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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
 

Όραμα  
Στο Kassandra Bay Resort, τα ανώτερα διοικητικά στελέχη μας είναι δεσμευμένa στην προστασία του 
περιβάλλοντος και προσπαθούν για τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της ξενοδοχειακής 
μας μονάδας στο περιβάλλον. Το ξενοδοχείο έχει αναπτύξει ένα σύστημα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης και λαμβάνει την ανώτατη διάκριση Travelife - χρυσό  βραβείο - από το 2010.  
 

Σκοποί 
Σκοπός μας είναι η προώθηση τουριστικών δραστηριοτήτων, όπου η ποιότητα των παρεχόμενων 
υπηρεσιών και η ικανοποίηση των πελατών μας συνδυάζονται με την προστασία του περιβάλλοντος.  
Μέσα από την περιβαλλοντική πολιτική:  

• Διασφαλίζουμε ότι συμμορφωνόμαστε με όλους τους ισχύοντες περιβαλλοντικούς νόμους και 
κανονισμούς 
• Μετρούμε τις περιβαλλοντικές μας επιδόσεις έναντι των σκοπών και στόχων μας, φροντίζοντας 
για την τακτική επισκόπηση της προόδου μας και να εξετάζοντας τρόπους για συνεχή βελτίωση  
• Εκπαιδεύουμε το προσωπικό σύμφωνα με τις περιβαλλοντικές δεσμεύσεις μας, ώστε να 
καταλάβουν το ρόλο που παίζουν στην επίτευξη των σκοπών και των στόχων μας  
• Ενθαρρύνουμε τους πελάτες μας να υποστηρίξουν τις προσπάθειές μας για τη μείωση των 
περιβαλλοντικών μας επιπτώσεων  

 

Στόχοι 
Τα μέσα για την επίτευξη των περιβαλλοντικών μας στόχων είναι: 
Η διατήρηση του βραβείου Travelife για καταλύματα & ξενοδοχεία  

• Η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας 
• Η μείωση της κατανάλωσης νερού 
• Η μείωση των αποβλήτων  
• Η ποιότητα περιβάλλοντος εσωτερικών χώρων  
• Η υποστήριξη της βιοποικιλότητας και της τοποθεσίας  
• Η υποστήριξη της τοπικής κοινότητας και η προώθηση των τοπικών παραδόσεων  
• Η προστασία των ζώων και της περιβάλλουσας το νησί φύσης  
•Η προστασία της θάλασσας και η διατήρηση της ποιότητας της καθαριότητας στην παραλία 
Βασιλιάς  

 
Είναι μεγάλη υπερηφάνεια ότι θεωρούμαστε ένα οικολογικό ξενοδοχείο και ότι συνεχίζουμε τις 
πεποιθήσεις και δράσεις μας για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος σε μία από τις πιο 
φυσικά όμορφες χώρες στην Ευρώπη, την Ελλάδα 
 
Hotel Manager 
Αγγελική Θάνου 
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ENVIRONMENTAL POLICY 
 

Vision 
At the Kassandra Bay Resort, our senior management is committed to environmental protection and 
strives to reduce our property’s operational impacts on the environment. The hotel has developed an 
environmental management system and has achieved Travelife Gold award since 2010. 
 

Goals 
Our Goal is the promotion of tourist activities where the quality of provided services and the 
satisfaction of our customers are combined with the environmental protection. Through our 
environmental policy we will: 

 Ensure we comply with all applicable environmental laws and regulations 

 Measure our environmental performance against our objectives and targets, making sure that 
we regularly review our progress and look ways to continuously improve  

 Train our staff on our environmental commitments, so that they understand the role they play 
in delivering out objectives and targets 

 Invite our guests to support our efforts to reduce our environmental impacts 
 

Objectives 
To achieve our environmental goals, we will 

 Maintain our Travelife for Hotels & Accommodation award, striving to keep the gold 
classification 

 Reduce our energy consumption 

 Reduce our water consumption 

 Reduce our waste 

 Provide quality of environment of interior spaces 

 Support biodiversity and locality 

 Support the local community and promote local tradition 

 Protecting animals and surrounding nature in the island 

 Protect the sea and preserve quality of cleanliness on Vasilias beach 
 
It is with great pride that we are considered an ecological hotel and continue with our beliefs and 
actions to protect the natural environment in one of the more naturally beautiful countries in Europe, 
Greece 
 
Hotel Manager 
Angeliki Thanu 
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