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Πράσινες Πρακτικές 

(Ισχύουν από την ίδρυση του Ideales Resort - 2005) 

 

 

 

 

 

Για όλους εμάς, το περιβάλλον είναι το σημαντικότερο αγαθό που 

διαθέτουμε.  Για να το διασφαλίσουμε στο ακέραιο, έχουμε 

θεσπίσει πολιτικές περιβαλλοντικής υπευθυνότητας και 

επενδύουμε σε λύσεις που προστατεύουν το περιβάλλον μας. 

 

Εξοικονόμηση Ενέργειας : 

❖ Όλες οι ηλεκτρικές συσκευές (εκτός του ψυγείου) έχουν ρεύμα 

μόνο με την τοποθέτηση της κάρτας (μαζί με το κλειδί της 

βίλλας) στην ειδική υποδοχή δίπλα στην κεντρική είσοδο. Κατά 

την έξοδο από τη βίλλα, όλες οι συσκευές απενεργοποιούνται 

για να μην γίνεται σπατάλη ενέργειας. 

❖ Σε όλες τις βίλλες τα παράθυρα έχουν διπλά τζάμια για 

θερμομόνωση μειώνοντας την κατανάλωση ψύξης και 

θέρμανσης. 

❖ Για το φωτισμό του Ideales Resort χρησιμοποιούνται μόνο 

λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας και φροντίζουμε να 

ανακυκλώνονται μετά την λήξη τους. Στην κεντρική είσοδο της 

κάθε βίλλας υπάρχουν φώτα με φωτοκύτταρο. 



❖ Τα air-condition λειτουργούν μόνο όταν η κεντρική πόρτα και 

όλα τα παράθυρα είναι κλειστά. 

 

Εξοικονόμηση Νερού : 

❖ Όλες οι βίλλες έχουν ζεστό νερό από ηλιακούς θερμοσίφωνες. 

❖ Υπάρχουν μειωτές πίεσης σε όλες τις βίλλες και καζανάκια 

διπλής ροής. 

❖ Η αλλαγή κλινοσκεπασμάτων, πετσετών και πετσετών πισίνας 

γίνεται 2 φορές την εβδομάδα, μειώνοντας έτσι τις περιττές 

υπηρεσίες πλυντηρίου και των συνακόλουθων 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων τους (σπατάλη νερού, 

απορρυπαντικού και ενέργειας). 

❖ Η οικολογική μας πισίνα (Piscines Ideales - the eco pool®) 

πληρεί όλες τις προϋποθέσεις υγιεινής και ασφάλειας.  Τα 

εξελιγμένα συστήματα και τα οικολογικά προϊόντα μας, που 

έχουν αντικαταστήσει τεχνολογίες του παρελθόντος, σας 

επιτρέπουν να απολαύσετε την πισίνα με σεβασμό στο 

περιβάλλον χωρίς σπατάλη νερού και ενέργειας. 

❖ Οι κήποι του Ideales Resort έχουν φυτά που ευδοκιμούν στην 

ευρύτερη περιοχή της Κεφαλονιάς και είναι πολύ ανθεκτικά 

στις καιρικές συνθήκες. Χρειάζονται ελάχιστο πότισμα και 

κάνουν σκιά στους εξωτερικούς χώρους των βιλλών.  Επίσης, 

δεν υπάρχει γκαζόν που απαιτεί τεράστιες ποσότητες νερού για 

τη συντήρηση του. 

 

Ανακύκλωση & Μείωση Αποβλήτων : 

❖ Προτρέπουμε τους Φιλοξενούμενους να πετάνε ό,τι είναι από 

χαρτί, γυαλί, αλουμίνιο ή πλαστικό στον ειδικό κάδο 

ανακύκλωσης που βρίσκεται σε κάθε κουζίνα. Εμείς 

φροντίζουμε ώστε η ανακύκλωση σας να μεταφέρεται στους 

μπλε κάδους.   

❖ Χρησιμοποιούμε ειδικούς κάδους κομποστοποίησης 

οργανικών απορριμμάτων. 

 

Tο Ideales Resort, μέλος του ΣΕΤΕ, είναι ένα πολυβραβευμένο 

resort που έχει ήδη αποκτήσει σημαντικότατα βραβεία στο χώρο 

του τουρισμού. 

Tο Ideales Resort είναι από τα πρώτα ξενοδοχεία στην Ελλάδα 

που διακρίθηκαν στο 

πρόγραμμα Πράσινοι Ηγέτες 

του TripAdvisor. Είναι μάλιστα 

από τα ελάχιστα ξενοδοχεία 

παγκοσμίως με Χρυσή Διάκριση. 

Το Ideales Resort έχει πιστοποιηθεί με το Green Key 

που αποτελεί Οικολογικό Σήμα Ποιότητας για 

Ξενοδοχεία. Πρόκειται για το κορυφαίο πρότυπο για 

την αριστεία στον τομέα της περιβαλλοντικής 

ευθύνης και της βιώσιμης ανάπτυξης στον 

Τουρισμό. Αποτελεί οικολογικό σήμα μεγάλου 

κύρους και αντιπροσωπεύει τη δέσμευση των ξενοδοχείων ότι οι 

εγκαταστάσεις τους τηρούν τα αυστηρά κριτήρια που 

καθορίζονται από το Ίδρυμα για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση 

FEE (Foundation for Environmental Education). Το Green Key είναι 

μια δέσμευση στους Επισκέπτες, αφού επιλέγοντας ένα Green 

Key ξενοδοχείο κάνουν τη διαφορά σε περιβαλλοντικό επίπεδο. 



Το Ideales Resort βραβεύτηκε στα Tourism 

Awards 2018 με την Χρυσή Διάκριση στην 

κατηγορία Eco-Friendly Hotel/Resort. Το 2017 

έλαβε την Αργυρή Διάκριση στην ίδια κατηγορία 

και το 2016 την Αργυρή Διάκριση στην 

κατηγορία «Πρωτοβουλίες για την προστασία του 

περιβάλλοντος, Ευαισθητοποίηση του κοινού και 

Παρακολούθηση περιβαλλοντικών δεικτών».    

To Ideales Resort έλαβε Χρυσή Διάκριση από 

το διεθνώς αναγνωρισμένο Travelife για τις 

πρακτικές και τις επιδόσεις βιώσιμης 

ανάπτυξης που εφαρμόζει μετά από εκτενή 

και επιτόπιο έλεγχο. Το Travelife αποτελεί ίσως το πιο 

ολοκληρωμένο και αξιόπιστο εργαλείο στον τομέα του 

Τουρισμού. 

To Ideales Resort έχει βραβευτεί 

επανειλημμένα στα Greek Hospitality Awards. 

Οι πρόσφατες διακρίσεις το 2020 ήταν οι 

εξής: Χρυσή Διάκριση ως Best Greek Green 

Resort, Αργυρή Διάκριση στις κατηγορίες 

Best Greek Excellence in Service Hotel, Best Greek Villas & 

Holiday Homes και Best Greek Villa Resort.  

Τα σημαντικότατα αυτά βραβεία καταξιώνουν και επιδεικνύουν τη 

συνέπεια του Ideales Resort και ολόκληρου του Ομίλου Ideales 

στον Άνθρωπο, στο Περιβάλλον και στην Κοινωνία και τη συνεχή 

προσφορά για ένα καλύτερο αύριο ...ΣΗΜΕΡΑ! 

 
 

Οι πράσινοι κήποι μας 
 

Έχουμε φροντίσει πολύ προσεκτικά τους κήπους μας στο Ideales 

Resort με τοπικά ενδημικά φυτά και δέντρα που είναι πολύ 

ανθεκτικά στις καιρικές συνθήκες και ευδοκιμούν στην περιοχή 

της Κεφαλονιάς. 

 

Χρειάζονται λίγο πότισμα και παρέχουν φυσική σκιά στον 

εξωτερικό χώρων των σπιτιών. Επιπλέον έχουμε επιλέξει να μην 

υπάρχει γκαζόν που απαιτεί τεράστιες ποσότητες νερού για τη 

συντήρησή του. 

 

Στη σύντομη περιγραφή μας θα γνωρίσετε τις διάφορες ποικιλίες 

φυτών και δέντρων που ευδοκιμούν στους κήπους του Ideales 

Resort. 

 

Η άνθιση και η καρποφορία κάθε ποικιλίας διαφέρουν ανάλογα 

με την εποχή και την αλλαγή του κλίματος. 

 

  

 



Καλλωπιστικά φυτά  
 
Τα καλλωπιστικά φυτά είναι φυτά που καλλιεργούνται για 

διακοσμητικούς σκοπούς σε κήπους και έργα σχεδιασμού τοπίου. 

Προσδίδουν ιδιαίτερη αξία στην ομορφιά του τοπίου και μερικά 

επίσης προσφέρουν φυσική σκιά.                                                                             

 

       Lucidum                   Βουκαμβίλια                Αγγελική 

                                                  
 

 

        Φωτίνια        Τριαντάφυλλα        Πικροδάφνη 

                                  

 

     Κουτσουπιά           Κυπαρίσσι        

                    

Αρωματικά φυτά και βότανα 

Τα αρωματικά φυτά παράγουν και εκλύουν αρωματικές ουσίες, οι 

οποίες χρησιμοποιούνται στην παρασκευή αρωμάτων, στη 

μαγειρική και στη βιομηχανία τροφίμων, φαρμακευτικών 

προϊόντων και οινοπνευματωδών ποτών.  

        Λεβάντα   Δάφνη           Δενδρολίβανο 

                                
 

         Ρίγανη                     Κουμαριά  

                               
 

 

 

 

 



Εσπεριδοειδή 

Τα εσπεριδοειδή είναι ένα είδος ανθοφόρων δέντρων και θάμνων 

στην οικογένεια των Ρυτοειδών. Τα γνωστά εσπεριδοειδή που 

υπάρχουν στους κήπους του Ideales Resort είναι τα εξής: 

πορτοκαλιά, λεμονιά, γκρέιπφρουτ, φράπα, μανταρινιά, 

μοσχολέμονο (lime) και κουμκουάτ. Τα εσπεριδοειδή είναι πολύ 

σημαντικά για την υγεία μας αφού αποτελούν σημαντικές πηγές 

βιταμίνης C και φλαβονοειδών. 

     Πορτοκαλιά                   Λεμονιά                  Μανταρινιά  

                                 
 

           Κίτρο                     Κουμκουάτ 

                    
 

 

 

 

 

Οπωροφόρα (καρποφόρα) δέντρα 

Οπωροφόρα (καρποφόρα) δέντρα χαρακτηρίζονται όλα εκείνα 

τα δενδρώδη πολυετή φυτά που παράγουν εδώδιμους καρπούς, 

πολύτιμους για καλή υγεία και ευεξία.  Τα παρακάτω είδη θα τα 

βρείτε στους κήπους του Ideales Resort.  

        Κυδώνια                    Ροδιά                          Ελιά 

                               
 

      Αμυγδαλιά                 Συκιά                         Κερασιά 

                              
 

      Μουσμουλιά             Καρυδιά                  Καστανιά 

                             
 

 

 



 

 

 

 

 

          Βανίλια                     Μουριά                 Βερυκοκιά 

                               
 

        Αχλαδιά                    Μηλιά                       Σταφύλια 

                               
 

 

      Χαρουπιά                

      
 

 

 
Ο μικρός μας βιότοπος   

Η πανίδα της Κεφαλονιάς 
 

Οι πολιτικές μας για την προστασία του περιβάλλοντος 

περιλαμβάνουν περήφανα και τις προσπάθειές μας για την 

προστασία της τοπικής πανίδας. 

 

Η πανίδα στην Κεφαλονιά είναι εκπληκτικά πλούσια και το νησί έχει 

ποικιλία, όπως αλεπούδες, λαγούς, νυφίτσες, κουνάβια και 

σκαντζόχοιρους. Τα ημιάγρια άλογα είναι συνηθισμένα στις 

πλαγιές του Αίνου, αλλά είναι δύσκολο να τα δείτε. Υπάρχουν 

διάφορα  είδη φιδιών που είναι ως επί το πλείστον ακίνδυνα. Στις 

δυσπρόσιτες ακτές του νησιού ζει ένα σπάνιο και 

προστατευόμενο είδος φώκιας και φυσικά η πολύ γνωστή 

θαλάσσια χελώνα Καρέτα-Καρέτα. 

 

Η πλούσια πανίδα του νησιού απαντάται κυρίως στον Αίνο, το 

ψηλότερο βουνό της Κεφαλονιάς (1.628 μ.), το οποίο αποτελεί 

έναν από τους 10 Εθνικούς Δρυμούς με έκταση σχεδόν 30.000 

στρέμματα, τα 2/3 της οποίας καλύπτονται από το μοναδικό στον 

κόσμο είδος ελάτου, την ενδημική Κεφαλληνιακή Ελάτη. Η περιοχή 

είναι προστατευόμενος βιότοπος του δικτύου Natura 2000. 

 



     Μερικές σημαντικές σημειώσεις για την 

Καρέτα - Καρέτα: 

 
✓ Η θαλάσσια χελώνα Καρέτα - Καρέτα είναι μια σπάνια 

θαλάσσια χελώνα που ζει στη Μεσόγειο και ιδιαίτερα κατά 

μήκος των ακτών της Κεφαλονιάς και της Ζακύνθου. 

 

✓ Μπορεί να μεγαλώσει σημαντικά σε μέγεθος, με βάρος 

που φτάνει έως 140 κιλά. Παρά το μέγεθός τους, αυτές οι 

χελώνες μπορούν να κολυμπήσουν πολύ γρήγορα, χάρη 

στα μεγάλα και άκαμπτα πτερύγια τους μπροστά και πίσω. 

Ωστόσο, στη στεριά γίνονται εξαιρετικά ευάλωτες και 

αργές επειδή, σε αντίθεση με άλλες χελώνες, η χελώνα 

Καρέτα - Καρέτα δεν μπορεί να ανασυρθεί στο καβούκι της 

για να κρυφτεί. 

 

✓ Αναπαράγεται πάντα στην ίδια παραλία που γεννιέται και 

γι' αυτό είναι σημαντικό η παραλία ωοτοκίας να 

διατηρείται όσο πιο ανέγγιχτη γίνεται. Η περίοδος 

ωοτοκίας είναι από τον Ιούνιο έως τον Αύγουστο. Τα αυγά 

είναι μικρά και μαλακά και δεν σπάνε όταν πέφτουν στη 

φωλιά. Η φωλιά περιέχει περίπου 120 αυγά που 

εκκολάπτονται συνήθως 50 ημέρες μετά την ωοτοκία. Τα 

αυγά προστατεύονται από την άμμο και ζεσταίνονται από 

τον ήλιο. Συνήθως περίπου το 60% όλων των αυγών 

εκκολάπτονται και οι νεαρές χελώνες κινούνται προς τη 

θάλασσα ακολουθώντας τον ορίζοντα και την 

αντανάκλαση του φεγγαριού στη θάλασσα. Μόνο ένα 

μικρό ποσοστό επιβιώνει καθώς τα φυσικά εμπόδια στην 

παραλία όπως και τα φώτα των εστιατορίων και των μπαρ 

συχνά μπερδεύουν τις νεαρές χελώνες. 

 

✓ Μερικές από τις παραλίες της Κεφαλονιάς προστατεύονται 

ιδιαίτερα κατά την περίοδο αναπαραγωγής της χελώνας, 

όπως η Μούντα κοντά στη Σκάλα, το Τραπεζάκι και οι 

Μηνιές. 

 

Πιθανόν να συναντήσετε στην Κεφαλονιά: 

✓ Σκαντζόχοιρους στην προσπάθεια τους να διασχίσουν το 

δρόμο.  

✓ Αρκετές χελώνες που συχνά τις βλέπουμε στις άκρες του 

δρόμου. Αν δείτε χελώνα παρακαλούμε να τη βοηθήσετε 

να βρεθεί με ασφάλεια εκτός δρόμου. 

✓ Ημιάγρια άλογα, αλεπούδες και κατσικάκια στον Αίνο. 

 

Ας θυμόμαστε ότι στη φύση μπορεί να συναντήσουμε πιο 

«ενοχλητικά» ζωύφια, όπως σφήκες, μέλισσες, μύγες, 

κουνούπια, πεταλούδες, σαύρες, αράχνες και μυρμήγκια. Στις 

βίλλες του Ideales Resort χρησιμοποιούμε πάντα ακίνδυνες 

βιολογικές μεθόδους για την απομάκρυνση τους ώστε να μην 

έχετε τέτοιες «ενοχλήσεις» κατά τη διάρκεια των διακοπών σας.  

                    
 

                 



Η Κεφαλονιά είναι γεμάτη όμορφα τοπία και ο καλύτερος τρόπος 

για να τα εξερευνήσετε είναι ένας μεγάλος περίπατος ή μια 

περιπετειώδης πεζοπορία. Ανακαλύψτε τη μοναδική φύση και την 

άγρια ζωή του νησιού, περιπλανηθείτε σε αρχαία μονοπάτια και 

γνωρίστε την πλούσια κληρονομιά της «Ωραίας του Ιονίου» με τα 

πόδια ή με ποδήλατο. 

 

Προτρέπουμε κατά τη διάρκεια των διακοπών σας να είστε πιο 

κοντά στη φύση και να προστατεύετε κάθε είδος που πιθανόν 

συναντήσετε. Επωφεληθείτε από τους φυσικούς χαλαρωτικούς 

ήχους και τις εικόνες που προσφέρει η χλωρίδα και η πανίδα της 

Κεφαλονιάς. Σεβαστείτε και προστατέψτε τη χλωρίδα και τον 

τοπικό βιότοπο και παρακαλούμε μην συμμετέχετε σε 

δραστηριότητες που θα μπορούσαν ενδεχομένως να τους 

βλάψουν. 

 

 

                  

 

** Το Ideales Resort είναι υπερήφανος υποστηρικτής του μη 

κερδοσκοπικού οργανισμού για τη διατήρηση ειδών που 

κινδυνεύουν με εξαφάνιση και ιδιαίτερα της θαλάσσιας χελώνας 

Καρέτα – Καρέτα, του Συλλόγου Κατελειού για τη Μελέτη & 

Προστασία της θαλάσσιας και χερσαίας ζωής. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.IdealesResort.gr 


