Νέα συνεργασία του Δήμου Χερσονήσου για
πρακτική άσκηση και εργασία στη Γερμανία
τη χειμερινή περίοδο 2017-2018
Κατά την επίσκεψη της γερμανικής αντιπροσωπείας του Δήμου Binz στο Δήμο
Χερσονήσου τον περασμένο Μάιο, υπογράφηκε Διαδημοτική συνεργασία μεταξύ
των Δήμων Χερσονήσου και Binz, για την αναζήτηση θέσεων πρακτικής
άσκησης και εργασίας ορισμένου χρόνου στο Ρύγκεν της Γερμανίας και την
ευρύτερη περιοχή.
Περισσότερα Εδώ
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Καθαρίζουμε ότι αφήσαμε πίσω μας το
καλοκαίρι
Στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Εθελοντικού Καθαρισμού Ακτών 2017 εκατόν
τριάντα πέντε παιδιά από το Βρεφονηπιακό Κέντρο Προσχολικής Αγωγής «Τα
Ζουζουνάκια» πραγματοποίησαν μια βιωματική δράση ευαισθητοποίησης που
αφορά την καθαριότητα των ακτών και την καλλιέργεια οικολογικής συνείδησης
στα παιδιά .Επίσης η “Green Team” του Cretan Malia Park Hotel που αποτελείται
από προσωπικό και επισκέπτες του ξενοδοχείου, έκανε καθαρισμό των ακτών
κοντά στον αρχαιολογικό χώρο Μαλίων.
Περισσότερα Εδώ
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Εγκαίνια του Δημοτικού Ελεύθερου Ανοιχτού
Πανεπιστημίου Χερσονήσου
Την Κυριακή 29 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 12:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα
Μαλίων θα πραγματοποιηθούν τα εγκαίνια του Δημοτικού Ελεύθερου Ανοικτού
Πανεπιστημίου Χερσονήσου «ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΞΑΝΘΟΥΔΙΔΗΣ».
Περισσότερα Εδώ

Share

Tweet

Forward

Ο δροσερός καιρός του Φθινοπώρου αποτελεί
την τέλεια ευκαιρία να βγούμε έξω και να
δοκιμάσουμε
νέες
ή
και
παλιότερες
δραστηριότητες στην ύπαιθρο
Η Αντιδημαρχία Τουρισμού & Απασχόλησης του Δήμου Χερσονήσου, στην
προσπάθεια της να προβάλλει την πολυμορφικότητα της περιοχής μας, δίνει
έμφαση στην ανάπτυξη Εναλλακτικών Μορφών Τουρισμού και στοχεύει σε
ειδικές κατηγορίες επισκεπτών. Ο Δήμος Χερσονήσου προσφέρεται για μία
μοναδική εμπειρία πεζοπορίας, γεμάτη αντιθέσεις. Κάθε επισκέπτης έχει τη
δυνατότητα να απολαύσει την πεζοπορία ή την ποδηλασία ανακαλύπτοντας
άγνωστες διαδρομές μέσα σε ένα υπέροχο φυσικό περιβάλλον που συνδυάζει
την ηρεμία της φύσης μέσα από το άγριο κρητικό τοπίο των ορεινών όγκων, τα
φαράγγια και τα σπήλαια, αλλά και τη δροσιά της υπέροχης θάλασσας.
Περισσότερα Εδώ
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Στο Δήμο Χερσονήσου θα συγκεντρωθούν τα
βλέμματα του πλανήτη καθώς θα διεξαχθούν
3 σπουδαίες σκακιστικές διοργανώσεις
παγκόσμιου ενδιαφέροντος
Οι διοργανώσεις οι οποίες θα πραγματοποιηθούν από τις 27 Οκτωβρίου έως τις
7 Νοεμβρίου 2017 στο συνεδριακό κέντρο του Creta Maris στη Χερσόνησο είναι
οι
Α)

εξής:
ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ

ΕΘΝΙΚΩΝ

ΟΜΑΔΩΝ

Β) ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΓΡΗΓΟΡΟΥ ΣΚΑΚΙΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 18 ετών
Γ) 1ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
Περισσότερα Εδώ
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Πολωνικά Καλλιστεία Maxima Models, Queen
of Poland
Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκαν τα πολωνικά καλλιστεία στο νησί μας. Τα
μοντέλα ξεναγήθηκαν και φωτογραφήθηκαν στα παραδοσιακά χωριά του
δήμου, έκαναν shopping στο Λιμένα Χερσονήσου και εντυπωσιάστηκαν από
τις ομορφιές της περιοχής μας. Ανάμεσα στους χορηγούς και ο δήμος
Χερσονήσου.
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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