό τουρισμό 

και στην πιστοποίησής σας.  



Δημοσιεύσεις Bike Friendly 

 

Το Bike Friendly στο περιοδικό «Διακοπές»    

Χειμωνιάτικες ορθοπεταλιές στην Ελλάδα με το Σήμα “Bike 

Friendly Hotel” και το Δίκτυο Bike Friendly να παρουσιάζεται στο 

περιοδικό «Διακοπές» και το τεύχος του «Χειμώνας 20-21» που 

κυκλοφόρησε στις 6/12/2020.  Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει 

το άρθρο του περιοδικού «...το ποδήλατο μπαίνει σιγά σιγά στη 

ζωή όλων μας και καταλαμβάνει τη θέση που του αξίζει ως μια 

μορφή ήπιας μετακίνησης και φιλικής προς το περιβάλλον. Η 

επιλογή του για τις μετακινήσεις εντός ή εκτός πόλης εν μέσω 

πανδημίας και social distancing, το καθιστά ως το πλέον 

πολυζήτητο μέσο. Τα μέλη του Bike Friendly δικτύου (ξενοδοχεία 

και συνεργαζόμενες ποδηλατικές εταιρείες) σας περιμένουν για να σας παρέχουν μοναδικές εμπειρίες 

χαλάρωσης, αναψυχής και αναζωογόνησης μέσα από την μόνο θετική ενέργεια που παρέχει η ποδηλασία και 

η επαφή με το φυσικό περιβάλλον.». Διαβάστε το υπόλοιπο αφιέρωμα στο δεύτερo τεύχος του περιοδικού 

«Διακοπές». 

 

 

 

 

Η Σκιάθος Bike Friendly Προορισμός: Συνέντευξη της Β. 

Καραντζαβέλου στο Skiathos Life 

Η υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων της NatTour, Βίκυ 

Καραντζαβέλου, παραχώρησε συνέντευξη στα ΕΝ ΝΙΚΟ του 

SkiathosLife.gr με το Νίκο Τζούμα.  

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά την συνέντευξη εδώ: 

 

https://www.bikehotels.travel/i-skiathos-bike-friendly-

proorismos-synenteyksi-ti/ 

 

https://www.bikehotels.travel/i-skiathos-bike-friendly-proorismos-synenteyksi-ti/
https://www.bikehotels.travel/i-skiathos-bike-friendly-proorismos-synenteyksi-ti/


Γεγονότα Bike Friendly 

 

Συμμετοχή του Bike Friendly στην έκθεση Virtual Greek Panorama    

Το Bike Friendly συμμετέχει στην έκθεση Virtual Greek 

Panorama. Πρόκειται για την πρώτη Διεθνή Τουριστική 

Έκθεση GREEKPANORAMA που φέτος θα είναι Virtual 

και θα λειτουργεί όλο τον χρόνο. Η νέα Virtual Greek 

Panorama απευθύνεται σε όλο τον κόσμο, με μία 

εξελιγμένη διαδικτυακή πλατφόρμα που επιτρέπει στον 

δυνητικό επισκέπτη να περιηγηθεί σε εικονικά «virtual» 

περίπτερα για ελληνικούς προορισμούς και τουριστικές 

επιχειρήσεις. Οι επαγγελματίες του τουρισμού αποκτούν 

ένα εργαλείο προώθησης που τους επιτρέπει να πραγματοποιούν διαδικτυακές συναντήσεις, να δημιουργούν 

νέες επαφές και να ενδυμανώνουν υπάρχουσες συνεργασίες. Με την δυναμική προβολή της Virtual Greek 

Panorama προορισμοί και επιχειρήσεις απολαμβάνουν ευρεία διασπορά και επικοινωνία με τους μελλοντικούς 

επισκέπτες τους, λειτουργώντας όλο το χρόνο. 

 

Νέα μέλη Bike Friendly 

 

Καλωσορίζουμε στο δίκτυο των Bike Friendly Hotels τα ξενοδοχεία: 

 

 

Hotel Minos Agia Galini (Αγία Γαλήνη, Ρέθυμνο, Κρήτη) 

Καλωσορίζουμε το νέο μέλος του Bike Friendly δικτύου Hotel Minos 

Agia Galini. Το ξενοδοχείο βρίσκεται στα νότια του νομού Ρεθύμνου 

και αποτελεί το πρώτο πιστοποιημένο Bike Friendly ξενοδοχείο στην 

περιοχή! Απέχει μόλις 100 μέτρα από την πανέμορφη παραλία της 

Αγίας Γαλήνης και είναι ανοιχτό όλο το χρόνο και έτοιμο να χαρίσει 

στιγμές ξεκούρασης και χαλάρωσης! Διασχίστε τα σκιαγραφημένα 

μονοπάτια της περιοχής με ποδήλατο και βιώστε την απόλυτη 

περιπέτεια μέσα στο αγνό καταπράσινο τοπίο. 

Περισσότερα εδώ: https://www.bikehotels.travel/bike-hotels/hotel-minos-agia-galini 

Hotel Aggelos Argostoli Kefalonia (Αργοστόλι, Κεφαλονιά) 

Καλωσορίζουμε το νέο μέλος του Bike Friendly δικτύου Hotel Aggelos 

Argostoli Kefalonia. Το ξενοδοχείο αποτελεί το πρώτο πιστοποιημένο 

Bike Friendly ξενοδοχείο στο νησί της Κεφαλονιάς!  Βρίσκεται στο 

γραφικό Αργοστόλι λίγα μέτρα από τη θάλασσα και είναι έτοιμο να 

σας προσφέρει μία αξέχαστη διαμονή και πολλές ποδηλατικές 

εμπειρίες! Η Κεφαλονιά συνδυάζει αρμονικά το βουνό και την 

θάλασσα, κάτι το οποίο οι περισσότεροι ποδηλάτες θα παρατηρήσουν 

στις διαδρομές απολαμβάνοντας μαγικά τοπία με έντονη βλάστηση, 

γραφικά χωριά και την θέα των παραλιών που κόβει την ανάσα. 

Περισσότερα εδώ: https://www.bikehotels.travel/bike-hotels/hotel-aggelos-kefalonia 

https://www.bikehotels.travel/bike-hotels/hotel-minos-agia-galini


Ανανεώσεις συνεργασιών με μέλη Bike Friendly 

 

Ανανεώνουμε τη συνεργασία μας με τα ξενοδοχεία/καταλύματα: 

  

Village Heights Resort (Άνω Χερσόνησος, Κρήτη) 

Ανανεώνουμε την συνεργασία μας με το ξενοδοχείο Village Heights 

Resort που βρίσκεται στην περιοχή της Άνω Χερσονήσου, στην 

βόρεια ακτογραμμή της Κρήτης, σε ένα ειδυλλιακό περιβάλλον με 

καταπράσινους κήπους και μαγευτική θέα στην πόλη της 

Χερσονήσου.  

Περισσότερα εδώ:  

https://www.bikehotels.travel/bike-hotels/village-heights-golf-

resort 

 

Castelli Hotel (Άγιος Σώστης, Λαγανάς, Ζάκυνθος) 

Ανανεώνουμε την συνεργασία μας με το ξενοδοχείο Castelli Hotel 

ένα Boutique ξενοδοχείο Adults Only που βρίσκεται στον Άγιο Σώστη, 

μια ήσυχη περιοχή του Λαγανά της Ζακύνθου. Το ξενοδοχεί αποτελεί 

καινοτόμο στην προστασία του περιβάλλοντος, αφού το κτίριο του 

κατασκευάστηκε με σχήμα Π για να προστατευτεί ο γηραιότερος 

ευκάλυπτος του νησιού, ο οποίος προϋπήρχε στο οικόπεδο αιώνες 

πριν έρθει ο τουρισμός στη Ζάκυνθο. Στο Castelli οι καλοκαιρινές 

αναμνήσεις γίνονται μοναδικές: tours στη φάρμα του ξενοδοχείου 

και τον βοτανικό κήπο, δραστηριότητες συγκομιδής ελιάς, σπιτικά 

κεράσματα, βραδιές πιάνου, μαθήματα yoga στον ελαιώνα, 

καταδύσεις, πεζοπορικές και ποδηλατικές εκδρομές, και άλλα πολλά! Η ξεχωριστή εμπειρία συμπληρώνεται 

με το βραβευμένο εστιατόριο του ξενοδοχείου «Ευκάλυπτος» που είναι το μοναδικό στο νησί που προσφέρει 

Farm to Table δείπνο βασισμένο σε Ζακυνθινές συνταγές. Περισσότερα εδώ: 

https://www.bikehotels.travel/bike-hotels/castelli-hotel 

 

Armenistis Camping & Bungalows (Σάρτη - Σιθωνία, Χαλκιδική) 

Ανανεώνουμε την συνεργασία μας με το κατάλυμα Armenistis 

Camping & Bungalows στη Σιθωνία Χαλκιδικής, σε μια κατάφυτη 

έκταση 120 στρεμμάτων, σε απόσταση 135 km από τη Θεσσαλονίκη, 

όπου ο ίσκιος από τα πεύκα και τα πλατάνια φτάνει μέχρι την 

ακρογιαλιά, ενώ η άνεση, η πολυτέλεια και η ζωή στη φύση γίνονται 

ένα και δημιουργούν αναμνήσεις, εδώ και 38 χρόνια. Πρόκειται για 

ένα συγκρότημα σε ένα καταπράσινο τοπίο, με καταλύματα που 

καλύπτουν όλους τους τύπους διακοπών (Σκηνές, Beach Houses, 

Lux Mobile Homes, Τροχόσπιτα, Glamping Tents, Youth Hostel), 

υποδομές φιλικές προς το περιβάλλον που προσφέρουν ξέγνοιαστες 

διακοπές  με πολλές εκδηλώσεις για μικρούς και μεγάλους (φεστιβάλ, συναυλίες, πάρτι, εκδρομές, 

κινηματογραφικές προβολές, αθλητισμό). Περισσότερα εδώ: 

https://www.bikehotels.travel/bike-hotels/armenistis-camping-bungalows 

 

https://www.bikehotels.travel/bike-hotels/village-heights-golf-resort
https://www.bikehotels.travel/bike-hotels/village-heights-golf-resort
https://www.bikehotels.travel/bike-hotels/castelli-hotel
https://www.bikehotels.travel/bike-hotels/armenistis-camping-bungalows


Bike Friendly tips 

 

Social Media Promotion (Α) – χωρίς κόστος 

 

Για την αποτελεσματικότερη προβολή των μελών του Bike Friendly (ξενοδοχείων και συνεργατών), δίνουμε 

μια νέα και πρόσθετη δυνατότητα-παροχή προς τα μέλη του Bike Friendly, αξιοποιώντας τα social media 

(facebook & instagram). Για την προβολή αυτή στείλτε μας στο marketing@tma.travel: 

1) Φωτογραφίες με ποδήλατα ή ποδηλάτες ή άλλο ποδηλατικό εξοπλισμό στο ξενοδοχείο σας ή στην 

περιοχή όπου δραστηριοποιήστε, μαζί με μια συνοπτική περιγραφή των φωτογραφιών αυτών. 

2) Φωτογραφίες με το σήμα σε φυσική μορφή (plexiglass) αναρτημένο στο ξενοδοχείο σας ή με τα 

welcomeletters/roomletters τοποθετημένα σε χώρους των ξενοδοχείων σας, μαζί με μια συνοπτική 

περιγραφή της επιλογής ή της εμπειρίας ή των συναισθημάτων σας να γίνετε bike friendly. 

3) Φυλλάδια ή καταλόγους ή μπροσούρες σε ηλεκτρονική μορφή (αρχεία pdf ή αρχεία φωτογραφιών) με 

τις αναφορές ή τα αφιερώματα ή τις εκδρομές ή τα προγράμματα ή τις καινοτομίες σας αναφορικά με 

την δραστηριότητα της ποδηλασίας στο ξενοδοχείο ή στην περιοχή όπου δραστηριοποιήστε. 

Εμείς θα μεριμνήσουμε για την δημοσίευση ή αναδημοσίευση του υλικού στα social media του Bike Friendly: 

Facebook: https://www.facebook.com/bikehotels/    Instagram: https://www.instagram.com/bikehotels/ 

Bike Friendly συνεντεύξεις – χωρίς κόστος 

 

Η NatTour προσκαλεί τους υπευθύνους των πιστοποιημένων Bike Friendly ξενοδοχείων και συνεργατών που 

το επιθυμούν, να παραχωρήσουν συνέντευξη στο TravelDailyNews και την υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων του 

Bike Friendly, κα Βίκυ Καραντζαβέλου. Επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 210 9374050. 
 

ΝΑΤΤΟΥΡ  

Ο κύριος σκοπός και στόχος της NATTOUR είναι η προώθηση και ανάπτυξη των εναλλακτικών μορφών τουρισμού μεταξύ των οποίων 

όλες οι μορφές εναλλακτικού τουρισμού και ιδιαίτερα o ποδηλατικός, με απώτερο στόχο την αειφορία και την προστασία του 

περιβάλλοντος. Η ανταπόκριση στην συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση των επισκεπτών για ήπια τουριστικά προϊόντα έδωσαν το έναυσμα για 

το πρώτο project της: το δίκτυο “BIKE FRIENDLY HOTELS”. Πρόκειται για ένα εθνικό δίκτυο με ξενοδοχεία, καταλύματα, συνεργάτες και 

προορισμούς όπως εσείς οι οποίοι είστε πιστοποιημένοι ως "Bike Friendly" και φιλοξενείστε στον ιστότοπο, www.bikehotels.travel. Το 

μηνιαίο newsletter μας αποσκοπεί να φέρει κοντά όλους εμάς που ενδιαφερόμαστε για την εξάπλωση του ποδηλατικού τουρισμού και 

την ικανοποίηση των πελατών. Αποσκοπεί να ενημερώνει τα μέλη του δικτύου για τα νέα του Bike Friendly, τις ημερίδες, τις εκδηλώσεις, 

τις εκθέσεις, τα επιμορφωτικά προγράμματα και μια σειρά άλλων καθημερινών γεγονότων που είναι η απτή απόδειξη ότι ο ποδηλατικός 

τουρισμός όχι απλά έχει ριζώσει στα ελληνικά δεδομένα αλλά μας επιφυλάσσει και ένα ελπιδοφόρο μέλλον. Τέλος, αποσκοπεί στο να 

φέρει τα Bike Friendly μέλη κοντά όχι μόνο μεταξύ τους, αλλά και με την ομάδα του Bike Friendly, με σκοπό να μοιραστούμε τις κοινές 

μας αγωνίες και φιλοδοξίες για τον ποδηλατικό τουρισμό, και να εμπλουτίσουμε και να δυναμώσουμε το σήμα μας με νέες ιδέες και 

προτάσεις από μεριάς σας. Η ομάδα του Bike Friendly είναι εδώ και περιμένει να σας ακούσει, να μάθει τα νέα, τις επιτυχίες και τις 

καινοτομίες σας και να τα διαδώσει! Στείλτε μας τα νέα σας στα mail marketing@tma.travel ή  info@bikehotels.travel 

 


