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πόλεις -λιμάνια!
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Το έργο Harbor
Heritage Story Telling
στοχεύει στις
ευρωπαϊκές πόλεις –
λιμάνια με πλούσια
κληρονομιά, που πολύ
σπάνια θεωρούνται
τουριστικοί προορισμοί
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Το έργο Harbor Heritage Story Telling, μέσα από την ανάπτυξη μιας σειράς µεθοδολογιών
και εργαλείων σκοπεύει:
• Στον εντοπισμό και την αξιοποίηση της «κρυμμένης» κληρονομιάς του λιμανιού, για
τους κατοίκους και τους επαγγελματίες της πόλης και σε συνεργασία με αυτούς.
• Στη δημιουργία τοπικών δικτύων επαγγελματιών και εθελοντών που συμβάλλουν στην
προβολή και ενδυνάμωση της λιμενικής δραστηριότητας: οι «Πρεσβευτές της Λιμενικής
Κληρονομιάς».

• Στην ενίσχυση των κοινωνικών και πολιτιστικών δεξιοτήτων τους ώστε να αναπτύξουν
και να διαχειριστούν πολυθεματικές διαδρομές ανακάλυψης της πόλης και του
λιμανιού που συμβάλουν στον αειφόρο πολιτιστικό τουρισμό.
Προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις που θα δημιουργηθούν, το έργο HSST
στοχεύει στην ανάπτυξη:

This publication and all its contents reflect the views only of the author,
and the Commission cannot be held responsible for any use which
may be made of the information contained therein.

• Μιας συμμετοχικής μεθόδου για την οικειοποίηση και την τουριστική ανάπτυξη αυτής
της «κρυμμένης» κληρονομιάς
• Ένα διαδικτυακό εκπαιδευτικό εργαλείο για την ενίσχυση της γνώσης της κληρονομιάς
και τη δυνατότητα να αναπτύξει, να προωθήσει και να καθοδηγήσει νέα μονοπάτια
ανακάλυψης
• Δημιουργία 4 πιλοτικών δρομολογίων πολιτιστικού τουρισμού που εστιάζουν στην
ανακάλυψη της λιμενικής κληρονομιάς στις πόλεις των εταίρων
Το «Harbour Heritage Story Telling» αναπτύχθηκε από 6 Ευρωπαίους εταίρους -τουριστικούς
Οργανισμούς, πολιτιστικούς Φορείς, εκπαιδευτικούς Οργανισμούς - σε 4 ευρωπαϊκές πόλεις:
Tourism office of Bastia and Petra Patrimonia – Λιμάνι Μπάστια, Κορσική, Γαλλία

PROKULTURA – Λιμάνι Σπλιτ, Δαλματία, Κροατία
IMTIIE and Mediterranean Center of Environment – Λιμάνι Πειραιά, Aττική, Ελλάδα
MEDORO – Λιμάνι Κατάνιας, Σικελία, Ιταλία

