جدول برنامه هفته و روز جهانی گردشگری خراسان رضوی
 5لغایت  11مهرماه "1931

" آموزش ،مهارت و اشتغال"
عنوان برنامه

تاریخ برنامه

زمان برنامه

مکان اجرای برنامه

شرح برنامه

ًشست خبری رساًِ ّا با هذیرکل بِ

سِ ضٌبِ
98/7/2

سبعت  10صبح

ّتل سی ًَر هطْذ

ظرفیتْبی
ًطست هطبَعبتی در خصَظ
گردضگری استبى ٍ اّویت آهَزش ٍ اضتغبل در
گردضگری ٍ ّوچٌیي اعالم برًبهِ ّبی استبى بِ
هٌبسبت ّفتِ گردضگری

هٌاسبت رٍز جْاًی گردشگری ٍ ّفتِ
گردشگری

اّذای گل بِ اٍلیي گردشگراى

جوعِ
98/7/5

ًَاختي زًگ گردشگری

ضٌبِ
98/7/6

ٍرٍدی هشْذ

افتتاح پرٍشُ ّای گردشگری
یکطٌبِ
98/7/7

استاى
------------افتتاح ٍ برگساری تَرّای رایگاى
هشْذ گردی

دٍضٌبِ
98/7/8

برگساری تَرّای رایگاى هشْذ
گردی
افتتاح پرٍشُ ّای گردشگری

سِ ضٌبِ
98/7/9

استاى
-------------

 10 -12صبح

فرٍدگبُ ضْیذ ّبضوی ًصاد هطْذ ّوسهبى بب ٍرٍد اٍلیي گردضگراى خبرجی

ًَاختي زًگ گردضگری ٍ سخٌراًی
ٌّرستبى کبر ٍ داًص هتقیبى
 8لغبیت  9صبح
هیالًی ٍ سبیر هذارض ضْرستبًْب راٌّوبیبى بب تجربِ ٍ کبرضٌبسبى
گردضگری در هذارض استبى
هراسن افتتبحیِ در هحل پرٍشُ هراسن افتتبح ضرکتْبی خذهبت هسبفرتی
صبح
سرٍ سیبحت -اهیر کبیر آتی ٍ گیسَم سفر
 9لغبیت 12
---------------------------------------- -----------افتتبح ٍ برگساری تَرّبی رایگبى ًین رٍزُ
خیبببى اهبم رضب
عصر
هطْذ گردی برای کلیِ عالقوٌذاى بب
 15لغبیت 19
ّوکبری اًجوي دفبتر ٍ راٌّوبیبى
گردضگری
بِ هٌظَر هعرفی جبربِ ّبی گردضگری هطْذ
خیبببى اهبم رضب
صبح ٍ عصر
تَرّبی ًین رٍزُ آضٌبسبزی هطْذ گردی در دٍ
ًَبت صبح ٍ عصر برای کلیِ عالقوٌذاى بِ صَرت
رایگبى برگسار هی گردد.

صبح  9لغبیت 13
--------عصر  15لغبیت19

ضْرستبى بیٌبلَد
-----------خیبببى اهبم رضب

برگساری تَرّای رایگاى ًین رٍزُ
هشْذ گردی
ّوایش تقذیر از برگسیذگاى

چْبر ضٌبِ
98/7/10

برگساری کارگاُ ٍ دٍرُ آهَزشی

پٌج ضٌبِ
98/7/11

گردشگری استاى

 16لغبیت 20

در سبلي ّوبیص ّتل

هراسن افتتبحیِ اقبهتگبُ ّبی بَم گردی
پبچٌبر رٍستبی جبغرق ٍ آق بی جی ددُ
ًغٌذر ضْرستبى بیٌبلَد -کریس ضْرستبى
تبیببد ٍ  2اقبهتگبُ در چٌبراى
هَسسبت آهَزضی گردضگری آکبم ضرق
ضْرستبى بیٌبلَد ٍ داریَش هطْذ
هراسن تقذیر از برتریي ّبی صٌعت
گردضگری استبى بب حضَر هسئَلیي استبى

صبح ٍ عصر

در یکی از مًسسات آمًزش
گردضگری استان

بب اعطبی گَاّیٌبهِ هعتبر از ادارُ کل
هیراث فرٌّگی صٌبیع دستی ٍ گردضگری

تخفیف اقاهت در کلیِ ٍاحذّای

در طَل ّفتِ
گردضگری

 5لغبیت 11
هْرهبُ 98

کلیٍ تاسیسات اقامتی استان

تخفیف اقبهت در ٍاحذّبی اقبهتی استبى تب
 50درصذ در ّفتِ گردضگری

دیذار از خاًَادُ شْذا ٍ ایثارگراى با

در طَل ّفتِ
گردضگری

 5لغبیت 11
هْرهبُ 98

رایگاى با هَضَع کارآفریٌی
اقاهتی استاى تا %05
تَجِ بِ ّوسهاًی با ّفتِ دفاع هقذس

حضَر حَزُ گردشگری استاى با هحَریت بخش خصَصی در دّویي ًوایشگاُ بیي الوللی

 4لغایت  7مهرماه

گردشگری آًادٍلی ٍاى ترکیِ
اعسام هَزُ سیار صلح کَدکاى از هشْذ بِ هٌاطق غربی کشَر ٍ ترکیِ بِ عٌَاى سفیر صلح
گردشگری استاى

از مورخ 89/7/1

سایر برنامه های استان خراسان رضوی به مناسبت روز جهانی گردشگری
 -1تذيیه بستٍ تبلیغاتی ريز جُاوی گردضگری ضامل طراحی پًستر ي بىر ي تیسر تبلیغاتی
 -2پخص تیسر ي وصب بىر گرامیذاضت ريز جُاوی گردضگری در محیطُای تبلیغاتی ي مبادی
يريدی ضُر با َمکاری ضُرداری
 -3وصب بىر ريز جُاوی گردضگری در مجمًعٍ َای فرَىگی ي تاریخی ي تفریحی استان
 -4اطالع رساوی يیژٌ ريز جُاوی گردضگری در سایت َای ایىتروتی  ،ضبکٍ َای اجتماعی
 -5تُیٍ خبر ي اوعکاس خبری ريز جُاوی گردضگری ي بروامٍ َای استان در رساوٍ َا ي
جرایذ
 -6درج ضعار ريز جُاوی گردضگری در سربرگ مکاتبات اداری ادارٌ کل
- -7درج پًستر تبلیغاتی ريز جُاوی گردضگری در پًرتال ادارٌ کل ي سایت ایىتروتی تطکل
َای گردضگری ي مًسسات آمًزضی استان

