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Πλήθος κόσμου στον Εορτασμό της 

Παγκόσμιας Ημέρας Τουρισμού στα Μάλια 

και στο Πισκοπιανό 
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Φίλες και φίλοι του Δήμου Χερσονήσου, κάτοικοι των Μαλίων, επισκέπτες 

και τουρίστες συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Αγ. Δημητρίου, κάνοντας την 

βόλτα τους, απολαμβάνοντας τα παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας 

και παρακολουθώντας επίδειξη του τρόπου παρασκευής τοπικών 

προϊόντων, όπως τυροκομικής, τσικουδιάς με ρακοκάζανο, παραγωγή 

σαπουνιού από ελαιόλαδο, κ.α., καθώς και όμορφους παραδοσιακούς 

χορούς από την Κρήτη και την Ελλάδα. 

Περισσότερα Εδώ 

Ένα μαγικό μουσικό ταξίδι προσέφερε στο κοινό που γέμισε το Αγροτικό 

Μουσείο Μενελάου Παρλαμά  στο Πισκοπιανό,το μουσικό σχήμα 

Σταυρακάκη, Ζαχαριουδάκη και Παπαδάκη, από τους «ΧΑΪΝΗΔΕΣ» σε 

μια συναυλία έντεχνης παραδοσιακής μουσικής. Μία πραγματικά 

υπέροχη, ποιοτική μουσική βραδιά! 

Περισσότερα Εδώ 
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Ιδανικός προορισμός για τους Ρώσους 

Κοσμοναύτες ο Δήμος Χερσονήσου 

Ο 6ος κατά σειρά κοσμοναύτης Andrey Borisenko, επιβεβαιώνει και 

επικυρώνει για άλλη μια φορά τον Δήμο Χερσονήσου, ως τον πρώτο και 

μοναδικό προορισμό αποκατάστασης, αποθεραπείας, αλλά και 

προετοιμασίας πλέον, Ρώσων Κοσμοναυτών στην Ελλάδα. Ο Andrey και 

η σύζυγός του, επισκέφθηκαν το Δήμο Χερσονήσου, απολαμβάνοντας τις 

κλιματολογικές συνθήκες, τις υποδομές, τις τοπικές και εναλλακτικές 

δραστηριότητες του τόπου μας, έκαναν κατάδυση, επισκέφτηκαν τοπικό 

πανηγύρι και μας αποχαιρέτησαν με τις καλύτερες αναμνήσεις, 

υποσχόμενοι να επιστρέψουν. 

Περισσότερα Εδώ 
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Αφιέρωμα στο Δήμο Χερσονήσου από το 

STAR CHANNEL 
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Η εκπομπή "Γυρίσματα στην Ελλάδα" ταξιδεύει στην Κρήτη, στον Νομό 

Ηρακλείου και παρουσιάζει τα πολλά και διαφορετικά "πρόσωπα" του 

δήμου μας, συνεντεύξεις, τοπικές εκδηλώσεις, 

όμορφες  παραλίες,  αξιοθέατα, τουριστικές υποδομές και άλλα πολλά 

από τον Δήμο μας, αναδεικνύοντας για άλλη μία φορά πόσο απλόχερα 

προικισμένη και όμορφη είναι η περιοχή μας! 

Περισσότερα Εδώ 
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Ο Δήμος Χερσονήσου χορηγός του 

διαγωνισμού ομορφιάς MAXIMA MODELS 

QUEEN OF POLLAND 2017 
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Η όμορφη Κρήτη μας, γίνεται ακόμα ομορφότερη, αφού αυτή την 

εβδομάδα θα φιλοξενήσει ένα διαγωνισμό ομορφιάς! Τη Μίλατο και το 

ξενοδοχείο RADISSON BLU επέλεξαν οι διοργανωτές, για την 

πραγματοποίηση των καλλιστείων. Το ρεπορτάζ του διαγωνισμού και ο 

τελικός της Παρασκευής, θα καλυφθεί εξολοκλήρου από τα ΜΜΕ της 

Πολωνίας και ειδικότερα, σε ζωντανή μετάδοση, από το TV Polsat and 

Radio RMF maxxx. Το συγκεκριμένο διαγωνισμό παρακολούθησαν 

πέρυσι 1.2 εκατ. τηλεθεατές! 

Ο Δήμος Χερσονήσου είναι ανάμεσα στους βασικούς χορηγούς του 

διαγωνισμού, προβάλλοντας έτσι το δήμο μας στην Πολωνική αγορά, με 

τον καλύτερο τρόπο, μία συνεχώς αυξανόμενη δύναμη στον εισερχόμενο 

τουρισμό, που σύντομα προβλέπεται να αγγίξει το 1 εκατ. επισκέπτες στη 

χώρα μας! 

Περισσότερα Εδώ 
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Η γιορτή των Ολλανδών της Κρήτης 

Οι φίλοι μας από την Ολλανδία που μένουν στη Χερσόνησο είναι ενωμένοι 

και οργανωμένοι, έχοντας ιδρύσει το δικό τους πολύ ενεργό Σωματείο, 

καθώς και το Ολλλανδικό σχολείο! Διοργανώνουν κατά διαστήματα 

διάφορες όμορφες εκδηλώσεις ανοικτές για ντόπιους και άλλους 

"ξένους". Μία τέτοια εκδήλωση με τίτλο: "Γεια σου Κρήτη" διοργάνωσαν 

την Κυριακή 1 Οκτωβρίου στις 5:30 το απόγευμα στην Πλατεία 

Ευαγγελιστρίας στη Χερσόνησο, γιορτάζοντας τα 10 χρόνια λειτουργίας 

τους. Στο πλαίσιό της παρουσιάστηκε ένα βίντεο που δείχνει πως οι 

Ολλανδοί αποτελούν μέλος της τοπικής κοινωνίας και πως είναι 

περήφανοι για αυτό. 

Περισσότερα Εδώ 
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Βράβευση επαναλαμβανόμενων 

επισκεπτών «Καλή Πρακτική»  
Άλλη μία βράβευση σε επαναλαμβανόμενους επισκέπτες έλαβε χώρα από 

τον Δήμαρχο Χερσονήσου κο Γιάννη Μαστοράκη,  την ημέρα εορτασμού 

της Παγκόσμιας Ημέρας Τουρισμού, στην εφαρμογή του προγράμματος 

"Ανάδειξης Καλών Πρακτικών στους Ελληνικούς Δήμους".  Να 

υπενθυμίσουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Συμβούλιο της Ευρώπης 

απένειμε το 2017 βραβείο "Καλής Πρακτικής" στον Δήμο Χερσονήσου για 

http://landofexperiences.us16.list-manage.com/track/click?u=abd7b97b9017438be7c77219d&id=9b27547d00&e=8da6a2761e


 

το πρόγραμμα επιβράβευσης επαναλαμβανόμενων τουριστών 

επισκεπτών. 

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. 
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