Η μάχη της άμμου στη Σταλίδα
Ένας αδυσώπητος πόλεμος μαίνεται στο βόρειο παραλιακό μέτωπο της Κρήτης όπου
επιβάλλεται

(ως

συνήθως)

ο

νόμος

του

ισχυρού.

Ο λόγος για τις καταπατήσεις αιγιαλού και τις πολεοδομικές αυθαιρεσίες από
μεγαλοξενοδόχους που, αν και καταγγέλλονται πλέον δημόσια, εντούτοις συνεχίζουν
απτόητοι το... «αναπτυξιακό» τους έργο.
Περισσότερα Εδώ
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Συνάντηση με τον Υπουργό Οικονομίας, Τουρισμού,
Εργασίας και Υγείας του ομόσπονδου γερμανικού
κρατιδίου Μεκλεμβούργου-Δυτικής Πομερανίας
Στο επίκεντρο της συνάντησης τέθηκε η ανταλλαγή εμπειριών σε θέματα τουρισμού,
καθώς ο Δήμος Χερσονήσου, ένας από τους πλέον δημοφιλείς τουριστικούς
προορισμούς έχει ήδη ξεκινήσει συνεργασία με το Δήμο Μπινς (Binz), που αποτελεί το
μεγαλύτερο παραθαλάσσιο θέρετρο στη Γερμανία και βρίσκεται στο νησί Ρούγκεν
(Rügen) και διοικητικά ανήκει στο κρατίδιο του Μεκλεμβούργου. Ο Υπουργός ζήτησε
και ενημερώθηκε διεξοδικά για το σχεδιασμό της δημοτικής αρχής αναφορικά με την
υποστήριξη της τουριστικής δραστηριότητας με όρους βιώσιμης τουριστικής
ανάπτυξης, την ελληνική πραγματικότητα και τις σχετικές δράσεις που υλοποιούνται
στην κατεύθυνση της βελτίωσης του υπάρχοντος μοντέλου τουριστικής ανάπτυξης.
Περισσότερα Εδώ
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Με επιτυχία η παρουσίαση της μελέτης:
«Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Βιώσιμης Ανάπτυξης
της περιοχής Λαγκάδας»
Με αμείωτο ενδιαφέρον και με μεγάλη συμμετοχή παρουσιάστηκαν χθες, τα
αποτελέσματα της μελέτης: «Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Βιώσιμης Ανάπτυξης της
περιοχής Λαγκάδας του Δήμου Χερσονήσου» σε ανοικτή εκδήλωση στην πλατεία του
Αβδού.
Με απώτερο στόχο της δημοτικής αρχής την «αναπτυξιακή επανεκκίνηση» της
Λαγκάδας, σχεδιάστηκε η μελέτη για την υλοποίηση ενός «Ολοκληρωμένου
Προγράμματος Βιώσιμης Ανάπτυξης της Λαγκάδας», μιας καινούργιας προσέγγισης
που θέτει τις βάσεις και καθορίζει τους αναπτυξιακούς όρους, τις κατευθύνσεις και
προϋποθέσεις με επίκεντρο τη νέα πραγματικότητα για την περιοχή, το φράγμα
Αποσελέμη.
Περισσότερα Εδώ
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Υιοθεσία της παραλίας στην πρώην αμερικάνικη
βάση από τον παιδικό σταθμό Γουβών
Ο παιδικός σταθμός Γουβών σήμερα το πρωί υιοθέτησε την παραλία στην πρώην
αμερικανική βάση Γουρνών και … ανέλαβε άμεσα δράση, καθαρίζοντάς την από τα
απορρίμματα που καταλήγουν στις θάλασσες και μολύνουν τις ακτές. Η δράση, η
οποία οργανώθηκε από το ΝΠΔΔ Προστασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Δήμου
Χερσονήσου και υλοποιήθηκε από τον παιδικό σταθμό Γουβών, πραγματοποιήθηκε
υπό την αιγίδα του Δήμου Χερσονήσου, στο πλαίσιο της εκστρατείας καθαρισμού «ας
Καθαρίσουμε την Ευρώπη», την οποία στην Ελλάδα συντονίζει η Ελληνική Ένωση
Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος – HELMEPA.
Περισσότερα Εδώ
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Ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία το 2ο Διεθνές
Τουρνουά Σκάκι Χερσονήσου
Ολοκληρώθηκε

το

2ο

Διεθνές

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 Δήμος Χερσονήσου, η
Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου 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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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.
Στη περίπτωση που θα θέλατε να προσθέσουμε κάποιο επιπλέον email παρακαλώ
πατήστε εδώ.

Copyright © 2017, Αντιδημαρχία Τουρισμού Πολιτισμού & Απασχόλησης

Διεύθυνση:
Δημοτικό Κατάστημα, Μάλια, Τ.Κ. 70007, Emal: tourism@hersonisos.gr, Τηλ: 2897340238, 9,
Φαξ: 2897033888
Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

