
Primul an în care oraşul Oradea va participa la un târg de turism internaţional

There are no translations available.

  

  

  

Oradea va fi promovată,  pentru prima dată la un târg internaţional de turism. Este vorba
despre  târgul Ferien Messe din Viena, organizat în luna ianuarie.

  

“Anul acesta este  primul an în care Oradea, ca oraş, va participa la un târg de turism
internaţional. Pentru că noi am mai făcut mai multe demersuri să apărem  în presa străină, anul
acesta am fost invitaţi ca oraş-partener în  standul României, unde vin mai multe oraşe, ceea ce
pentru noi înseamnă o  vizibilitate mai mare, un desk mai mare, mai multe bannere, precum şi o
 discuţie pe scena mare a târgului despre Oradea”, a precizat Larisa  Birta, reprezentant al
Asociaţiei de promovare a turismului din Oradea  şi Băile Felix.

  

Vor fi prezentaţi membrii din asociaţie, dar şi materiale de promovare  turistică de la Consiliul
Judeţean. În prezent, conducerea asociaţiei  lucrează la o broşură cu frumuseţile oraşului,
pentru a pune în valoare  atât centrul istoric, partea de agrement, dar şi tratamentele balneo din
 Băile Felix ori excursiile şi vizitele ce se pot organiza în judeţ.

  

 1 / 3



Primul an în care oraşul Oradea va participa la un târg de turism internaţional

Târgul de turism de la Viena se derulează timp de patru zile, în perioada 15 – 18  ianuarie
2015. Cel mai mare târg din Viena reuneşte anual în jur de 80  de ţări participante, cu
aproximativ 170.000 de vizitatori, din toată  Europa.

  

    

Pentru a citi mai multe stiri turistice accesati aceasta sectiune a site-ului nostru

  

citeste mai mult...
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mare, mai multe bannere, precum şi o  discuţie pe scena mare a târgului despre Oradea”, a
precizat Larisa  Birta, reprezentant al Asociaţiei de promovare a turismului din Oradea  şi Băile
Felix.  Vor fi prezentaţi membrii din asociaţie, dar şi materiale de promovare  turistică de la
Consiliul Judeţean. În prezent, conducerea asociaţiei  lucrează la o broşură cu frumuseţile
oraşului, pentru a pune în valoare  atât centrul istoric, partea de agrement, dar şi tratamentele
balneo din  Băile Felix ori excursiile şi vizitele ce se pot organiza în judeţ.
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