Συνάντηση δηµάρχου Χερσονήσου µε την
υπουργό Τουρισµού, Έλενα Κουντουρά στη
Χερσόνησο
Σε ιδιαίτερα θετικό κλίµα πραγµατοποιήθηκε χθες (19.06.2018) στη Χερσόνησο
η συνάντηση της Υπουργού Τουρισµού Έλενας Κουντουρά µε το δήµαρχο
Χερσονήσου Γιάννη Μαστοράκη.
«Πρωταγωνιστής»

της

συζήτησης

ήταν

η

διερεύνηση

δυνατότητας

παραχώρησης και αξιοποίησης της µαρίνας Μαλίων από το Υπουργείο
Τουρισµού στο ∆ήµο Χερσονήσου, µια τουριστική υποδοµή που θα µπορούσε

να αποτελέσει αναπτυξιακό εργαλείο για την ευρύτερη περιοχή βρίσκεται σε
τέλµα εδώ και χρόνια, όπως τόνισε ο δήµαρχος.
Περισσότερα Εδώ
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Ολοκληρώθηκε µε µεγάλη επιτυχία το 2ο
∆ιεθνές Τουρνουά Σκάκι Χερσονήσου
Ολοκληρώθηκε το 2ο ∆ιεθνές Σκακιστικό Τουρνουά Χερσονήσου που
πραγµατοποιήθηκε στις εξαιρετικές εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου Lyttos Beach
µε νικητές τον Ολλανδό Theo Hommeles και τον Άγγλο James Adair αµφότεροι
µε 7,5 βαθµούς σε 9 αγώνες. Το τουρνουά που διοργάνωσαν ο ∆ήµος
Χερσονήσου, η Κοινωφελής Επιχείρηση του ∆ήµου Χερσονήσου, τα σωµατεία
Σκακιστική Ακαδηµία Χερσονήσου, «Ηράκλειο» ΟΑΑ, ΣΟ Λέων Κάντια, ΣΟ
Ηρακλείου µε την υποστήριξη και της Περιφέρειας Κρήτης διήρκησε οκτώ (8)
ηµέρες, ήταν ιδιαίτερα υψηλού επιπέδου µε συµµετοχές από 14 χώρες και
σηµαντικούς παίκτες που έδωσαν σπουδαίες «µάχες».
Περισσότερα Εδώ
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Εγγραφές κατασκηνωτών στην παιδική εξοχή
Κοκκίνη Χάνι ∆ήµου Χερσονήσου 2018
Στην Παιδική Εξοχή Κοκκίνη Χάνι θα φιλοξενηθούν παιδιά από 6 έως 16 ετών,
κορίτσια και αγόρια, σε τέσσερεις (4) κατασκηνωτικές περιόδους και ηλικιωµένα
άτοµα σε µία (1) κατασκηνωτική περίοδο,

οι οποίες έχουν ως εξής:

Α΄ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ (κορίτσια και αγόρια από 6 έως 16 ετών) Από
15.07.2018

(Κυριακή)

έως

και

24.07.2018

(Τρίτη)

Β΄ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ (κορίτσια και αγόρια από 6 έως 16 ετών) Από
27.07.2018

(Παρασκευή)

έως

και

05.08.2018

(Κυριακή)

Γ΄ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ (κορίτσια και αγόρια από 6 έως 16 ετών)Από
08.08.2018

(Τετάρτη)

έως

και

17.08.2018

(Παρασκευή)

∆΄ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ (κορίτσια και αγόρια από 6 έως 16 ετών) Από
20.08.2018

(∆ευτέρα)

έως

και

29.08.2018

(Τετάρτη)

Ε΄ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ (ηλικιωµένοι) Από 01.09.2018 (Σάββατο) έως
και 10.09.2018 (∆ευτέρα).
Περισσότερα Εδώ
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Έγκριση ποσού 750.000 ευρώ για
ολοκλήρωση του ΧΥΤΥ Χερσονήσου
Εγκρίθηκε

από

τον

Περιφερειάρχη

Κρήτης,

Σταύρο

την

Αρναουτάκη

η

χρηµατοδότηση ποσού 750.000 € για το έργο ολοκλήρωσης του ΧΥΤΥ
Χερσονήσου και εγκατάσταση µονάδας αντίστροφης ώσµωσης για την
επεξεργασία των στραγγισµάτων του υφιστάµενου ΧΥΤΑ και του νέου ΧΥΤΥ.
Την απόφαση έγκρισης υπόγραψε ο Περιφερειάρχης παρόντων του ∆ηµάρχου
Γιάννη Μαστοράκη, του προέδρου του ΦΟΣ∆Α βόρειας Πεδιάδος Βαρδή
Φραγκιαδάκη και του Γενικού ∆ιευθυντή Γιώργου Παπαδάκη.
Περισσότερα Εδώ
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1ο Φεστιβάλ Κρητικής Παράδοσης
1ο Φεστιβάλ Κρητικής Παράδοσης, «Από το χθες στο σήµερα», ∆ηµοτική
Ενότητα Επισκοπή, 4ήµερες εκδηλώσεις.
Περισσότερα Εδώ
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Το υπερπολυτελές θέρετρο NANA PRINCESS,
το νέο εξάστερο στολίδι του ελληνικού
Τουρισµού
Το υπερπολυτελές θέρετρο NANA PRINCESS, το νέο εξάστερο στολίδι του
ελληνικού Τουρισµού, φέρνει µια πραγµατικά ξεχωριστή εµπειρία φιλοξενίας
στην Ελλάδα και το µαγευτικό νησί της Κρήτης, µε την πληθώρα των µοναδικών
εγκαταστάσεων, των πλούσιων ανέσεων, πολλών αστέρων και τις άψογες
εξατοµικευµένες υπηρεσίες.
Περισσότερα Εδώ
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+10,4% η επιβατική κίνηση στα αεροδρόµια το
α’ 5µηνο
Tα 16,26 εκατ. έφθασε ο αριθµός των διακινηθέντων επιβατών στα ελληνικά
αεροδρόµια το α’ πεντάµηνο του 2018, παρουσιάζοντας αύξηση 10,4% σε σχέση
µε την αντίστοιχη περίοδο του 2017 (14,7 εκατ. επιβάτες), συµφωνα µε
στατιστικά στοιχεία που δηµοσιοποιεί η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.
Συγκεκριµένα οι διακινούµενοι επιβάτες είναι αυτό το διάστηµα περισσότεροι
κατά

1,5

εκατ.

σε

σχέση

µε

το

αντίστοιχο

περσινό

διάστηµα.

Ο συνολικός αριθµός των πτήσεων στα ελληνικά αεροδρόµια ανήλθε στις
145.316 (από τις οποίες 67.367 εσωτερικού και 77.949 εξωτερικού)
παρουσιάζοντας άνοδο 6,4%, σε σχέση µε το αντίστοιχο διάστηµα του 2017
όπου είχαν πραγµατοποιηθεί 136.535 πτήσεις.
Περισσότερα Εδώ
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Βράβευση επαναλαµβανόµενου επισκέπτη
στο ∆ήµο Χερσονήσου
Μεγάλη µας χαρά και τιµή πραγµατοποιήθηκε η βράβευση στο ∆Κ Μαλίων, του
πολύ καλού µας (πλέον) φίλου, γάλλου φωτογράφου Michel Barbier.
Περισσότερα Εδώ
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Γαλάζιες Σηµαίες στις παραλίες του
ξενοδοχείου Themis Beach και Cretan Malia
Park
Ακόµα δύο απονοµές γαλάζιας σηµαίας στη περιοχή του ∆ήµου Χερσονήσου και
ειδικότερα στη παραλία του ξενοδοχείου Themis Beach στο Κοκκίνη Χάνι και στο
ξενοδοχείο Creta Malia Park στα Μάλια.
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Εγκαίνια του νέου ξενοδοχείου Cook’s Club
Hersonissos της Thomas Cook
Mε κάθε επισηµότητα πραγµατοποιήθηκαν τα εγκαίνια του νέου ξενοδοχείου
Cook’s Club Hersonissos της Thomas Cook. Στην Κρήτη βρίσκεται ο κος Peter
Frankhauser, CEO της εταιρείας, και η Υπουργός Τουρισµού κα Έλενα
Κουντουρά,ο Πρόεδρος του ΕΟΤ ενώ παραβρίσκεται πλήθος επισήµων από
όλο το νησί για την τελετή εγκαινίων, του νέου ξενοδοχείου Cook’s Club
Hersonissos της Thomas Cook.
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 ∆ήµος Χερσονήσου γενικότερα, αποφασίσαµε να ξεκινήσουµε την
αποστολή του συγκεκριµένου "NEWSLETTER", προς όλες τις επιχειρήσεις
τουριστικού ενδιαφέροντος, και όχι µόνο, του δήµου µας.
Στη περίπτωση που θα θέλατε να προσθέσουµε κάποιο επιπλέον email
παρακαλώ πατήστε εδώ.
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