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VI ενημερωτικό δελτίο 

 

Αγαπητοί αναγνώστες, 
Με περηφάνια σας παρουσιάζουμε το έκτο ενημερωτικό δελτίο του έργου ADRIATIC ROUTE!  
 
Αυτό το ενημερωτικό δελτίο θα σας πληροφορήσει σχετικά με την πρόοδο του έργου κατά τη διάρκεια των 
τελευταίων μηνών, τις εκδηλώσεις που διοργανώθηκαν στο πλαίσιο του έργου Adriatic Route και τα 
αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί μέχρι στιγμής.  
 
Ειδικότερα, σας ενημερώνουμε ότι μια Συντονιστική Επιτροπή του Έργου οργανώθηκε την 6η και την 7η 
Ιουλίου, στην πύλη EXPO που βρίσκεται στον τερματικό σταθμό αφίξεων του Αεροδρομίου "Raffaello Sanzio" 
στην Ανκόνα. Ο σκοπός της συνεδρίασης ήταν η συζήτηση σχετικά με την πρόοδο του έργου και τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά της Web Gis διαδικτυακής πλατφόρμας, για την οποία παρουσιάστηκε ένα demo.  
 
Κάθε έκδοση του ενημερωτικού δελτίου θα εστιάζει στις δραστηριότητες και εκδηλώσεις για το θεματικό 
τουρισμό που διοργανώθηκαν από ένα συγκεκριμένο εταίρο του έργου. Αυτό το μήνα είναι καιρός να 
μάθετε περισσότερα σχετικά με τις πρωτοβουλίες για το θεματικό τουρισμό στην περιφέρεια Μάρκε (Le 
Marche). 
 
Καλή ανάγνωση! 
 
Το έργο Adriatic Route με λίγα λόγια 
• Το έργο Adriatic Route for Thematic Tourism έχει χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο του προγράμματος 
διασυνοριακής συνεργασίας IPA Adriatic CBC 2007/2013 - Μέτρο 3.3 Δίκτυα Επικοινωνιών 
• Ο συνολικός προϋπολογισμός ισούται με 1.784.484,22€ 
• Το έργο Adriatic Route ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2012 και θα ολοκληρωθεί τον Σεπτέμβριο του 
2015 
• Έξι εταίροι συμμετέχουν από 5 χώρες  
 
Για περισσότερες πληροφορίες, ρίξτε μια ματιά στην ιστοσελίδα του έργου www.adriatic-route.com και 
ακολουθήστε το κοινωνικό μας προφίλ στο Facebook  Adriatic Route Project και στο Twitter @AdriaticRoute 
! 
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Ο Θεματικός Τουρισμός στην περιφέρεια Μάρκε (Le Marche) 

 
Με θέα την Αδριατική Θάλασσα, στο κέντρο της Ιταλίας, το Μάρκε (Le Marche) είναι ένας τόπος που αξίζει 

να ανακαλύψετε για την ποικιλία των τοπίων του, τις φυσικές ομορφιές του, που  περικλείονται σε λίγο 

λιγότερο από 10.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Με χαρακτηριστικό γνώρισμα τα Απέννινα Όρη, με ελαφρά 

κλίση προς τη θάλασσα κατά μήκος παράλληλων κοιλάδων, η περιοχή ξεχωρίζει για τη σπάνια ομορφιά της 

και τις σημαντικές προσωπικότητες, όπως οι Giacomo Leopardi, Ραφαήλ, Giovan Battista Pergolesi, 

Gioachino Rossini, Gaspare Spontini, Πατέρας Matteo Ricci και Φρειδερίκος Β ', οι οποίοι έχουν γεννηθεί 

εδώ.  

 

Από τα Απέννινα Όρη ως τις ακτές της Αδριατικής, κατηφορίζοντας τους λόφους του τοπίου, η τουριστική 

προσφορά του Μάρκε αντανακλά μια περιοχή γνωστή για την ποιότητα ζωής και το περιβάλλον. 

Το Μάρκε είναι ένας τόπος όπου είναι δυνατό να βιώσετε πραγματικές απολαύσεις που μπορούν να κάνουν 

τις διακοπές μια αξιομνημόνευτη εμπειρία: μπορείτε να επιλέξετε να πάτε στην παραλία, στα βουνά ή να 

βιώσετε τον τρόπο ζωής του Μάρκε μετακινούμενοι από το ένα χωριό στο άλλο. 

Από το 2014 η τουριστική προσφορά του Μάρκε περιλαμβάνει έξι τουριστικά προϊόντα / συμπλέγματα, 

καθένα από τα οποία χαρακτηρίζεται από ένα συγκεκριμένο θέμα, που μπορούν να ικανοποιήσουν μια 

σειρά από διαφορετικές ιδέες διακοπών και να εκπροσωπήσουν με τον καλύτερο τρόπο "Τον Προορισμό 

Μάρκε» και τα σημεία υπεροχής του.  

 

Η Περιφέρεια Μάρκε (Marche) στα Μπλε - Το Μάρκε προσφέρει 180 χιλιόμετρα 

ακτογραμμής, 26 παραθαλάσσια θέρετρα με θέα στην Αδριατική Θάλασσα που 

χαρακτηρίζονται από όμορφες παραλίες, γραφικούς κολπίσκους, 9 μαρίνες και 17 

παραλίες με Γαλάζια Σημαία, που πιστοποιούν την ποιότητα του νερού και περαιτέρω 

υπηρεσίες. 
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Πόλεις της τέχνης. Η ιδιοφυΐα του Μάρκε (Marche) – Τόπος διέλευσης για ζωγράφους, 

γλύπτες, αρχιτέκτονες οι οποίοι άφησαν μια μεγάλη ιστορική κληρονομιά, το Μάρκε έχει 

μια από τις πλουσιότερες πολιτιστικές κληρονομιές, μεταξύ των ιταλικών περιφερειών. Η 

περιοχή διαθέτει περίπου 500 πλατείες, πάνω από 1.000 σημαντικά μνημεία, 37 οχυρά, 

106 κάστρα, 15 φρούρια και 170 πύργους, για να μην αναφέρουμε τις χιλιάδες των 

εκκλησιών, οι 200 εκ των οποίων είναι ρωμανικές, τα 96 μοναστήρια, τα 183 ιερά, τα 72 ιστορικά θέατρα, 

τα 400 μουσεία και τις 315 βιβλιοθήκες. 

 

  

Λόφοι και αρχαία χωριά – Το Μάρκε είναι ένας τόπος με πολλά μικρά χωριά διάσπαρτα 

σε όλη την επικράτεια. Αυτά τα χωριά είναι μαγευτικές οάσεις ιστορίας και πολιτισμού, 

όπου ο χρόνος μοιάζει να έχει σταματήσει, έχοντας παραδοθεί σε έναν ευχάριστα αργό 

κι ανθρώπινο ρυθμό, κι όπου η μόνη αντιληπτή αλλαγή είναι εκείνη στις ώρες της ημέρας 

ή στις εποχές.  

 

 

Πάρκα και ενεργός φύση – Η Περιφέρεια Μάρκε (Marche) μπορεί να υπερηφανεύεται 

πως είναι μια περιοχή που αξίζει να εξερευνηθεί: λόφοι και πάρκα, ακόμη και κατά μήκος 

της ακτογραμμής, και οι κορυφές των Απεννίνων. Αρμονία διακρίνει το γεωργικό τοπίο, 

που χαρακτηρίζεται από σειρές μεγάλων δέντρων, από δάση και λόφους που εκτείνονται 

έχοντας διάσπαρτα εδώ και εκεί παλιά χωριά. Μερικά από τα 90.000 εκτάρια του Μάρκε 

καλύπτονται από πάρκα και προστατευόμενες περιοχές, προς μεγάλη χαρά των 

φυσιολατρών! Ένας ιστός από καλά σηματοδοτημένα φυσικά μονοπάτια προσκαλεί τους πεζοπόρους, τους 

λάτρεις των extreme sports, τους ιππείς αλόγων, τους λάτρεις του ποδηλατικού τουρισμού, να γνωρίσουν 

την περιοχή ακόμα καλύτερα. 

 

 

Πνευματικότητα και Διαλογισμός – Το Loreto είναι γνωστό ως η έδρα της Βασιλικής της 

Αγίας Κατοικίας, ενός από τους παλαιότερους και πιο σημαντικούς τόπους 

προσκυνήματος της Παναγίας όλου του καθολικισμού. Επιπλέον, η περιοχή 

χαρακτηρίζεται ως μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς και πνευματικότητας. Το Μάρκε έχει 

περίπου εκατό αβαεία και μοναστήρια, συχνά χτισμένα πολύ κοντά το ένα στο άλλο. Τα 

Απέννινα Όρη του Μάρκε υπήρξαν πάντα ένας ιδανικός προορισμός για τους άγιους 

ερημίτες, οι οποίοι βρήκαν καταφύγιο εδώ στα πολλά ασκηταριά και στις πέτρινες σπηλιές. 
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Made in Marche. Τα προϊόντα της γης και του ανθρώπου – Η περιοχή μπορεί να 

υπερηφανεύεται για μια απίστευτη ποικιλία από τοπικά προϊόντα, εκλεκτά κρασιά και 

παραδοσιακές συνταγές: χάρη στην ιδιαίτερη διάταξη του εδάφους, γεύσεις από ψάρια 

της Αδριατικής και υγιεινά πιάτα από τους λόφους και τα βουνά μπορούν να 

ικανοποιήσουν ακόμα και τον πιο απαιτητικό ουρανίσκο. Επιπλέον το Μάρκε είναι ένας 

τόπος με παράδοση στη μεταποίηση και στο χειροποίητο, γνωστή σε όλο τον κόσμο. 

Πολλά από τα πιο διάσημα προϊόντα Made in Italy (=Κατασκευασμένα στην Ιταλία) είναι κατασκευασμένα 

ακριβώς εδώ στο Μάρκε.  

 

 

Το έργο Adriatic Route και  

η ανάπτυξη του θεματικού τουρισμού στην Περιφέρεια Μάρκε (Marche)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Χάρη στο ευρωπαϊκό έργο "Adriatic Route for Thematic Tourism" , η περιφέρεια Μάρκε έχει ενισχύσει και 

αναπτύξει δύο θέματα με μεγάλη ανταπόκριση στη διεθνή αγορά, το ένα είναι ο Θρησκευτικός τουρισμός 

και το άλλο είναι ο Ποδηλατικός τουρισμός.  

 

Όσον αφορά στο πρώτο, η Περιφέρεια Μάρκε διοργάνωσε, από τις 3 έως τις 5 Οκτωβρίου 2014, τρεις 

έντονες εργάσιμες ημέρες για να ενισχύσει την ανεκτίμητη κληρονομιά της πίστης, της τέχνης και της 

ιστορίας που συνδέεται με τους ιερούς τόπους, από τους οποίους η συνολική έκταση του Μάρκε είναι 

διάσπαρτη: ιερά, αβαεία, ασκηταριά, μοναστήρια και εκκλησίες, που περιβάλλονται από παρθένα φύση και 

βρίσκονται κατά μήκος διαδρομών προσκυνήματος που οδηγούν στη Βασιλική του Loreto από την Ασίζη, τη 

Ρώμη και άλλες περιοχές της Ευρώπης. 
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Η πρωτοβουλία, η οποία διοργανώθηκε από την Περιφέρεια Μάρκε σε συνεργασία με την Επισκοπική 

Σύνοδο του Μάρκε, το ISTAO Business School και το Σύλλογο «Via Lauretana», έχει χαρακτηριστεί από ένα 

πλούσιο πρόγραμμα με σκοπό την απεικόνιση, με ζωηρό και έντονο τρόπο, των σχεδίων που προωθούνται 

από την Περιφέρεια για την ανάπτυξη του στρατηγικού τομέα του θρησκευτικού τουρισμού. Συγκεκριμένα, 

η πρωτοβουλία ήταν μια ευκαιρία να παρουσιαστεί το Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχέδιο που 

αναπτύχθηκε από την Περιφέρεια Μάρκε για την ανάπτυξη και προώθηση του θεματικού τουρισμού, καθώς 

και μια ευκαιρία κατάρτισης για τους επαγγελματίες στον τομέα του τουρισμού, που προέρχονται από τον 

δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. 

 

Ο ποδηλατικός τουρισμός είναι ένας σημαντικός τομέας στη στρατηγική της Περιφέρειας Μάρκε και 

θεωρείται θεμελιώδης τομέας για την αύξηση των τουριστικών ροών σε μια υπέρ-ανταγωνιστική αγορά. 

Ειδικότερα, χάρη στο έργο Adriatic Route, η Περιφέρεια Μάρκε θα παράγει έναν οδηγό σχετικά με τον 

ποδηλατικό τουρισμό στο Μάρκε μεταφρασμένο στα αγγλικά και στα γερμανικά, προκειμένου να μοιραστεί 

και να διανεμηθεί κατά τη διάρκεια εθνικών και διεθνών εκθέσεων που ειδικεύονται στην ποδηλασία.  

Ανακαλύψτε εδώ (σύνδεσμος http://en.turismo.marche.it/ ) διαθέσιμες ποδηλατικές τουριστικές διαδρομές 

στο Μάρκε (Le Marche)! 

 

 

Ακολουθήστε τα τελευταία νέα και γεγονότα σε πραγματικό χρόνο στα  
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