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From 2014 and on our hotel Minoa Palace Resort is a certified
member of We do local Standard. We do local is a is a business

certification standard, that where applicable one is assured
about:

 the business’s support of the production, economy and human
resources of the place they are situated in, as they 

 promote their uniqueness and the responsibility of hospitality
§ offer services which promote the local culture and gastronomy

§ respect the environment and the sustainability of their
homeland

 
Seeing the We do local logo you know that this company

respects its people, its cuisine, its sustainability, and its customs
& traditions!
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I N  D E T A I L

 Staff:  The majority of the staff is from the region of Chania
 Suppliers: More than 70% of our suppliers are local (Cretan & Greek).
 Greek food: In most of our restaurants, buffet & a la carte, Greek cuisine is the protagonist.
Greek drinks: our Wine List includes a large number of Greek/Cretan Wineries, whereas
our beer selection is 100% Greek. 
Greek evenings:  various theme nights, with traditional music & dances.
Cooking lessons - and other events with traditional character, i.e. honey night, celebration
of our little chapel.

our hotel relies on locality in the following factors: 
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Από το 2014 και και έπειτα το Minoa Palace Resort πιστοποιείται ως
μέλος του προτύπου  We do Local. Το We do Local είναι μια
επιχειρηματική πιστοποίηση προτύπων που πιστοποιεί ότι η
παρούσα επιχείρηση στηρίζει έμπρακτα την παραγωγή, την
οικονομία και τους ανθρώπινους πόρους του τόπου όπου

δραστηριοποιείται αφού:

 

• προωθεί την μοναδικότητα και την τοπική φιλοξενία
• προσφέρει υπηρεσίες που προωθούν την τοπική κουλτούρα και

την τοπική γαστρονομία
• σέβεται το περιβάλλον και την τοπική αειφορία

 

Βλέποντας την πιστοποίηση We do local, θα πρέπει να γνωρίζουμε
ότι αυτή η επιχείρηση σέβεται τους ανθρώπους της, την τοπική

κουζίνα, την τοπική ανάπτυξη και τα τοπικά ήθη & έθιμα.
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Μ Ε  Π Ε Ρ Ι Σ Σ Ο Τ Ε Ρ Η
Λ Ε Π Τ Ο Μ Ε Ρ Ε Ι Α

Προσωπικό: Η πλειοψηφία του προσωπικού κατάγεται και διαμένει στην ευρύτερη περιοχή των
Χανίων
Προμηθευτές: Περισσότεροι από το 70% των προμηθευτών μας είναι ντόπιοι( Κρήτη & Ελλάδα
Γενικότερα)

Ελληνικό φαγητό: Στα περισσότερα εστιατόρια μας, στον μπουφέ και a la Carte, η Ελληνική
κουζίνα πρωταγωνιστεί.
Στην λίστα κρασιών μας, βρισκει κανεις πολυάριθμες επιλογές απο Ελληνικά και
Κρητικά κρασιά, καθώς και η επιλογή μας απο μπίρες είναι 100% Ελληνική
Ελληνικές Βραδιές:  Ποικίλες θεματικές βραδιές με παραδοσιακή μουσική και χορούς
Μαθήματα μαγειρικής:  Μαθήματα Ελληνικής και ιδιαίτερα της Κρητικής κουζίνας και πολλές
άλλες δραστηριότητες με παραδοσιακό χαρακτήρα όπως βραδιά μελιού, ο εορτασμός της
εκκλησίας μας κ.α

Το ξενοδοχείο για να προάγει την εντοπιότητα δρα στους παρακάτω παράγοντες:
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