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To ξενοδοχείο διακοπών «Neptune Hotels - Resort, Convention Centre & Spa», στο νησί της Κω, διακρίνεται για την
προσφορά υψηλού επιπέδου ποιοτικών υπηρεσιών στους πελάτες του σε συνδυασμό με την κουλτούρα της
παραδοσιακής ελληνικής φιλοξενίας.
Η αφοσίωση της Διοίκησης στην παραπάνω φιλοσοφία αλλά και στην αναγνώριση των σύγχρονων αναγκών των πελατών
της και της ανάπτυξης ενός πιο βιώσιμου μοντέλου Τουρισμού, οδήγησαν στην προσθήκη της Ευθύνης για το Περιβάλλον
στις αξίες της λειτουργίας του ξενοδοχείου.
Η Διοίκηση δεσμεύεται στη συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης της εταιρίας, μέσω της εφαρμογής
βέλτιστων διαθέσιμων πρακτικών στην εσωτερική της λειτουργία, στο σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους
πελάτες μας και στις οικονομικό-κοινωνικές σχέσεις με την τοπική κοινωνία, σύμφωνα με τα κριτήρια του διεθνούς
συστήματος βιώσιμης Τουριστικής ανάπτυξης, Travelife Sustainable System.
Προς αυτή την κατεύθυνση πιο συγκεκριμένα δεσμευόμαστε:
• Στην τήρηση κάθε νομοθετικής απαίτησης στην οποία εμπίπτουν οι δραστηριότητες του ξενοδοχείου και
αφορούν τους περιβαλλοντικούς τομείς που σχετίζονται άμεσα με την λειτουργία του.
• Να αξιολογούμε τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων μας με στόχο τη πρόληψη, μείωση ή και την εξάλειψη
των αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
• Να επιδιώκουμε τη συνεχή βελτίωση μέσω της θέσπισης νέων μέτρων και στόχων
Για να κάνουμε πράξη τις παραπάνω δεσμεύσεις μας προτεραιότητα δίνουμε στους τομείς:
• Διαχείριση αποβλήτων (υγρών και στερεών):
Στόχος η μείωση (κατάργηση άχρηστων υλικών, επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση) και η ασφαλή τους διάθεση.
• Ενεργειακή διαχείριση:
Στόχος η εξοικονόμηση ενέργειας και η μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.
• Προστασία των υδατικών και υδάτινων πόρων:
Στόχος η ποσοτική και ποιοτική προστασία του διαθέσιμου πόσιμου νερού στον προορισμό, όπως και η αποφυγή
ρύπανσης που βάζει σε κίνδυνο το θαλάσσιο οικοσύστημα και υδροφόρο ορίζοντα στο τοπικό παράκτιο
περιβάλλον.
• Συνεργασία με την τοπική κοινότητα:
Σεβόμαστε την τοπική κοινότητα και διαβουλευόμαστε με αυτήν σε θέματα που άπτονται του τοπικού
περιβάλλοντος και της διαβίωσης των κατοίκων. Προάγουμε και συμμετέχουμε στη διατήρηση του τοπικού
φυσικού περιβάλλοντος μεριμνώντας για τον καθαρισμό της παραλιακής ζώνης, την πραγματοποίηση
δενδροφυτεύσεων, την προστασία των αμμόλοφων, κ.λπ. Όπου είναι δυνατόν, φροντίζουμε ώστε να
καλύπτουμε πάνω από το 50% των αναγκών του ξενοδοχείου μας με προϊόντα και υπηρεσίες από τοπικούς
προμηθευτές.
• Ενημέρωση των επισκεπτών και των τουριστικών επιχειρήσεων με τις οποίες συνεργαζόμαστε:
Προβάλλουμε τον τόπο ενθαρρύνοντας τους επισκέπτες μας να εξερευνήσουν την κουζίνα, την ιστορία, τον
πολιτισμό και τα έθιμά του. Ενημερώνουμε τους επισκέπτες μας σχετικά με την ενδεδειγμένη συμπεριφορά έξω
από τις εγκαταστάσεις μας, ιδίως σε χώρους θρησκευτικούς, φυσικής ομορφιάς και αρχαιολογικού
ενδιαφέροντος.
Βασικό εργαλείο της επιχείρησης στην αναβάθμιση και αναγνώριση του Κοινωνικού-περιβαλλοντικού προφίλ της
αποτελεί ο τακτικός έλεγχος της απόδοσης του Συστήματος και η επανεξέταση των μέτρων-στόχων με σκοπό τη
αναβάθμιση τους σε συνεργασία με εξωτερικούς συνεργάτες ειδικούς στα θέματα βιώσιμης περιβαλλοντικής
διαχείρισης.
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