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∆ύο καινοτοµίες και δύο "άγριοι" επισκέπτες στο
ΕΝΥ∆ΡΕΙΟ Κρήτης στις Γούβες

(22/12/2006 10:37:00 πµ)

Πηγή: ΑΠΕ

Με δύο νέες καινοτοµίες
και µε δύο "άγριους"
επισκέπτες, τους
οποίους φιλοξενεί ήδη
στις αίθουσές του, το
ΕΝΥ∆ΡΕΙΟ Κρήτης στις
Γούβες µπήκε από
σήµερα στον δεύτερο
χρόνο της λειτουργίας
του. Μάλιστα τους δύο

νέους επισκέπτες - ένα ζεύγος ταυροκαρχαριών
-µετέφερε την Πέµπτη στο ενυδρείο ο ?Αϊ Βασίλης 
Οι δύο νέες καινοτοµίες, όπως τις παρουσίασε ο
διευθυντής του Ενυδρείου Μιχ. Παπαδάκης, αφορούν
στην ακουστική ξενάγηση και την έκδοση κάρτας -
µέλους σε δελεαστικές τιµές. Οπως είπε ο κ. Παπαδάκης
"εδώ και ένα µήνα µικρές συσκευές προσωπικής
ακουστικής ξενάγησης, που χρησιµοποιούνται απλά όπως
το τηλέφωνο, είναι στη διάθεση των επισκεπτών.
περιέχουν, σχόλια, εκλαϊκευµένες πληροφορίες και
πολυάριθµες εξηγήσεις για τα ζώα, τις δεξαµενές, την
οικολογία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και την
θαλάσσια επιστήµη. Όλες αυτές οι πληροφορίες
µεταφρασµένες σε τέσσερις γλώσσες - ελληνικά,
αγγλικά, γαλλικά και γερµανικά - δίνουν στον επισκέπτη
τη δυνατότητα να εµπλουτίσει την επίσκεψή του
ακούγοντας τις στο δικό του ρυθµό και σύµφωνα µε τις
προτιµήσεις του. Η ακουστική ξενάγηση η οποία έχει ήδη
εκτιµηθεί πολύ από επισκέπτες που το χρησιµοποίησαν
κατά την δοκιµαστική περίοδο, είναι τώρα διαθέσιµο σε
όλους τους επισκέπτες στην τιµή του 1 ευρώ".

Σύµφωνα µε τον κ. Παπαδάκη, "άλλη µεγάλη είδηση που
θα ενθουσιάσει τους πιστούς φίλους και επισκέπτες του
ενυδρείου είναι η κάρτα µέλους, η οποία µπορεί να
αποτελέσει και ένα µοναδικό δώρο για τις γιορτές. Η
κάρτα µέλους διατίθεται από τις 18 ∆εκεµβρίου 2006
στην τιµή των 16 ευρώ. Με το κόστος δηλαδή 2
εισιτηρίων επιτρέπονται στον κάτοχο της κάρτας
απεριόριστες επισκέψεις στο ενυδρείο για το διάστηµα
ενός έτους. Για κάθε επιπλέον µέλος της ίδιας οικογένειας
προσφέρεται κάρτα µέλους στην µειωµένη τιµή των 6
ευρώ".

Οσον αφορά τους "εξωτικούς" όσο και "άγριους" ενοίκους
αυτοί, µέσω Γαλλίας ήρθαν από τη Νότιο Αφρική, µετά
από ένα κουραστικό ταξίδι 60 ωρών! Προς το... παρόν,
έχουν µήκος 120 και 130 εκατοστά, αλλά - όπως
βεβαιώνει ο κ. Παπαδάκης έχουν όλα τα... προσόντα να
ξεπεράσουν τα 3 µέτρα µήκος και τα 150 κιλά βάρος.
Βέβαια, εκτός από το µέγεθος και το βάρος, εκείνο που
εντυπωσιάζει σ' αυτούς είναι και τα... κοφτερά δόντια, τα
οποία προεξέχουν προσδίδοντας στα κήτη τροµερή όψη.
Ωστόσο, στην πραγµατικότητα, ο ταυροκαρχαρίας είναι
εντελώς ακίνδυνος για τον άνθρωπο.
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Εντυπωσιακός εκτός από τους ταυροκαρχαρίες είναι και ο
απολογισµός του ενυδρείου για τους 12 µήνες
λειτουργίας, που συµπλήρωσε στις 18 ∆εκεµβρίου. Οπως
τόνισε κ. Παπαδάκης, στον χρόνο, περισσότερα από
350.000 άτοµα επισκέφθηκαν το ενυδρείο - που σηµαίνει
ότι ο αριθµός των επισκεπτών κατά µέσο όρο σε
ηµερήσια βάση υπερέβαινε τα 1020 άτοµα.

  Τίτλοι Ειδήσεων / ∆ιάφορα

>>  Συνελλήφθη µε ηλεκτρονικό ''σκονάκι'' στις
εξετάσεις για τα Σήµατα

>>  Οι γυναίκες ήταν αυτές που ανακάλυψαν τα πρώτα
όπλα της ανθρωπότητας

>>  Το κέντρο κράτησης του Γκουαντάναµο πρέπει να
κλείσει τονίζει η ∆ιεθνής Αµνηστία

>>  Η αστυνοµία περιµένει από τον Μπέκαµ να ζητήσει
το τζιπ του, το οποίο βρέθηκε κλεµµένο στα Σκόπια

>>  Έλεγχοι ΕΦΕΤ: Κατάσχεση 770,4 κιλών µη
ασφαλών τροφίµων στον Εύοσµο Θεσσαλονίκης

>>  Ερευνα µαθητών τεσσάρων Γυµνασίων της Αθήνας
για το κυκλοφοριακό σε εκδήλωση στο ΕΒΕΑ

>>  Περισσότερο διεθνή από ποτέ, τα φετινά Όσκαρ

>>  "∆εν βρέθηκε καµία απόδειξη περί ύπαρξης
µυστικών φυλακών της CIA στη χώρα" σύµφωνα
µε την αρµόδια επιτροπή ελέγχου

>>  Ετάφη ο Μορίς Παπόν

>>  Αυτοσχέδια µαχαίρια κατασχέθηκαν στις νέες
φυλακές Τρικάλων

>>  Μία Κυπρία πάτησε τα 101 χρόνια!

>>  Μάρτυρας επικίνδυνης οδήγησης έγινε το YouTube

>>  Μαίρη Χρήστου, ο φόβος και ο τρόµος κορυφαίων
δικηγόρων του Σίδνεϊ

>>  Κινέζος αλεξιπτωτιστής πλαγιάς σκοτώθηκε από
κεραυνό

>>  Σε κλινική αποκατάστασης η Μπρίτνεϊ Σπίαρς
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