Cooperation projects to create transnational tourism
products based on cultural and industrial heritage
Στόχος του έργου είναι η δημιουργία
και η καθιέρωση μίας Ευρωπαϊκής
Διαδρομής Αστροτουρισμού που
ενσωματώνει και αξιοποιεί την
υπάρχουσα γνώση και υποδομή
στους τομείς της αστρονομίας, του
τουρισμού και των υπηρεσιών
αναψυχής. Με την πρόταση αυτή θα
αναπτυχθεί ένα καινοτόμο τουριστικό προϊόν, θα ενισχυθούν οι
δυνατότητες παροχής υπηρεσιών
τουρισμού και θα αποτιμηθεί η αξία
της Αστρονομικής μας κληρονομιάς.
Επιπλέον, το EUSky Route στοχεύει
στην εδραίωση των υφιστάμενων
σχέσεων στον τομέα του αστροτουρισμού, μεταξύ των εταίρων σε
ευρωπαϊκό επίπεδο, συνδυάζοντας
την αστρονομία, την αναψυχή και
τον τουρισμό.
Το έργο συντονίζεται από τον
επικεφαλής εταίρο, την SPET
Turismo de Tenerife (Ισπανία) και
υλοποιείται σε συνεργασία με επτά
Ευρωπαίους εταίρους:

Instituto Nazionale di Astrofisica
(INAF) (Ιταλία),
Tender di Sdogiati Claudio ONG
(Ιταλία),
Instituto de Desenvolvimento Social
(IDS) LISBOA (Πορτογαλία),
Personla Konsult Gantcho Popov GPOPOV (Βουλγαρία),
Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και
Μουσείο Τεχνολογίας 'ΝΟΗΣΙΣ'
(Ελλάδα).
Το ΝΟΗΣΙΣ έχει αναλάβει την προβολή των αποτελεσμάτων του έργου
στο ευρύ κοινό, με την δημιουργία
υλικού διάχυσης, τον σχεδιασμό του
ιστοχώρου του έργου και την οργάνωση ενός event (Understanding the
Europeans Through its Sky).
Η διάρκεια του έργου είναι 18 μήνες.

The aim of the project is the
implementation of a European
Astro Route incorporating the
existing knowledge in the fields of
astronomy as well as tourism and
leisure facilities. With this project
we will develop an innovative
product, diversify the tourism
services and value our astronomic
heritage.

Agencia Valenciana de Turismo
(DIRECCIÓN GENERAL DE
TURISMO -GENERALITAT)
(Spain),

Additionally, EU Skyroute aims at
consolidating the existing relations
related to Astro Tourism, between
the partners as a European level
by combining astronomy, leisure
and tourism.

Instituto de Desenvolvimento
Social (IDS) Lisboa (Portugal),

This project is coordinated by
SPET SPET Turismo de Tenerife
(Spain) working along with seven
European partners:
Podkarpacka Regionalna
Organizacja Turystyczna (Poland),

Instituto Nazionale di Astrofisica
(INAF) (Italy),
Tender di Sdogiati Claudio ONG
(Italy),

Personla Konsult Gantcho
Popov - GPOPOV (Bulgaria),
Thessaloniki Science Center &
Technology Museum 'Noesis'
(Greece).
Noesis manages to transfer the
results of the project to the public,
to create diffusion material, design
of the website of the project and
organize the event “Understanding
the Europeans Through its Sky”.
The project duration is 18 months.

Podkarpacka Regionalna
Organizacja Turystyczna (Πολωνία),
Agencia Valenciana de Turismo
(DIRECCIÓN GENERAL DE
TURISMO - GENERALITAT)
(Ισπανία),
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