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نمایشگاه بین المللی توریسم برای اولین بار در استان توریستی و جذاب سوسه برگزار گردید . 

این نمایشگاه در فضایی به مساحت پنج هزار متر مربع جهت ارتقاء چهره تونس در زمینه توریسم و 

 است و با حضور بیش از دویست دستگاه و سازمان دولتی وفرست  جذب اعتماد کشورهای توریست 

 بخش خصوصی و آژانسهای توریستی برگزار شد.

و هتلهای هتلداران  –3مسافرتی آژانسهای  –2اپراتورها  تور  –1شرکت کنندگان از بخشهای 

 -6مدارس و نهادهای مرتبط با توریسم  -5تجهیزات و محصوالت و خدمات هتلداری   -4زنجیره ای 

رستورانهای  -9والت آرایشی و بهداشتی محص -8 مراکز آب درمانی و زیبایی -7ایی جراحی زیب

 -13ورزش گلف  -12ورزشهای هوانوردی و صحرانوردی  -11تفریحیمراکز  –10توریستی

شرکتهای حمل  -15هوانوردی حمل ونقل هوایی وشرکتهای   -14سرگرمیها و فعالیتهای هوانوردی 

موزه ها و مراکز حفظ  -17ترمینالهای کشتیهای مسافرتی  -16و نقل دریایی و حمل و نقل ریلی 

 بودند. میراثهای فرهنگی تونس

از وزارتخانه های توریسم و صنایع دستی ، وزارت بهداشت ، وزارت حمل و نقل ، وزارت 

فرهنگ و حفظ میراث و دفتر ملی توریسم ، فدراسیون هتلداران تونس ، فدراسیون آژانسهای 

و هیدروتراپی آب درمانی اداره ملی ترمالیسم  مسافری و توریستی تونس ، دفتر ملی صنایع دستی و

 نیز حضور داشتند.



توریستی حضور داشتند. چندین آژانس نیز بعنوان از کشورهای مالی ، الجزایر ، دو آژانس 

 نمایندگان تور اپراتورهای اروپایی خصوصاً فرانسوی ، لهستانی نیز غرفه داشتند.

 ز در این نمایشگاه غرفه داشتند.مرکز فرهنگی سفارت جمهوری اسالمی ایران نی

این نمایشگاه توسط وزیر توریسم و صنایع دستی تونس خانم سلمی رقیق و فرماندار سوسه و 

سوسه افتتاح  یو استان تونس ریاست کل نمایشگاه بین المللی سوسه و دیگر مسؤولین کشوری

 گردید.

استان با وسعت  24 تخت در 240077هتل با ظرفیت  848مالحظات : در تونس مجموعاً 

 108479میلیون نفر جمعیت وجود دارد که تقریبًا  11هزار کیلومتر مربع و حدود  162تقریبی 

درصد از تولید ناخالص داخلی تونس  7ستاره است . بطور میانگین  5و  4تخت آن متعلق به هتلهای 

ترین تعداد افراد را به در سالهای اخیر از توریسم بوده است و صنعت توریسم بعد از کشاورزی بیش

 اشتغال واداشته است .

توریست از تونس بازدید که اروپائیها  3.628.069میالدی ،  2015اوت  20از اول ژانویه تا 

نفر را در این میان به خود اختصاص داده  1.023.533و خصوصاً فرانسویها ، آلمانیها و ایتالیائیها  

 اند.

ًا تونس پایتخت ، حمامات ، سوسه و صفاقس و جربا شهرهای بزرگ و توریستی تونس عمدت

 هستند که بیشترین جذب توریست را دارند.

جهت آژانسهای توریستی ایرانی، در قاره آفریقا، تونس بهترین و امن ترین کشور جهت 

سیاحت و گردشگری از نوع ایرانی آن به حساب می آید. در هر کجای مناطق قاره آفریقا خصوصاً 

ر صحرا و آفریقا سیاه پا بگذارید شامل انواع پشه های خطرناک بیماری زا مانند آنوفل ، آفریقای زی



ماالریا و ... خواهید بود و انواع انگلها و ویروسها و باکتریهای مختلف در آب یا هوای این مناطق وجود 

دارد و امنیت و دارد ولی در منطقه شمال آفریقا و خصوصاً تونس هیچکدام از این موارد مذکور وجود ن

سالمت جسمی و روانی برای افراد و خانواده های آنها حاکم است . در سالهای اخیر بخاطر چند واقعه 

تروریستی که همه دنیا گریبانگیر آن شده است ، مقداری صنعت توریسم این کشور را تحت الشعاع 

یست درجه اول به این کشور از قرار داد ولی با این وجود مجدداً سفر توریستهای اروپایی بعنوان تور

سر گرفته شده است و امید است که آژانسهای توریستی ایرانی کشور تونس را بعنوان توریسم امن و 

 توریسم خانواده مسلمان مقصد خود قرار دهند.
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