Οι Αυστριακοί συνταξιούχοι «Senioren
Reisen» στο Δήμο Χερσονήσου για τα έτη
2019 και 2020
Ολοκληρώθηκε τη προηγούμενη βδομάδα το εκπαιδευτικό τριήμερο στην
περιοχή Αγίας Νάπας/Πρωταρά της Κύπρου, όπου η δημοτική αρχή
Χερσονήσου είχε προσκληθεί να συμμετέχει από τη διευθύντρια του Αυστριακού
Οργανισμού «Senioren Reisen», κ. Gerlinde Zehetner.
Περισσότερα Εδώ
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Έναρξη της λειτουργίας του Αγροτικού
Μουσείου
Μενελάου
Παρλαμα
στο
Πισκοπιανό από σήμερα, Τετάρτη 2 Μαϊου
Την Τετάρτη, 2 Μαΐου, το Αγροτικό Μουσείο Μενελάου Παρλαμά & Συλλογή
Υφαντών Θεανώς Μεταξά-Κανακάκη (Α.Μ.Μ.Π.) της Εταιρίας Κρητικών
Ιστορικών Μελετών καλωσορίζει ξανά τους επισκέπτες του, που θα υποδέχεται
ώς τον Οκτώβριο του 2018.
Περισσότερα Εδώ
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4οι Παραθαλάσσιοι Αγώνες Δρόμου Δήμου
Χερσονήσου – 4th Chersonissos Seaside
Run
Οι εγγραφές άνοιξαν, ζήστε την εμπειρία τρέχοντας δίπλα στην θάλασσα την
Κυριακή 6 Μαϊου 2018.
Περισσότερα Εδώ
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Κυριακή 29 Απριλίου: Κορυφαία
εθελοντισμού σε όλη την Ελλάδα

δράση

Την Κυριακή 29 Απριλίου χιλιάδες εθελοντές συντονίστηκαν στην πανελλήνια
εθελοντική

Εκστρατεία

“Let’s

do

it

Greece

–

Γίνε

η

Αλλαγή

που

περιμένεις”, καθαρίζοντας, ομορφαίνοντας και αναβαθμίζοντας περιοχές σε όλη
την Ελλάδα. Ο Δήμος Χερσονήσου συμμετείχε φέτος για πρώτη φορά στη
μεγαλύτερη ταυτόχρονη πανελλαδική εθελοντική περιβαλλοντική δράση «Let’s
do it Greece 2018» με κεντρικό σύνθημα «Γίνε η αλλαγή που περιμένεις».
Περισσότερα Εδώ
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Άγγιξε το τέλειο η διοργάνωση
σκακιστικών
πρωταθλημάτων
Χερσόνησο
Με

των
στη

πρωτοφανή οργανωτική επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι διασυλλογικοί

σκακιστικοί

αγώνες

του

Προκριματικού

Ομίλου

Α

Εθνικής

και

του

Πρωταθλήματος Β’ Εθνικής Κρήτης 2018 με τη συμμετοχή 18 ομάδων από όλο
το νησί. Οι αγώνες πραγματοποιήθηκαν στις εξαιρετικές εγκαταστάσεις του
Aldemar Knossos Royal και απογείωσαν τις διοργανωτικές συνθήκες καθώς
τόσο ο χώρος αγώνων όσο και οι βοηθητικοί χώροι (χώρος ανάλυσης, live
streaming 4 καμερών από τους αγώνες, live αναμετάδοση των παρτίδων με
ταυτόχρονη ανάλυσή τους από σκακιστική μηχανή μέσω της εφαρμογής του
κορυφαίου στον κόσμο chess24.com) έδωσαν στη διοργάνωση έναν… αέρα Α’
Εθνικής ενώ δεν ήταν λίγοι από τους συμμετέχοντες που δήλωσαν πως οι
συνθήκες ήταν καλύτερες ακόμα και από το Πανελλήνιο Διασυλλογικό
Πρωτάθλημα!
Περισσότερα Εδώ
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Ηράκλειο: Εγκαίνια στη νέα πτέρυγα του
"Νίκος Καζαντζάκης"
Κοινή διαπίστωση αλλά και άποψη όσων μίλησαν κατά τη διάρκεια των εγκαινίων
του ανανεωμένου Διεθνή Αερολιμένα Ηρακλείου «Νίκος Καζαντζάκης», ήταν ότι
στη σημερινή εποχή είναι αναγκαία η σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.
Το επισήμανε ο αντιπρόεδρος τη Κυβέρνησης Γιάννης Δραγασάκης, λέγοντας
ότι «είχαμε επιφυλάξεις για το αν θα γίνει στην ώρα της η ανακαίνιση του
αεροδρομίου από την Hellenic Duty Free Shops, αλλά διαπιστώσαμε ότι
ολοκληρώθηκε άμεσα κι αυτό καταδεικνύει την επιτυχή έκβαση της σύμπραξης
δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.».
Περισσότερα Εδώ
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Αγιασμός
από
τον
Σεβασμιότατου
Αρχιεπίσκοπο Κρήτης Ειρηναίο και εγκαίνια
της νέας γραμμής Ηράκλειο προς Σαντορίνη,
Πάρο, Μύκονο, Τήνο, Άνδρο, Ραφήνα της
GOLDEN STAR FERRIES
Η αναχώρηση θα είναι καθημερινά στις 07:40, όλο το χρόνο από Ηράκλειο προς
Ραφήνα και ταυτόχρονα από Ραφήνα προς Ηράκλειο, με δύο πλοία.
Η γραμμή εκτός της ενίσχυσης της τουριστικής κίνησης, θα βοηθήσει και στη
μεταφορά των Κρητικών προϊόντων προς τις Κυκλάδες.
Περισσότερα Εδώ

Share

Tweet

Forward

Το
Sundance-Time
to
Smile
στο
Κουτουλουφάρι λαμβάνει βραβείο Green
Hotelier Awards 2018
Το ξενοδοχείο Sundance-Time to Smile στο Κουτουλουφάρι Χερσονήσου στο
Ηράκλειο κέρδισε τη δεύτερη θέση στον κόσμο στην κατηγορία workplace με το
πρόγραμμα της αειφορίας του που βασίζεται στους πυλώνες των 17 στόχων της
βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών. Αποτελεί το πρώτο ελληνικό
ξενοδοχείο που λαμβάνει αυτή τη βράβευση ξεχωρίζοντας ανάμεσα σε πολλές
αιτήσεις αξιολόγησης από πολλά άλλα ξενοδοχεία από όλο τον κόσμο.
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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