Про центр

Берегівський туристичний інформаційний центр (ТІЦ) відкрився 17 листопада 2006 року для розвитку
туризму на Закарпатті та Берегівщини зокрема. У залі для відвідувачів зліва розташований інформаційний
(довідковий) відділ, де наявні безкоштовні туристичні матеріали та електронна база даних про туристичні
об’єкти, курорти, визначні місця Закарпатської області в цілому. Справа розміщений виставковий зал, тут є
широкий вибір типових виробів закарпатського народного мистецтва, які можна придбати. Інфоцентр має
добре обладнаний конференц-зал для проведення семінарів, навчань, ділових зустрічей, конференцій
тощо.

СТВОРЕННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО ТУРИСТИЧНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ЦЕНТРУ В ЗАКАРПАТСЬКІЙ
ОБЛАСТІ (2006-2007)
З липня 2006 по червень 2007 року реалізувався транскордонний проект в рамках програми Сусідства
Угорщина-Словаччина-Україна INTERREG III A/ TACIS під назвою «Створення регіонального туристичного
інформаційного центру в Закарпатській області».
Проект спрямований на вирішення проблеми відсутності в регіоні універсальних центрів інформування
про наявні туристичні послуги, ресурси, можливості. Вирішення цих проблем повинно сприяти сталому
соціально-економічному розвитку Закарпатської області як одного з найперспективніших рекреаційних
регіонів України.
Мета проекту полягає у підвищенні рівня розвитку туризму в Закарпатській області як однієї з
найперспективніших галузей економіки прикордонного регіону.
Проект передбачає реалізацію таких заходів:
- створення регіонального туристичного інформаційного центру в м. Берегові Закарпатської області;
- формування і постійне оновлення бази даних про туристичні організації, послуги, які надаються
туристам в межах прикордонного регіону;
- розробка та підтримання інтернет-сторінки туристичного інформаційного центру;
- підвищення якісного рівня туристичних послуг шляхом проведення низки навчальних семінарів;
- підтримання контактів із туристичними інформаційними центрами сусідніх регіонів Угорщини;
- підготовка та публікування туристичної карти та путівника Карпатського регіону.
Цільові групи проекту: місцеві та іноземні туристичні організації, туристи та інвестори.
Термін реалізації проекту 12 місяців
БЕРЕГІВСЬКИЙ ТУРИСТИЧНИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР
У липні 2006 року розпочалася реалізація нового проекту в рамках програми Євросоюзу „Сусідство
Угорщина-Словаччина-Україна INTERREG III A/ TACIS” під назвою «Створення регіонального туристичного
інформаційного центру в Закарпатській області». Проект здійснюється Центром українсько-угорського
регіонального розвитку спільно з головним управлінням з європейської інтеграції, зовнішньоекономічних
зв’язків та туризму Закарпатської ОДА та партнерами з області Соболч-Сотмар-Береґ (Угорщина). Новий
туристичний інфоцентр відкрився 17 листопада 2006 року у м. Берегові.
Про центр
У залі для відвідувачів зліва розташований інформаційний (довідковий) відділ, де наявні безкоштовні
туристичні матеріали та електронна база даних про туристичні об’єкти, курорти, визначні місця
Закарпатської області в цілому. Справа розміщений виставковий зал, тут є широкий вибір типових виробів
закарпатського народного мистецтва, які можна придбати. Крім того, закарпатські художники мають
змогу організовувати у виставковому залі інфоцентру виставки своїх робіт. Виставки відкриті для всіх
бажаючих, також тут можна придбати і картини. Інфоцентр має добре обладнаний конференц-зал для
проведення семінарів, навчань, ділових зустрічей, конференцій тощо.
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Основна мета
Мета проекту полягає у підвищенні рівня розвитку туризму в Закарпатській області як однієї з
найперспективніших галузей економіки прикордонного регіону.
Цілі інфоцентру
- сприяння розвитку туризму в Закарпатській області;
- надання інформації місцевим та іноземним туристам і туристичним організаціям;
- сприяння співпраці між туристичними організаціями Закарпаття;
- проведення навчань і семінарів для фахівців у галузі туризму;
- розвиток туристичних можливостей Закарпаття, зокрема у Берегівському р-ні;
Послуги Берегівського туристичного інфоцентру:
- надання інформації про туристичний потенціал Карпатського регіону;
- організація маршрутів, програм тощо та їх координування;
- попереднє замовлення кімнат для туристів;
- розробка та оновлення туристичної бази даних про Закарпаття та сусідні прикордонні регіони;
- видання інформаційних матеріалів, путівників, карт та їх розповсюдження;
- створення інтернет-сторінки;
- організація навчань та навчальних турів;
- організація виставок закарпатських митців;
- продаж сувенірів, карт, путівників, відкриток.
Берегівський Туристичний Інформаційний Центр
90202 м. Берегово, площа Ракоці 6 (біля римо-католицької церкви)
веб-сторінка: www.berehovo-tour.info
e-mail: office@zakarpattyatourism.info
тел./факс: +38 (03141) 4 32 70
моб.: +38 0686143550
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