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• Գ»Õ»óÇÏ ¨ µ³½Ù³½³Ý µÝáõÃÛáõÝµÝáõÃÛ³Ý, 40-Çó ³íեÉÇ Ñáõß³ñÓ³ÝÝ»ñ

• Բնության մեջ գտնվող պատմամշակութային հուշարձաններ
• ²ñփ³ և ºÕ»·Çë ·»ï»ñÁ, µ³½Ù³ÃÇí µÝ³Ï³Ý Éճ³ÏÝ»ñ, ³ÕµÛáõñÝ»ñ, 

³ñÑ»ëï³Ï³Ý 2 çñ³Ùµ³ñÝ»ñ
• Հ³ñÙ³ñ ÏÉÇÙ³Û³Ï³Ý ·áïÇ/³Ûëï»Õ ³éÏ³ »Ý ï³ñí³ 4 »Õ³Ý³ÏÝ»ñÁ, արև
• àñëáñ¹³Ï³Ý և ÓÏÝáñë³Ï³Ý ï³ñ³Í³ßñç³Ý ¿

• Ð³ñáõëï µáõë³Ï³Ý և Ï»Ý¹³Ý³Ï³Ý աշխարհ
• Օñ·³Ý³Ï³Ý ·ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý 

• ԱÝ³ëÝ³å³ÑáõÃÛ³Ý µáÉáñ Óևերը
• Ð³ÛïÝÇ ·ÇÝ»·áñÍ³Ï³Ý ßñç³Ý ¿` ßÝáñÑÇí Çñ µ³ó³éÇÏ ²ñ»ÝÇ Ë³ÕáÕÇ ¨
• ²í³Ý¹³Ï³Ý ïáÝեր՝ Գինու, Գաթայի, 

• Ø»ï³ùëÇ ×³Ý³å³ñÑÝ ³ÝóÝáõÙ ¿ Ù³ñ½Ç ï³ñ³Íùáí
• æ»ñÙáõÏ ³éáÕç³ñ³Ý³ÛÇÝ ù³Õ³ùÇհանգամանքը



• Վ³ÛñÇ Ï»Ý¹³ÝÇÝ»ñ և ÃéãáõÝÝ»ñ ¹Çï»Éáõ 

ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ/ï»ë³¹Çï³ñ³Ý Þ³ïÇÝ ·ÛáõÕáõÙ
• Հ³Ùáí և յուրահատուկ ï»Õ³Ï³Ý ËáÑ³Ýáó

• å³Ñå³Ýí³Í »Ý ³½·³ÛÇÝ ³í³Ý¹áõÛÃÝ»ñ, ·ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃÛ³Ý í³ñÙ³Ý 

³í³Ý¹³Ï³Ý »Õ³Ý³ÏÝ»ñÁ, ·ÛáõÕ³Ï³Ý Ï»Ýó³ÕÇ Ûáõñ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ
• B&B ïÝ»ñի ցանց, կա պոտենցիալ
• ÑÛáõñÁÝÏ³É/Ù³ùáõñ Ñá·áí ÅáÕáíáõñ¹

• ß³ï Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñáõÙ ³éÏ³ ¿ ßáõñçûñÛ³ çñ³Ù³ï³Ï³ñ³ñáõÙ, 

·³½³ýÇÏ³óí³Í »Ý
• Ñ³ë³Ý»ÉÇ ¿ ÇÝï»ñÝ»ï և µçç³ÛÇÝ Ï³åÁ

• Î³Ý Ùß³ÏáõÛÃÇ ûç³ËÝ»ñ` áñáÝó ÃíáõÙ »ñÏñ³·Çï³Ï³Ý Ã³Ý·³ñ³Ý, 

å³ïÏ»ñ³ë³ñ³ÑÝ»ñ
• ³í³Ý¹áõÛÃ ¹³ñÓáÕ áõËï³·Ý³óáõÃÛ³Ý ûñ»ñ ևïáÝ»ñ

• ·áñÍáõÙ »Ý ³½·³·ñ³Ï³Ý ÙÇ ù³ÝÇ Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ ËÙµ»ñ
• Կրթական հաստատություններ, որոնք å³ïñ³ëïáõÙ ¿ ïáõñÇ½ÙÇ áÉáñïÇ 

Ù³ëÝ³·»ïÝ»ñ/ՀՊՏՀ, Քոլեջ/





















• ԵÝÃ³Ï³éáõóí³ÍùÝ»ñÇ áã µ³ñíáù íÇճ³Ï` Ù³ÛñáõÕÇ-·ÛáõÕ,

• Ն»ñÑ³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ, ÇÝãå»ë Ý³ ¹»åÇ å³ïÙ³Ï³Ý Ñáõß³ñÓ³ÝÝ»ñ ï³ÝáÕ 

ճ³Ý³å³ñÑÝ»ñÇ í³ï íÇճ³Ï, 

• Գ³½³Ù³ï³Ï³ñ³ñÙ³Ý, ËÙ»Éáõ çñ³Ù³ï³Ï³ñ³ñÙ³Ý և ÏáÛáõÕáõ

Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç µ³ó³Ï³ÛáõÃÛáõÝ ß³ï ·ÛáõÕ»ñáõÙ
• Ժ³Ù³ÝóÇ í³Ûñ»ñÇ µ³óÏ³ÛáõÃÛáõÝ/ëñճ³ñ³ÝÝ»ñ, Ë³Õ³ëñ³ÑÝ»ñ,

»Õ³ÍÝ»ñáõÙ ëå³ë³ñÏÙ³Ý ÏáõÉïáõñ³ÛÇÝ ó³Íñ Ù³Ï³ñ¹³Ï
• Խ³ÝáõÃÝ»ñ բացակայություն գյուղերում
• Հ³Ù³ÛÝùÝ»ñÇ í³ï ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý íÇճ³Ï. ß³ï ·ÛáõÕ³Ï³Ý 

Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñáõÙ ãÇ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ³Õµ³Ñ³ÝáõÃÛáõÝ, 

• Î»Ýó³Õ³ÛÇÝ ó³Íñ ÏáõÉïáõñ³, 
• ՏÝ»ñÇ µ³ñ»Ï³ñ·Ù³Ý և í»ñ³Ýáñá·Ù³Ý ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝ

• Տեղեկատու նյութերի պակաս, թույլ մարկետինգ
• Ժ³Ù³Ý³Ï³ÏÇó ÑÛáõñÁÏ³ÉáõÃÛ³Ý ·Çï»ÉÇùÝ»ñÇ å³Ï³ë Ñ³Ù³ÛÝùÇ 

Õ»Ï³í³ñÝ»ñÇ և µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý ßñç³ÝáõÙ

• ÂáõÛÉ É»½í³Ï³Ý Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ
• Տ»Õ³Ï³Ý ·Ç¹»ñÇ և áõÕ»ÏóáÕÝ»ñÇ å³Ï³ë





































































ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՆԵՐԻ
ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ
ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ
ՄԱՔՐՈՒԹՅԱՆ

ԱԿՑԻԱՆԵՐ ՊԱՏՄԱԿԱՆ
ՀՈՒՇԱՐՁԱՆՆԵՐԻ
ՏԱՉԱԾՔՈՒՄ











Նպատակը՝ նպաստել Վայոց ձորի
մարզի տնտեսության զարգացմանը
տուրիզմի այլընտրանքային ձևերի
խթանման միջոցով։



Հիմնական գործողություններ
• Այլընտրանքային տուրիզմի փառատոն՝

ներառյալ վրանային ճամբար, խոհանոց, 

հեխանվային մրցույթ, ձիավարություն և
մշակութային միջոցառում

• Ֆորում-քննարկում՝ «Այլընտրանքային
տուրիզմի հնարավորությունները Վայոց
ձորում» թեմայով՝ պետական
պաշտոնյաների, լրատվամիջոցների, 

տուրիստական կազմակերպությունների
մասնակցությամբ



An alternative tourism festival 













Ֆորում քննարկում Վայքի տուրիզմի
կենտրոնում





Բոլոր տեղական
դերակատարների
կարողությունների

զարգացում



Գինու և այլընտրանքային տուրիզմ, TOT Սերբիայում





Շահերի
պաշտպանության

նախաձեռնություննե
ր





THANK YOU !

ՇՆՈՐՀԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ


