Εκδηλώσεις για τον Εορτασμό της
Παγκόσμιας Ημέρας Τουρισμού στο Δήμο
Χερσονήσου
Οι εκδηλώσεις και οι δράσεις που λαμβάνουν χώρα για την παγκόσμια ημέρα
τουρισμού, έχουν στόχο να αναδείξουν το πολιτισμό μας καθώς και την τοπική
κουλτούρα των ανθρώπων που αποτελούν τους οικοδεσπότες, φίλους και
συνεργάτες των τουριστών επισκεπτών μας. Όλοι οι επισκέπτες που θα

συμμετέχουν στις εκδηλώσεις, θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν τα τοπικά
εδέσματα, την παραδοσιακή μουσική και τους χορούς μας, την φιλοξενία των
κατοίκων, καθώς και βιωματικές εμπειρίες παραγωγής τυριού, κρασιού και
τσικουδιάς.
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ:
Α) Αγ. Δημήτριος, παλιά πόλη Μαλίων 28 Σεπτεμβρίου 2017 www.landofexperiences.gr/event/malia-wtd-2017/?lang=el
Β) Πλατεία του Αι. Γιάννη, στη Σταλίδα 29 Σεπτεμβρίου 2017 www.landofexperiences.gr/event/stalida-wtd-2017/?lang=el
Γ) Βραδιά παραδοσιακής μουσικής ,Πισκοπιανό 30 Σεπτεμβρίου 2017www.landofexperiences.gr/event/piskopiano-pit-2017/?lang=el
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Χορωδιακή Συναυλία από το μουσικό
Σχολείο της UPPSALA (ΣΟΥΗΔΙΑΣ)
Για 24η χρονιά το μουσικό σχολείο της Uppsala επισκέφθηκε το Δήμο
Χερσονήσου και προσέφερε, για μια ακόμα φορά, μια δωρεάν συναυλία προς

το κοινό του Δήμου μας. Οι Σουηδοί μαθητές με τις γλυκές φωνές τους,
μάγεψαν το κοινό που τους παρακολούθησε στην μοναδική συναυλία που έγινε
στο Λιμάνι της Χερσονήσου στον προαύλιο χώρο της Αγίας Παρασκευής.
Περισσότερα Εδώ
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Συνάντηση Ολομέλειας του Συλλόγου
Διευθυντών ξενοδοχείων Κρήτης στο Royal
Mare
Ο "Σύλλογος Διευθυντών Ξενοδοχείων Κρήτης" προσκάλεσε στην Ολομέλειά
του τον Αντιδήμαρχο Μουντράκη Ευθύμιο για την παρουσίαση του έργου της
Αντιδημαρχίας Τουρισμού, Πολιτισμού & Απασχόλησης και της νέας τους
συνεργασίας με την MKG, για τη συλλογή στατιστικών στοιχείων από τις
ξενοδοχειακές μονάδες του δήμου μας.
Περισσότερα Εδώ
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Παραδοσιακός Κρητικός Τρύγος στο Creta
Maris Beach Resort
Με στόχο την μύηση των πελατών σε μια παραδοσιακή κρητική αγροτική
εργασία και ταυτόχρονα την παρουσίαση της κρητικής κουλτούρας όπου μια
χειρωνακτική εργασία γίνεται αφορμή για γιορτή, το CretaMaris οργάνωσε μια
ακόμα δράση με θέμα τον Κρητικό Τρύγο. Το τελετουργικό της ξεκινά με το
μάζεμα το σταφυλιών από το αμπέλι (τρυγητός) και την μεταφορά τους με
παραδοσιακό τρόπο, φορτωμένα στο γαϊδουράκι, στον χώρο του πατητηριού
για την παραγωγή του μούστου, και στη συνέχεια την απόσταξη των σταφυλιών
για την παραγωγή της τσικουδιάς, αλλά και την παραγωγή μουσταλευριάς. Όλα
αυτά με μουσική, χορό και κεράσματα, χαρακτηριστικά την κρητικής φιλοξενίας.
Περισσότερα Εδώ
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Ο αγαπημένος Ολλανδός blogger Βass
Wanrooij, φιλοξενούμενος του Δήμου
Χερσονήσου
Ο Βass Wanrooij μέσω της ιστοσελίδας Griekenland.net προβάλλει την Ελλάδα
σε περισσότερους από 1.700.000 επισκεπτες προερχόμενους κυρίως από την
Ολλανδία και το Βέλγιο. Παράλληλα, η ιστοσελίδα του στο Facebook μετράει
περισσότερα από 36.000 ενθουσιώδη μέλη που εκφράζουν την αγάπη τους για
την Ελλάδα.
Περισσότερα Εδώ
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Συναντήσεις Αντιδημάρχου Τουρισμού
Πολιτισμού και Απασχόλησης με θέμα τα
Θεματικά Πάρκα και τα Μουσεία του Δήμου
Στο Λιμάνι Χερσονήσου στις 31/8 και 19/9 2017, πραγματοποιήθηκαν δύο
συναντήσεις εργασίας μετά από πρόσκληση του Αντιδημάρχου Τουρισμού,
Πολιτισμού & Απασχόλησης προς τους ιδιοκτήτες όλων των Θεματικών
πάρκων και Μουσείων του δήμου μας.
Σκοπός της συνάντησης ήταν η προβολή και προώθηση αυτών των
"ξεχωριστών" επιχειρήσεων του Δήμου μας, οι οποίες προσφέρουν ένα
εξειδικευμένο προϊόν, το οποίο αναδεικνύει τον πολιτισμό, τις βιωματικές
εμπειρίες και τις οικογενειακές διακοπές. Ο Αντιδήμαρχος παρουσίασε την
πρόταση του για τη δικτύωση των μικρών μουσείων και των θεματικών
επιχειρήσεων του Δήμου Χερσονήσου, το πρόγραμμα του δήμου για την
στοχευμένη προβολή τους, καθώς και ένα υπόδειγμα κοινού εισιτηρίου που θα
εκδίδεται, δίνοντας την ευκαιρία στον επισκέπτη να επιλέξει μεγαλύτερο αριθμό
επιχειρήσεων που προσφέρουν εναλλακτικές εμπειρίες (μουσεία, θεματικές
επιχειρήσεις)σε ειδική – προνομιακή τιμή.
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Στη περίπτωση που θα θέλατε να προσθέσουμε κάποιο επιπλέον email
παρακαλώ πατήστε εδώ.
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