ПОПЕРЕДНЯ ПРОГРАМА VI ТАВРІЙСЬКОГО ТУРИСТИЧНОГО КОНГРЕСУ

16-18 травня 2019 року
16 травня
Місце проведення: центр відпочинку “Казкова діброва”, м. Нова Каховка,
11-00 – 15-00 - Виставка виробів майстрів народних ремесел, інформаційно-рекламні стенди міст та
районів, об’єднаних територіальних громад, виробників крафтових продуктів.
11-30 -12-15 – Реєстрація учасників, огляд виставки
12-30 – 14-30 - Пленарне засідання:
-

Привітання від керівництва області, в.о. голови ХОДА Бутрій Д.С.

-

Привітання від міського голови м. Нова Каховка Коваленко В.І.

-

Презентація туристичної привабливості Херсонщини
Інноваційні ідеї розвитку туристичних можливостей Херсонщини
Туристичний кластер “Соляна дорога” як пілотний проект розвитку внутрішнього туризму

-

Досвід Кам’янця-Подільського та інших туристичних міст України, перший віце-президент
ВГО “Клуб мерів” Мазурчак О.В.

-

Анонсування спікерами програми роботи майстер-класів.

14.30 - 15.00 - кава-брейк
15:00 - 18-00 - робота Майстер-класів від експертів і практиків
А. Створення локальних фестивалів, які підвищують імідж територій:
-

Олег Демчук Фестиваль “Терра Героїка”
Оксана Лелюк Фестиваль “Маланка Фест”- сайт http://malankafest.com.ua
Андрій Зоїн Фестиваль “Республіка” - сайт http://respublicafest.com
Максим Черкашин, креатор фесту “Файне місто”, який входить в Топ-20 рок-фестів Європи, сайт
https://fainemisto.com.ua

-

Костянтин Пархоменко - організатор фестивалю “Форпост”

Б. Зелений, активний, екологічний туризм - можливості для Херсонищини:
-

-

Donielle Goldinger (Доніел Голдінгер) - Волонтер громадського з розвитку від Корпусу Миру,
Карпатський національний природний парк, міжнародний туризм, фахівець Єллоустонського
НП (Yellowstone National Park)
Андрій Гінкул, голова Української асоціації активного та екологічного туризму
Юлія Забалдіна, к.е.н., доцент, проект “Розвиток територій через туризм”
Chris Starbird (Кріс Старбірд) - Волонтер громадського розвитку від Корпусу Миру, Заліщицька
міська рада, Тернопільська область, досвід роботи в Америці у сфері туризму та гостинності.

В. Грошовий магніт для розвитку туризму-оригінальні практики:
-

Юлія Алєксєєва, засновник проекту «Туристичні кластери 300+», к.н. державного управління,
генеральний директор холдингу компаній «ZABUGOR.COM»
Leslie Nolan (Леслі Нолан) - Волонтер громадського розвитку від Корпусу Миру, туризм ГО в
Івано-Франківській області, експерт Музею мистецтв (Нью-Йорк)
Юрій Бова міський голова м. Тростянець
Geoffrey Kronberg (Джеффрі Кронберг) - Волонтер з громадського розвитку від Корпусу Миру в
Львівській області, шеф-кухар, експерт з гастротуризму
Тарас Ковальчук - Директор КП Тернопільский ТІЦ
Василь Стефурак, депутат Печеніжська ОТГ, ГО «Опришки»
Thomas Choi (Томас Чой), Волонтер з громадського розвитку від Корпусу Миру в АРР ТОТГ
«Приклади розвитку туризму в ОТГ в Україні та в США»
Ігор Лепешкін – Ведучий спеціаліст канадського проекту «ПРОМІС»

Г. Інноваційні підходи сучасного екскурсійного супроводу (дискусійний майданчик):
- Яніна Гаврилова, Голова Правління Громадської спілки «Всеукраїнської асоціації гідів»
- Галина Аблова,керівник Херсонського відділення «Всеукраїнської асоціації гідів»
18.30 - 19.00 - Ознайомлення з центром відпочинку “Казкова діброва”

19.00 - 22.00 -Прийом у чумацькому стилі від міського голови м. Нова Каховка

17-18 травня - роад-шоу локаціями та атракціями туристичного кластеру
“Соляна дорога”

17 травня
Локація: 
м. Нова Каховка, м. Каховка, Каховський р-н “Любимівський шафран”, Каховський магістральний
канал, с. Мар’янівка козина ферма, с. Тавричанка, смт Асканія-Нова, Чаплинський р-н, с. Григорівка
Лемурійське озеро, с. Чорнянка “Золотий фазан”, Північно-Кримський канал
_________________________________________________________________________________________
7.00 - 7.45 - факультативна екскурсія перлинами “Мелодія джерельної стежини” і “Кам’яні вишиванки”
8.00 - 8.30 - Сніданок
8.30 - 9.30 - Трансфер м. Каховка. Алея козацької слави
9.30 - 10.30 - Любимівська ГНЗ - сердце найвеличнішого гідротехнічного комплексу Європи
10.30 - 11.30 - Фермерське господарство “Шафран Любимівський”
11.30 - 12.00 - Каховський магістральний канал
12.00 - 13.00 - Екскурсія на козину ферму та сироварню крафтового сиру в с. Мар’янівка
13.00 - 14.00 - Обід с. Тавричанка. Знайомство з унікальним дендропарком
14.00 - 14.40 - Екскурсія на ферму зебу, Асканія-Нова
14.40 - 16.30 - Екскурсія по біосферному заповіднику, Асканія-Нова
16.30 - 18.00 - Лемурійське озеро, с. Григорівка
18.00 - 19.30 - Трансфер до м. Нова Каховка, знайомство з еко-садибою “Золотий фазан”
19.30 - 22.00 - Вечеря на кордоні Азії та Європи у ресторані “Шабо”

18 травня
Локація: 
м. Нова Каховка, “Унікальні водоспади степів Херсонщини”, НПП “Кам’янської Січі”, с. Зміївка,
фортеця Газі-Кермен, Введенська церква, палац кн. Трубецьких, Шато Трубецьких, ДМК “Таврія”, м.
Херсон
8.00 - 8.30 - Сніданок, виселення з готелів
8.30 - 9.00 - “Унікальні водоспади степів Херсонщини”
9.00 - 10.15 - Трансфер до НПП “Кам’янської Січі” - адміністративний і військовий центр Війська
Запорозького Низового
10.15 - 11.30 - Трансфер у с. Зміївка. Знайомство з Маленькою Європою: німецька і швецька кірхи,
греко-католицька церква
11:30 - 13:00 - Фортеця Газі-Кермен, Введенська церква, Меморіальна каплиця на честь героїв Кримської
війни
13.00 - 14.00 - Чумацький обід в рибацькому стилі - Шилова балка “Рибацький хутір”
14.00 - 17.00 - Вежа Вітовта, екскурсія Шато князя Трубецького, екскурсія на ДМК “Таврія” (дегустація)
17.00 - 18.30 - Трансфер до Херсону (залізничний вокзал). Таврійський тунель кохання

