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Το επετειακό 40ο Ράλλυ Κρήτης
Στην ιστορία πέρασε το 40ο επετειακό Ράλλυ Κρήτης, που άνοιξε την αυλαία του
Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Ασφάλτου 2018 - με μεγάλους νικητές του
περσινούς Κυπελλούχους Ασφάλτου Ελλάδας, το δίδυμο των Γιώργου
Αναπολιωτάκη - Θανάση Τσιούκα (Seat Ibiza Kit Car) που έδειξαν τις διαθέσεις
τους και για τη νέα αγωνιστική χρονιά! Με αυτή τη νίκη του, ο Γιώργος
Αναπολιωτάκης έγινε ο πιο πολυνίκης του αγώνα, έχοντας πια στο ενεργητικό
του έξι νίκες στο Ράλλυ Κρήτης!

Περισσότερα Εδώ

Share

Tweet

Forward

Συγχαρητήρια
επιστολή
δημάρχου
Χερσονήσου στον Πρόεδρο και ΔΣ του
ΠΑΝΟΜ για την κατάκτηση του κυπέλλου
Ο Δήμαρχος Χερσονήσου συνεχάρει την ομάδα του ΠΑΝΟΜ για τη κατάκτηση
του κυπέλλου της ΕΠΣΗ.
Περισσότερα Εδώ
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Το πολυτελές Nana Princess στην Κρήτη
ανοίγει τις πόρτες του στις 4 Μαΐου 2018
Η 4η Μαΐου σηματοδοτεί την επίσημη έναρξη λειτουργίας του πολύ
αναμενόμενου Nana Princess στην Κρήτη. Το ολοκαίνουριο ξενοδοχείο
βρίσκεται ακριβώς μπροστά στην παραλία στη βόρεια πλευρά του νησιού και
στις εγκαταστάσεις του περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων ιδιωτικές πισίνες σε
πολλές από τις σουίτες του, τρία εστιατόρια, μια πανέμορφη παραλία με λευκή
άμμο καθώς και ένα πλήρως εξοπλισμένο κέντρο ευεξίας και spa. Το ξενοδοχείο
αναμένεται να συστήσει απαράμιλλα επίπεδα πολυτέλειας και φιλοξενίας στην
όμορφη περιοχή που το φιλοξενεί, ενώ με περισσότερα από 40.000μ² γραφικών
παραλιών να το περιτριγυρίζουν καθώς και παροχές 5 αστέρων, το ξενοδοχείο
αποτελεί τον ιδανικό προορισμό για μια πολυτελή εμπειρία διακοπών.
Περισσότερα Εδώ
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Ενημέρωση καταναλωτών για τη σημασία
εξοικονόμησης νερού
Η ΔΕΥΑ Χερσονήσου έχει ως κύρια προτεραιότητα την παροχή υδρευτικού
νερού στους καταναλωτές με στόχευση το τρίπτυχο ΕΠΑΡΚΕΙΑ – ΠΟΙΟΤΗΤΑ –
ΠΡΟΣΙΤΗ ΤΙΜΗ, αναλαμβάνοντας, στο βαθμό που της αναλογεί, την ευθύνη
ορθολογικής και βιώσιμης διαχείρισης των υδατικών πόρων στην περιοχή
αρμοδιότητάς της.
Όμως, η παρατεταμένη περίοδος μειωμένων βροχο/χιονοπτώσεων (από
Σεπτέμβριο 2015 μέχρι σήμερα) έχει σαν συνέπεια τη μικρή αναπλήρωση των
υδατικών πόρων, υπόγειων και επιφανειακών. Η τροφοδοσία των υπόγειων
υδροφορέων είναι ανεπαρκής και οι εισροές στο Φράγμα Αποσελέμη κατώτερες
των αναμενόμενων.
Περισσότερα Εδώ
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To πρόγραμμα της τελικής φάσης του "45oυ
Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Εφήβων" στο
Φιλωνίδειο στη Χερσόνησο
Η ΕΟΚ ανακοίνωσε το πρόγραμμα της τελικής φάσης των εφήβων με την
συμμετοχή του πρωταθλητή Κρήτης Ηράκλειο και τα σωματεία τα οποία θα
διεκδικήσουν τον τίτλο του πρωταθλητή στο Φιλωνίδειο Κλειστό Γυμναστήριο
Χερσονήσου (11-15/4) είναι:
'Ολες οι αναμετρήσεις (11-15 Απριλίου) θα μεταδοθούν ζωντανά από το youtube
μέσα από το κανάλι της ΕΟΚ.
Περισσότερα Εδώ
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TEZ TOUR Workshop Kiev, Ukraine 2018
Το TEZ TOUR Workshop Kiev, Ukraine 2018 ήταν το το τελευταίο για φέτος road
show που συμμετέχει ο Δήμος Χερσονήσου, παρουσιάζοντας την το προορισμό
σε περίπου εκατό τουριστικούς πράκτορες της Ουκρανίας.
Περισσότερα Εδώ
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Σχετικά με Newsletter
Αγαπητοί συνεργάτες,
Θεωρούμε ότι η έγκυρη αλλά και έγκαιρη πληροφόρηση είναι πολύ σημαντική στις ημέρες μας ειδικά για
όλους εσάς τους επαγγελματίες στο χώρου του τουρισμού.
Έτσι για τη καλύτερη ενημέρωσή σας, σχετικά με τις ενέργειες και δράσεις που σχεδιάζει και υλοποιεί η
Αντιδημαρχία Τουρισμού, Πολιτισμού & Απασχόλησης, αλλά και ο Δήμος Χερσονήσου γενικότερα,
αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε την αποστολή του συγκεκριμένου "NEWSLETTER", προς όλες τις
επιχειρήσεις τουριστικού ενδιαφέροντος, και όχι μόνο, του δήμου μας.
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