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громади (за окремим списком)

Шановні колеги!

Від імені обласної державної адміністрації засвідчуємо Вам свою повагу та 
запрошуємо Вас взяти участь в урочистостях з нагоди святкування в області 
Всесвітнього дня туризму та Дня туризму в Україні.

27 вересня в аеропорту «Херсон» відбудеться туристична майстерня «Візія 
створення сучасної індустрії гостинності Херсонщини», в рамках якої заплановано 
прес-брифінг за участю голови облдержадміністрації Юрія Гусєва, платформа 
ділового спілкування, презентація регіональної туристичної організації, відкриття 
першого в області сенсорного туристичного інформаційного кіоску.

Цього ж дня запрошуємо Вас на урочисту частину заходу -  «Tourist Party» - в 
єдиному автентичному шато України. На гостей чекають ефектна шоу-програма з 
креативним зірковим ведучим, яскраві фотозони, вражаючі сюрпризи й подарунки. У 
межах урочистостей відбудуться корисні бізнес-зустрічі, презентація інноваційних 
проектів та серії відеороликів «Сім чудес Таврії».

Чудовим завершенням святкового дня стане вечеря в унікальному місці, де 
зустрілася історія та сучасність, ресторані при Виноробому господарстві Князя П.М. 
Трубецького.

На свято запрошуються керівники провідних пансіонатів, санаторіїв, готельних 
комплексів, власники садиб сільського зеленого туризму, екскурсоводи, туроператори 
та турагенти області, представники влади з районів та міст області.

Участь у заходах передбачає обов'язкову попередню реєстрацію. Програма 
заходів додається, детальніше з нею можна ознайомитися на сайті Департаменту 
туризму та курортів обласної державної адміністрації: https://visitkherson.gov.ua.

У зв’язку з наближенням дати проведення Дня туризму просимо визначитися 
щодо участі та складу делегації від району (міста) найближчим часом і 
зареєструватися не пізніше 15 вересня за посиланням: https//go-gl.com/bc8a7s|

Контактна особа від Департаменту для оперативної комунікації та узгодження 
деталей щодо участі -  Оксана Борісова, тел. 066 303 32 29

Додаток: в електронному вигляді (Програма заходів та технічні деталі).

Директор Департаменту
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