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Ανακυκλώστε!
Recycle!

Σεβαστείτε το φυσικό περιβάλλον της ακτής!
Respect nature on the beach!

Όχι σκύλοι πάνω στην ακτή!

Σεβαστείτε την άγρια ζωή !
Respect wildlife!

Όχι οχήματα στην ακτή!
No vehicles on the beach!

(εξαιρούνται οι σκύλοι-οδηγοί)
No dogs on the beach! (guide-dogs excluded)

Όχι φωτιά στην ακτή!
No fires on the beach!

Δείξε σεβασμό στους άλλους χρήστες της ακτής!
Respect all the beach users!

Eντοπίστε το σημείο όπου βρίσκεται
ο ναυαγοσώστης!
Locate the exact position of the lifeguard!

Συμβουλευτείτε τις σημαίες του ναυαγοσώστη και
μην εισέρχεστε στο νερό σε περίπτωση κακοκαιρίας!
Check the lifeguard’s warning flags and
do not enter the water in bad weather conditions!

Μην κολυμπάτε εντός του διαύλου
κίνησης των σκαφών!
Do not swim in the channel
designated for boat movement!

Μην κολυμπάτε εκτός της οριοθετημένης
περιοχής κολύμβησης!

Προσοχή στην χρήση φουσκωτών στρωμάτων
ή βαρκών, τις ημέρες με έντονους ανέμους!

Do not swim out of the designated swimming area!

Use floating toys carefully in case of strong winds!

Ελέγξτε το βάθος του νερού πριν βουτήξετε!
Check the depth of the water before diving!

www.blueflag.gr

για την οικολογική διαχείριση και την αειφορία στον τουριστικό τομέα • for eco-friendly management and sustainability in tourism
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Όχι κατασκήνωση στην ακτή!
No camping on the beach!
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Όχι σκουπίδια στη θάλασσα!
No garbage in the sea!

Όχι σκουπίδια στην ακτή!
No garbage on the beach!

