
Η επιτροπή INHERIT, ως αποτέλεσμα της δραστηριότητας 4.9 της φάσης 

δοκιμών, δημιούργησε 5 διαδρομές πολλαπλών προορισμών που συνδέουν 

διάφορες περιοχές INHERITURA.  
 

Οι διαδρομές προτάθηκαν από τους εταίρους του INHERIT, μετά από μία μακρά και δομημένη 
διαδικασία που ήταν οργανωμένη σε βήματα. 
 

Στο πρώτο βήμα, κάθε εταίρος με μία περιοχή INHERITURA, εντόπισε τα βασικά πιθανά τουριστικά 
σημεία των περιοχών μέσω μίας κοινής και συγκρίσιμης μεθόδου με δύο ερωτηματολόγια: ένα για 
τα ενδιαφερόμενα μέρη που δραστηριοποιούνται στην περιοχή INHERITURA και ένα το οποίο 
συμπληρώθηκε από τον ίδιο τον εταίρο.  
 

Στο δεύτερο βήμα, χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες του πρώτου βήματος οι οποίες 
συγκεντρώθηκαν σε ένα έγγραφο που ονομάζεται “factsheet”, κάθε εταίρος είχε τη δυνατότητα να 
προτείνει μέχρι τρεις διακρατικές διαδρομές πολλαπλών προορισμών. 
 

Συνολικά, οι προτεινόμενες διαδρομές που προτάθηκαν ήταν 28, και όπως ζητήθηκε από το έργο, 
κάθε διαδρομή βασίστηκε σε ένα κοινό θέμα (ένα “fil-rouge”) που δικαιολογεί την επιλογή των 
στόχων, των σταδίων, των υπηρεσιών και των δραστηριοτήτων που προσφέρει. Με βάση την 
«εγγύτητα» του θέματος της διαδρομής με τα θέματα άλλων διαδρομών, δημιουργήθηκαν πέντε 
θεματικές συστάδες διαδρομών (Φύση & Αθλητισμός, Φύση & Υπαίθριες Δραστηριότητες, Φύση & 
Φύση, Φύση & Διατροφή και κρασί, και Φύση & Ιστορία). 
 

Στη συνέχεια, κάθε μέλος της Επιτροπής INHERIT αξιολόγησε κάθε συστάδα και τις διαδρομές της, 
βάσει ορισμένων δεικτών που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του παραδοτέου D3.8.1, το οποίο 
αποτέλεσε και τη μεθοδολογία για αυτή τη δοκιμαστική φάση. 
 

Η Επιτροπή INHERIT κατά τη διάρκεια μιας διαδικτυακής συνάντησης αποφάσισε να επιλέξει τις 
διαδρομές που είχαν την υψηλότερη αξιολόγηση σε κάθε συστάδα, λόγω του γεγονότος ότι 
ολόκληρη η δραστηριότητα A4.9 ανέδειξε την ικανότητα των περιοχών INHERITURA να αναπτύξουν 
εφικτές συνδέσεις μεταξύ τους. 
 

Ήταν μια μακρά και απαιτητική διαδικασία που οδήγησε στην επιλογή των διαδρομών. 
Ας ξεκινήσει λοιπόν το ταξίδι! 
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Παρουσιάζοντας τις διαδρομές πολλαπλών προορισμών 

Στους παρακάτω χάρτες, όλες οι περιοχές INHERITURA επισημαίνονται με μπλε σημαία και οι 
περιοχές που περιλαμβάνονται σε μία διαδρομή συνδέονται με μια γραμμή.  

Οι πιθανές περιοχές που θα μπορούσαν να συνδεθούν μέσω μιας διαδρομής πολλαπλών προορισμών είναι: το Παυλοπέτρι-

Ελαφόνησος (Ελλάδα), το Εθνικό Πάρκο Kornati (Κροατία), το Εθνικό Πάρκο Brijuni (Κροατία), το Vivi Romagna Toscana 

(Περιφέρεια Emilia-Romagna, Ιταλία), το Calblanque, Peña del Águila y Monte del Ceniza (Ισπανία), το Parco Dune Costiere 

(Περιφέρεια APulia, Ιταλία), το Pôle de pleine nature Montagnes du Caroux (Γαλλία), το Krajinski Park Strunjan (Σλοβενία), η 

Αλυκή Λάρνακας (Κύπρος), το Φυσικό και Ιστορικό Πάρκο Majjistral (Μάλτα), το Ramla l-Ħamra (Νήσος Γκόζο, Μάλτα), το 

Εθνικό Δάσος Παράκτιων Αμμόλοφων Mata της Vila Real De Santo Antonio (Πορτογαλία).  

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις περιοχές INHERITURA, μπορείτε να δείτε το Newsletter Νο. 6. 

Φωτογραφικά Δικαιώματα: 3 δωρεάν φωτογραφίες από το Pexels.com 

Φωτογραφικά Δικαιώματα: Οι παραπάνω χάρτες ανήκουν στο έργο INHERIT. Οι υπόλοιπες εικόνες είναι δωρεάν 

φωτογραφίες από το Pexels και το Pixibay. 

Ενημερωθείτε για το έργο INHERIT  

Έχετε λάβει αυτό το μήνυμα επειδή είστε εγγεγραμμένοι σε κάποια από τις λίστες των εταίρων του INHERIT.  

Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε email από το έργο INHERIT, παρακαλώ πολύ ενημερώστε μας σχετικά στέλνοντας email 

στο inherit_ppel@arcadia.gr με τίτλο «UNSUBSCRIBE INHERIT». Τα στοιχεία επικοινωνίας σας θα διατηρηθούν μέχρι τη λήξη του έργου.  

inherit.interreg-med.eu 

Το έργο συχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 

Διαδρομή τοπικών φαγητών και οινοποιείων 

Αυτή η διαδρομή σχετίζεται με περιοχές ειδικού ενδιαφέροντος που απευθύνονται σε τουρίστες που θέλουν 
να βιώσουν ειδικές δραστηριότητες, όπως η δοκιμή τοπικών φαγητών και κρασιών. Έτσι, οι τουρίστες μπορούν 
να απολαύσουν αυθεντικές εμπειρίες, εντοπίζοντας παραδοσιακά στοιχεία φαγητού και κρασιού που επί του 
παρόντος δεν είναι πλήρως εκμεταλλεύσιμα. Η συγκεκριμένη διαδρομή προωθεί δραστηριότητες για την 
αντιμετώπιση της εποχικότητας του τουρισμού. Οι περιοχές που περιλαμβάνονται σε αυτή τη διαδρομή είναι 
το Εθνικό Πάρκο Kornati (Κροατία), η Αλυκή Λάρνακας (Κύπρος), το Parco Dune Costiere (Περιφέρεια Apulia, 
Ιταλία), το Pole de plein nature Montagnes du Caroux (Γαλλία), το Vivi Romagna Toscana (Περιφέρεια Emilia-
Romagna, Ιταλία) και το Εθνικό Πάρκο Brijuni (Κροατία). 

Ανακαλύψτε τους αμπελώνες και τον τρόπο ζωής των μεσογειακών περιοχών 

Στο Μεσόγειο, οι αμπελώνες αποτελούν μέρος της ιστορίας. Από τη ρωμαϊκή εποχή μέχρι το χτίσιμο των 
πόλεων και των καθεδρικών ναών, οι αμπελουργοί πάντα πρόσεχαν τους αμπελώνες τους και από γενιά σε 
γενιά σχηματίστηκαν αυτά τα αξιοθαύμαστα τοπία στην καρδιά μίας εξαίρετης φυσικής κληρονομιάς. Είτε 
βρίσκονται κοντά σε ακτογραμμές είτε στα βουνά, οι αμπελώνες αφηγούνται τις γεύσεις των μεσογειακών 
εδαφών. Ως εκ τούτου, η ανακάλυψη των αμπελώνων σημαίνει επίσης την ανακάλυψη της ιστορίας μιας 
χώρας, των παραδόσεων της και τον τρόπο ζωής των διαφορετικών γενεών. Οι περιοχές που περιλαμβάνονται 
σε αυτή τη διαδρομή είναι το Εθνικό Πάρκο Kornati (Κροατία), η Αλυκή Λάρνακας (Κύπρος), το Pole de plein 
nature Montagnes du Caroux (Γαλλία), και το Vivi Romagna Toscana (Περιφέρεια Emilia-Romagna, Ιταλία). 

Διαδρομή ιστορικού τουρισμού 

Αυτή η διαδρομή εμπεριέχει ιστορικά αξιοθέατα, προσφέροντας μία μοναδική αίσθηση στους τουρίστες που 
επισκέπτονται ένα μέρος που έχει αντέξει τη δοκιμασία του χρόνου, μια αίσθηση που δεν υπάρχει όταν 
επισκέπτονται μοντέρνα κτίρια. Η επίσκεψη σε ένα μέρος πολιτιστικής κληρονομιάς μπορεί να τους ταξιδέψει 
σε μία παλιά εποχή και να τους μάθει πώς ήταν τα πράγματα τότε. Κάποιοι θα δουν εκθέματα μέσω των 
οποίων μπορούν να «βιώσουν» πώς ήταν η ζωή σε μία συγκεκριμένη περίοδο. Αυτή η διαδρομή περιλαμβάνει 
το Calblanque, Peña del Águila y Monte de Las Cenizas (Ισπανία), το Εθνικό Πάρκο Kornati (Κροατία), το Krajinski 
park Strunjan (Σλοβενία), την Αλυκή Λάρνακας (Κύπρος), το Φυσικό και Ιστορικό Πάρκο Majjistral (Μάλτα), το 
Εθνικό Δάσος MATA (Πορτογαλία), το Parco Dune Costiere (Περιφέρεια Apulia, Ιταλία), το Παυλοπέτρι 
(Ελλάδα), το Vivi Romagna Toscana (Περιφέρεια Emilia-Romagna, Ιταλία), το Ramla Il-Hamra (Νήσος Gozo, 
Μάλτα) και το Εθνικό Πάρκο Brijuni (Κροατία). 

Βουτιά στην ιστορία 

Αυτή η διαδρομή είναι για όσους αγαπούν τα αρχαία μνημεία, την ιστορία και επίσης επιθυμούν να απολαύ-
σουν διάφορες αθλητικές δραστηριότητες σε περιοχές με πλούσια πολιτιστική κληρονομιά. Αυτές οι δραστη-
ριότητες περιλαμβάνουν θαλάσσια σπορ όπως καταδύσεις, κολύμβηση, κανό, και άλλα σπορ όπως αναρρίχηση 
δέντρων, ιππασία και φυσικά διαδρομές ποδηλασίας και πεζοπορίας (σε βιώσιμα μονοπάτια). Οι περιοχές 
INHERITURA της διαδρομής είναι: το Φυσικό και Ιστορικό Πάρκο Majjistral (Μάλτα), το Εθνικό Δάσος MATA 
(Πορτογαλία), το Parco Dune Costiere (Περιφέρεια Apulia, Ιταλία) και το Παυλοπέτρι (Ελλάδα). 

Ζήστε τη φύση κάνοντας ένα βήμα τη φορά: μονοπάτια πεζοπορίας 

Η διαδρομή αυτή απευθύνεται σε άτομα που θα ήθελαν να γνωρίσουν τη φύση με τα πόδια μέσω μονοπατιών 
πεζοπορίας. Οι προορισμοί που περιλαμβάνονται σε αυτή τη διαδρομή προσφέρουν μονοπάτια που 
συνοδεύονται από χάρτες, πληροφορίες γεωλογίας και πανίδας και κάποιος μπορεί να την ακολουθήσει καθ’ 
όλη τη διάρκεια του έτους. Οι περιοχές INHERITURA σε αυτή τη διαδρομή είναι: το Calblanque, Peña del Águila 
y Monte de Las Cenizas (Ισπανία), το Εθνικό Πάρκο Kornati (Κροατία), το Φυσικό και Ιστορικό Πάρκο Majjistral 
(Μάλτα), το Εθνικό Δάσος MATA (Πορτογαλία), το Parco Dune Costiere (Περιφέρεια Apulia, Ιταλία), το Pole de 
plein nature Montagnes du Caroux (Γαλλία), το Vivi Romagna Toscana (Περιφέρεια Emilia-Romagna, Ιταλία), και 
το Ramla Il-Hamra (Νήσος Gozo, Μάλτα). 
 

Η ομορφιά των υπαίθριων δραστηριοτήτων 

Σε αυτή τη διαδρομή, τέσσερις περιοχές INHERITURA σε τέσσερις διαφορετικές χώρες της Μεσογείου 
προσφέρουν όμορφες εμπειρίες με υπαίθριες δραστηριότητες αλλά και συνδυασμό ιστορικών και 
θρησκευτικών προορισμών που κρατούν αμείωτο το ενδιαφέρον των τουριστών. Από πεζοπορία μέσα στα 
δάση, αναρρίχηση δέντρων, παρατήρηση πουλιών, οργανωμένες ποδηλατικές διαδρομές μέχρι κρουαζιέρες σε 
ποτάμια και θαλάσσια σπορ όπως καταδύσεις και κολύμβηση με αναπνευστήρα, όλες οι δραστηριότητες 
μπορούν να γίνουν με σεβασμό στο περιβάλλον. Οι τέσσερις περιοχές INHERITURA που συμμετέχουν σε αυτή 
τη διαδρομή είναι: το Φυσικό και Ιστορικό Πάρκο Majjistral (Μάλτα), το Παυλοπέτρι (Ελλάδα), το Pole de plein 
nature Montagnes du Caroux (Γαλλία) και το Vivi Romagna Toscana (Περιφέρεια Emilia-Romagna, Ιταλία). 

Παρατήρηση πουλιών: για εκπαιδευτικούς σκοπούς και για λόγους διατήρησης ή εύρεσης 
πουλιών συγκεκριμένων ειδών  

Αυτή η διαδρομή περιλαμβάνει περιοχές που έχουν ενδιαφέροντα, διαφορετικά και σπάνια είδη πουλιών τα 
οποία μεταναστεύουν και επιστρέφουν πίσω ξανά. Οι περιοχές INHERITURA στη διαδρομή είναι κατάλληλες για 
παρατήρηση πουλιών αλλά παράλληλα δίνουν τη δυνατότητα για επίσκεψη σε αξιοθέατα καθώς και για από-
λαυση της φύσης. Οι περιοχές INHERITURA σε αυτή τη διαδρομή είναι: το Εθνικό Δάσος MATA (Πορτογαλία), το 
Calblanque, Peña del Águila y Monte de Las Cenizas (Ισπανία), η Αλυκή Λάρνακας (Κύπρος), το Φυσικό και Ιστο-
ρικό Πάρκο Majjistral (Μάλτα), το Παυλοπέτρι (Ελλάδα) και το Pole de plein nature Montagnes du Caroux 
(Γαλλία). 
 

https://elafonisos.inspacetime.gr/en/tour/pavlopetri
https://elafonisos.inspacetime.gr/en/tour/pavlopetri
http://www.np-kornati.hr/index.php?lang=en
https://www.np-brijuni.hr/en
https://www.romagnatoscanaturismo.it/
https://murcianatural.carm.es/web/guest/calblanque?fbclid=IwAR2-O6IUGz5BRlCKhpfK7IWGVw3iYnwemffudpU4XhxrstUGP0PVBbElK6M
http://www.parcodunecostiere.org/newsite/eng/index.php
https://www.haut-languedoc-vignobles.com/explorer/activites-de-pleine-nature
https://parkstrunjan.si/en/
https://larnakaregion.com/directory/product/larnaka-salt-lake
https://majjistral.org/
http://islandofgozo.org/place?id=80&item=ir-ramla-il-hamra
https://natural.pt/protected-areas/reserva-natural-sapal-castro-marim-vila-real-sto-antonio/points-of-interest/mata-nac-dunas-vr-sto-antonio?locale=en
https://inherit.interreg-med.eu/newsletter/newsletter-n-6/
https://inherit.interreg-med.eu/
https://www.facebook.com/inheritinterreg/?ref=br_rs
https://www.instagram.com/inheritinterreg
https://twitter.com/InheritInterreg
https://www.linkedin.com/company/inherit-interreg-mediterranean
https://www.youtube.com/channel/UCvOVnKxvqmfwgLqQqeitllQ
https://inherit.interreg-med.eu/

