
Ξενοδοχείο - Four Seasons   

Γραπτή Δήλωση Πολιτικής 2017 

Η διεύθυνση του ξενοδοχείου Four Seasons δεσμεύεται όπως λαμβάνει όλα τα αναγκαία 

μέτρα για να εξασφαλίσει ότι η λειτουργεία της μονάδας θα επιφέρει θετική επίδραση στην 

δραστηριότητα της επιχειρηματικής κοινότητας και των κατοίκων της περιοχής.  

1. Πιστοποίηση  

i. Για να είναι δυνατή η ικανοποίηση όλων των κριτηρίων αειφορίας 

συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικό -οικονομικών αλλά και της ευημερίας, 

θα στοχεύσουμε στην πιστοποίηση μας με το Travelife Gold Award.  

2. Προαγωγή και Προώθηση Υπεύθυνης Τουριστικής Πολιτικής στην Περιοχή.  

i. Μέσω της συμμετοχής μας σε διάφορες περιβαλλοντικές, επιχειρηματικές και 

άλλες οργανώσεις, στοχεύουμε κοινωνική και οικονομική αναβάθμιση της 

κοινότητας και ευρύτερης περιοχής . Το ξενοδοχείο μας συνεργάζεται επίσης 

με σχολεία και κολλέγια της περιοχής και φροντίζει για την οργάνωση  

ξεναγήσεων που σκοπό έχουν την ενημέρωση των φοιτητών. Επίσης, 

προάγουμε την συνεργασία σε διάφορους τομείς, με άλλα ξενοδοχεία της 

πόλης μας.  

3. Αγορές  

i. Χωρίς να διαπραγματευόμαστε την ποιότητα των προϊόντων που 

χρησιμοποιούμε στο ξενοδοχείο, δίδουμε έμφαση σε αγορές προϊόντων και 

πρώτων υλών τα οποία παράγονται στην Κύπρο η την επαρχία Λεμεσού, 

μειώνοντας έτσι – μεταξύ άλλων – τις εκπομπές διοξειδίου από τις 

μετακινήσεις. Φροντίζουμε επίσης όπως οι πληρωμές στους προμηθευτές μας 

είναι π́ ΄πάντοτε μέσα στα χρονικά πλαίσια που έχουν συμφωνηθεί. 



4. Εργοδότηση 

i. Η διεύθυνση του ξενοδοχείου αναγνωρίζει την σημαντικότητα της προσφοράς 

εργασίας σε άτομα τα οποία διαμένουν μόνιμα στην ευρύτερη περιοχή γιατί 

με αυτό τον τρόπο τονώνεται η τοπική οικονομία αφού οι μισθού που 

δίδονται στο προσωπικό καταναλώνονται ως επι το πλείστον σε μαγαζιά που 

δραστηριοποιούνται στην περιοχή. Επιπρόσθετα, αναγνωρίζουμε την 

αναγκαιότητα, ο τοπικός πληθυσμός να  παραμένει στην κοινότητα αντί να 

ψάχνει για εργασία σε άλλες – πιο απομακρυσμένες - περιοχές . Πιστεύουμε 

ότι τέτοιες αντιλήψεις βοηθούν στην διατήρηση των παραδόσεων και τρόπου 

ζωής που είναι τόσο σημαντικές για να αναδεικνύεται το αληθινό πρόσωπο 

του τουριστικού μας προϊόντος.  

5. Φιλανθρωπικές Δραστηριότητες  

i. Σε περίπτωση απόσυρσης υλικού - όπως έπιπλα , μηχανήματα , συσκευές κ.α – 

που ανήκουν στο ξενοδοχείο μας,  αυτά παρέχονται δωρεάν σε σχολεία, 

ιδρύματα η φιλανθρωπικές οργανώσεις που μπορούν να ωφεληθούν. Η 

διεύθυνση του ξενοδοχείο αναλαμβάνει την δωρεάν φιλοξενία η την 

διοργάνωση τουλάχιστον οκτώ (8) φιλανθρωπικών εκδηλώσεων ανά έτος, την 

διενέργεια, καθώς και την επιχορήγηση δραστηριοτήτων  φιλανθρωπικού 

περιεχομένου, την στήριξη ομάδων και την παροχή χώρων του ξενοδοχείου 

για εράνους η πρωτοβουλίες με φιλανθρωπικό χαρακτήρα,  

6. Προαγωγή της τοπικής μας παράδοσης.  

i. Η διεύθυνση του ξενοδοχείου σε τακτά χρονικά διαστήματα προωθεί τις 

τοπικές μας παραδόσεις είτε μέσω εσωτερικών γαστρονομικών και άλλων 

εκδηλώσεων, είτε με  εκδρομές σε χωριά της Κύπρου, την προώθηση της 

παραδοσιακής μας τέχνης και κληρονομιάς, παραστάσεις με μουσικό 

χαρακτήρα που προβάλλουν τα ήθη και έθιμα μας κ.α.  
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