
 

                        27 вересня 2019 року

 

                  

                                                    П р о г р а м а

Міжнародний рекламно-інформаційний тур 

07:00 – 10:00  Старт триденного Міжнародного рекламно-інформаційного туру* для туристичних 

операторів України, ближнього та дальнього зарубіжжя, представників ЗМІ   *за окремою програмою 

Туристична майстерня Херсонщини 

10:00 – 10:30 Вітальна кава 

10:30 – 11:30 
Локація: 

Міжнародний 

аеропорт 

«Херсон» 

 Прес-брифінг 

«Херсонщина туристична приваблива цілий рік» 

Модератор: Наталія Дзюба, директор Департаменту з питань внутрішньої та 

інформаційної політики Херсонської обласної державної адміністрації 

Спікери: 

- Юрій Гусєв, голова Херсонської обласної державної адміністрації 

- Тетяна Волинець, директор Департаменту туризму та курортів Херсонської обласної 

державної адміністрації 

- Віталій Кучерук, директор Міжнародного аеропорту «Херсон» 

- Володимир Царук, виконавчий директор Асоціації журналістів «Туристичний прес-клуб 

України»  

11:30 – 12:00 

 
 Відкриття першого на Херсонщині електронного сенсорного туристичного 

інформаційного центру 

12:00 – 14:00 
Локація: 

Міжнародний 

аеропорт 

«Херсон» 

 Платформа ділового спілкування   

«Візія створення сучасної індустрії гостинності Херсонщини»  

Модератор: Тетяна Волинець, директор Департаменту туризму та курортів Херсонської 

обласної державної адміністрації 

Спікери: провідні гравці туристичного ринку Херсонщини 

Tourism Party  

16:00 – 19:00 
Локація: 

Виноробне 

господарство 

Князя 

П.М.Трубецького 

 Урочиста програма з нагоди святкування Всесвітнього дня туризму та Дня туризму 

в Україні: 

- презентація інноваційних проектів та серії відеороликів «Сім чудес Таврії» від 

Департаменту туризму та курортів Херсонської облдержадміністрації 

- виступи лідерів думок у сфері туризму 

- відзначення найініціативніших представників галузі 2019 року 

19:00 – 20:00 

  
 Екскурсія виноробним господарством Князя П.М.Трубецького. Огляд винних підвалів, 

що зберігають більше 10 000 пляшок, серед яких близько 7 000 вин – рідкі екземпляри 

20:00 – 23:00 

 
 Святкова вечеря* в єдиному автентичному шато України                  *за окремим запрошенням 

 

/ вишукане меню від ресторану при Виноробному господарстві Князя П.М. Трубецького, ексклюзивна програма 

від івент-агентства «Moroz events», вартість - 700 гривень. Деталі за номером: + 38 (097) 241-91-56/ 
 

 

 

 

Участь у заходах відбувається за обов’язковою попередньою реєстрацією: https://go-gl.com/bc8a7s 

 
Координацію організаційних питань здійснює Департамент туризму та курортів Херсонської облдержадміністрації, +38-066-7-24-04-24  

 

Слідкуйте за нами на сайті – visitkherson.gov.ua 

 

 

https://go-gl.com/bc8a7s

