Σε διαπεριφερειακή σύσκεψη στη Μαγιόρκα
παρουσιάστηκε η καλή πρακτική του Δήμου
Χερσονήσου
Σε ειδική διαπεριφερειακή σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στη Μαγιόρκα τον
Οκτώβριο,

παρουσίασε

ο

Αντιδήμαρχος

Τουρισμού,

Πολιτισμού

&

Απασχόλησης, κ. Ευθύμιος Μουντράκης την καλή πρακτική του Δήμου
Χερσονήσου

για

τη

δικτύωση

μουσείων

και

θεματικών

πάρκων.

Η διαπεριφερειακή σύσκεψη πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή εκπροσώπων

από περιφέρειες της Ευρώπης, στο πλαίσιο του προγράμματος BRANDTOUR
INTERREG EU με στόχο την ανάδειξη καλών δημόσιων πρακτικών στον
τουρισμό.

Ο

Αντιδήμαρχος

Τουρισμού,

Πολιτισμού

&

Απασχόλησης

πραγματοποίησε επίσης χρήσιμες επαφές με εκπροσώπους δημοτικών και
περιφερειακών αρχών και φορέων
Περισσότερα Εδώ
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Συμμετοχή αντιπροσωπείας του Δήμου
Χερσονήσου σε εργασίες διαδημοτικής
συνεργασίας, στο Binz Γερμανίας
Συνεχίζεται η συνεργασία μεταξύ Δήμου Χερσονήσου και Δήμου Binz της
Γερμανίας στο πλαίσιο ενεργειών που προβλέπονται στο Σύμφωνο Συνεργασίας
που έχει ήδη υπογραφεί, από τον περασμένο Μάιο, μεταξύ των δύο δήμων με
στόχο την ενδυνάμωση των σχέσεων φιλίας και συνεργασίας, την ανταλλαγή
καλών πρακτικών, τον εντοπισμό κοινών τόπων και σημείων ενδιαφέροντος που
θα είναι αμοιβαία ωφέλιμα στην πολιτική, οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη,
τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα. Για το σκοπό αυτό, τετραμελής

ομάδα εργασίας από το Δήμο Χερσονήσου επισκέφτηκε από 3 έως 6 Νοεμβρίου
2017 το Δήμο Binz στο τουριστικό νησί Rugen (Γερμανία) συμμετέχοντας σε
πρόγραμμα εργασιών που συντονίζει η Ελληνογερμανική Συνέλευση. Η ομάδα
που εκπροσώπησε το Δήμο Χερσονήσου αποτελούνταν από το Δήμαρχο κ.
Γιάννη Μαστοράκη, από τον αντιδήμαρχο κ. Ευθύμιο Μουντράκη και από
τους

δημοτικούς

συμβούλους

κ.κ

Γιάννη

Μηλάκη

και

Κωνσταντίνο

Ζαχαριουδάκη.
Περισσότερα Εδώ
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Συμμετοχή του Δήμου Χερσονήσου στις
διεθνείς εκθέσεις Τουρισμού στην Αγγλία και
στην Πολωνία
Στην αδιάλειπτη συμμετοχή του Δήμου Χερσονήσου στις σημαντικές τουριστικές
εκθέσεις της Ευρώπης και του κόσμου επιμένει ο Δήμος Χερσονήσου και
ειδικότερα η Αντιδημαρχία Τουρισμού, Πολιτισμού & Απασχόλησης με παρουσία
εκπροσώπων και ανανεωμένου πληροφοριακού υλικού, ακολουθώντας τις
διεθνείς τάσεις και ανάγκες των τουριστών επισκεπτών και της βιομηχανίας του
τουρισμού.
Έτσι, ο Δήμος Χερσονήσου σύμφωνα με την πιο πρόσφατη απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου, θα συμμετέχει στην έκθεση WTM LONDON 2017 αλλά

και

στην

GRECKA

PANORAMA

WARSAW

2017.

Οι στόχοι στους οποίους παραμένουμε προσηλωμένοι, είναι οι εξής:
α)

αύξηση

της

επισκεψιμότητας

στο

Δήμο

Χερσονήσου

β) τόνωση της παρουσίας του Δήμου Χερσονήσου στις σημαντικότερες
τουριστικές
αγορές,

εγχώριες

και

παγκόσμιες

γ) επαναπροσδιορισμός του Δήμου Χερσονήσου, μετά τη συνένωση των
τεσσάρων καποδιστριακών Δήμων, ως ένας νέος ολοκληρωμένος τουριστικός
προορισμός

με

επιπλέον

συγκριτικά

πλεονεκτήματα

δ) ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του Δήμου Χερσονήσου διεκδικώντας έτσι
μεγαλύτερο μερίδιο στις τουριστικές αγορές από ανταγωνιστικούς προορισμούς
ε) ανάδειξη του Δήμου Χερσονήσου ως ενός σημαντικούς παίκτη στο παγκόσμιο
τουριστικό πανόραμα (μεγάλος αριθμός κλινών, σύγχρονες τουριστικές
υποδομές
ποιοτικές
στ)

και
υπηρεσίες,

πολιτιστικοί

άμβλυνση

και
της

φυσικοί

πόροι).

εποχικότητας

ζ) επιμήκυνση τουριστικής περιόδου
http://london.wtm.com/about-the-show/
https://www.greckapanorama.com/index.php/el/

Share

Tweet

Forward

Ο
Παγκρήτιος
Σύλλογος
Διευθυντών
Ξενοδοχείων βράβευσε τους καλύτερους
υπαλλήλους ξενοδοχείων της Κρήτης και

αποχαιρέτισε την τουριστική περίοδο στην
ετήσια εκδήλωσή του
Για 29η χρονιά ο Παγκρήτιος Σύλλογος Διευθυντών Ξενοδοχείων τίμησε τους
εργαζόμενους των ξενοδοχείων της Κρήτης που ξεχώρισαν για το ήθος και τον
επαγγελματισμό τους για το έτος 2017, απονέμοντας σε αυτούς το «Βραβείο
Δασκαλάκη» σε ειδική τελετή που πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Creta
Maris

στο

Λιμάνι

Χερσονήσου

στις

3

Οκτωβρίου

2017.

Λίγες μέρες αργότερα, τα μέλη, οι συνεργάτες και οι φίλοι του Παγκρήτιου
Συλλόγου Διευθυντών Ξενοδοχείων αποχαιρέτησαν την τουριστική περίοδο στον
καθιερωμένο ετήσιο χορό τους, που φέτος πραγματοποιήθηκε στο κέντρο
«Αναδρομές».
Περισσότερα Εδώ
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O Σύνδεσμος Τουριστικών και Ταξιδιωτικών
Γραφείων Κρήτης βράβευσε τους καλύτερους

υπαλλήλους ταξιδιωτικών γραφείων για το
2017
Περισσότεροι από χίλιοι άνθρωποι, η πλειοψηφία τους από τον χώρο του
τουρισμού, παρευρέθηκαν στην μεγάλη εκδήλωση του Συνδέσμου Τουριστικών
και Ταξιδιωτικών Γραφείων Κρήτης που γιόρτασε φέτος τα 41 χρόνια ενεργούς
παρουσίας του. Βραβεύθηκαν οι καλύτεροι υπάλληλοι των τουριστικών
γραφείων για το 2017 με το βραβείο “Ιωάννης Ρασιδάκης” στη μνήμη του πρώτου
προέδρου του Συνδέσμου, οι πρωτεργάτες ξενοδόχοι της Κρήτης και οι δημόσιοι
φορείς που στήριξαν τον τουρισμό.
Περισσότερα Εδώ
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Το «2nd Open Tournament» ολοκληρώθηκε,
το 10th Lyttos Beach ITF Pro Circuit
ετοιμάζεταιQueen of Poland
Μεταξύ 15 Σεπτεμβρίου 2017 και 1 Οκτωβρίου 2017 πραγματοποιήθηκε με
επιτυχία το “2nd Open τουρνουά τένις” της ACE TENNIS ACADEMY, στις
υψηλού επιπέδου εγκαταστάσεις τένις του Lyttos Beach, στον Ανισσαρά

Χερσονήσου.
Το τουρνουά φιλοξένησε αθλητές στα ταμπλό όλων των κατηγοριών
αναδεικνύοντας την επάρκεια και ετοιμότητα του τόπου μας καθώς και την
αρτιότητα των υποδομών και εγκαταστάσεων για τη φιλοξενία αθλητικών
γεγονότων που συμβάλλουν αποφασιστικά στην τουριστική ανάπτυξη του
τόπου, στην τόνωση της οικονομίας και στην ενθάρρυνση του φίλαθλου
πνεύματος.
Άλλωστε, το ξενοδοχείο Lyttos Beach αποτελεί tennis resort και αριθμεί 22
γήπεδα τένις διεθνών αθλητικών προδιαγραφών και έχει αναδειχθεί σε δημοφιλή
προορισμό για τους λάτρεις και τους αθλητές του τένις σε παγκόσμιο επίπεδο.
Κάθε χρόνο φιλοξενεί δύο διεθνείς διοργανώσεις τένις με την αιγίδα της Διεθνούς
Ομοσπονδίας Αντισφαίρισης (ITF). Η δεύτερη διεθνής διοργάνωση για το 2017
(10th Lyttos Beach ITF Pro Circuit) πραγματοποιείται από 30 Οκτωβρίου έως
26 Νοεμβρίου στις εγκαταστάσεις του tennis resort, συνδράμοντας μεταξύ άλλων
στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου του τόπου με υψηλής ποιότητας
τουρίστες - επισκέπτες.
Περισσότερα Εδώ
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Έναρξη
λειτουργίας
του
πεντάστερου
ξενοδοχειακού
συγκροτήματος
«Abaton
Island Resort & Spa»
Το νέο ξενοδοχειακό συγκρότημα του Hersonissos Group Hotels της οικογένειας
Καλουτσάκη που διαθέτει επτά ξενοδοχεία στην περιοχή (Bella Beach Hotel,

Silva Beach Hotel, Hersonissos Maris Hotel, Hersonissos Palace Hotel,
Hersonissos Village Hotel, Hersonissos Hotel, Hersonissos Park) άνοιξε τις
πύλες του. Το νέο συγκρότημα «Abaton Island Resort & Spa» βρίσκεται στην
περιοχή «Δράπανος» του Δήμου Χερσονήσου και διαθέτει συνολικά 325 κλίνες,
συνεδριακό κέντρο χωρητικότητας 250 ατόμων και spa 600 τ.μ. Το συγκρότημα
απευθύνεται σε τουρίστες υψηλού οικονομικού επιπέδου, δεν είναι all inclusive
και διασφαλίζει τη μέγιστη ιδιωτικότητα για τους επισκέπτες του.
Περισσότερα Εδώ

Ο Δήμος Χερσονήσου έκανε … ρουά ματ!!
Σε διεθνή σκακιστικό προορισμό αναδεικνύεται ο Δήμος Χερσονήσου και η
Κρήτη από τη φιλοξενία της σημαντικότερης διοργάνωσης του αθλήματος σε
πανευρωπαϊκό επίπεδο,

του

Πανευρωπαϊκού

Πρωταθλήματος Εθνικών

Ομάδων. Η σπουδαία αυτή διοργάνωση με τη συμμετοχή 38 εθνικών ομάδων,

έγινε στο ξενοδοχείο Creta Maris στη Χερσόνησο από τις 27 Οκτωβρίου έως τις
6 Νοεμβρίου 2017. Ταυτόχρονα με το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, στον ίδιο
χώρο στο διάστημα από 28 έως 30 Οκτωβρίου, διεξήχθη το Παγκόσμιο Νεανικό
Πρωτάθλημα Γρήγορου Σκακιού (rapid και blitz) σε τρεις διαφορετικές ηλικιακές
κατηγορίες, κάτω των 14, 16 και 18 ετών. Επίσης, από 28 Οκτωβρίου έως 5
Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε με επιτυχία ένα σημαντικό τουρνουά για την
περιοχή, το Πρώτο Διεθνές Τουρνουά Σκάκι Χερσονήσου με στόχο την
καθιέρωσή του κάθε φθινόπωρο. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο δήμαρχος, κ.
Γιάννης Μαστοράκης: «Η διοργάνωση τέτοιων αθλητικών γεγονότων με
πολιτιστικές προεκτάσεις και διεθνή προβολή σίγουρα συμβάλλουν στην
εξωστρέφεια και στο χαρακτηρισμό της περιοχής ως ελκυστικού προορισμού για
αθλητικό τουρισμό. Θερμά συγχαρητήρια στην πρωταθλήτρια ομάδα εθνική
ανδρών του Αζερμπαϊτζάν και στην εθνική ομάδα γυναικών της Ρωσίας, και,
βέβαια, στις τρεις ελληνικές εθνικές ομάδες που μας έκαναν ιδιαίτερα
περήφανους με τις προσπάθειες που κατέβαλαν και με τις επιδόσεις τους.»
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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