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Pécsi idegenvezetők táncolták el panaszaikat a téren
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Így kell majd igényelni az ingyenes
internetet

Írta: Nimmerfroh Ferenc - 2020. 06. 30.

Friss koronavírus-adatok: megint 107
beteg halt meg

Borult, ködös marad az idő
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Megmenekülhet a pécsi
gyerektaxi, az
önkormányzat és
vállalkozók is segítenek

A pécsi egyetemisták
megmutatták, milyen
mérnöknőnek lenni
Az Emil.RuleZ! együttes Hello, Tourist! című számára mutattak be koreográfiát pécsi idegenvezetők a Széchenyi téren

Tizenhárom pécsi idegenvezető táncolt az Emil.Rulez! Hello,Tourist! című számára
egy flashmob keretében kedden délelőtt. Az ágazat nehéz helyzetére kívánták
felhívni a figyelmet.
Már március végén arról beszéltek lapunknak pécsi idegenvezetők, hogy a turizmust
lényegében taccsra tevő járványhelyzetben az idegenvezetők munka nélkül maradtak. A
tavaszi szezon ugrott, és egyelőre úgy tűnik, a nyári nagy része is, és nekik pont ez a pár
hónap kellett volna ahhoz, hogy meglegyen éves jövedelmük tetemes része.
Most 13 pécsi idegenvezető adott elő egy táncos koreográfiát a Széchenyi téren, amellyel
az ágazat sanyarú helyzetére kívánták felhívni a figyelmet. Erre a számra mozogtak:

A turisták elmaradása persze nem csak az idegenvezetőket, hanem a komplett pécsi
vendéglátást, és szállodaipart is mélyen érinti. A pécsi városvezetés az elmúlt héten
jelentette be, hogy nagyszabású turizmusélénkítő kampányt indít Pécs NYITVA! címmel.

„PÉCS NYITVA!”: RENDHAGYÓ KAMPÁNNYAL
CSALOGATJÁK A VÁROSBA A TURISTÁKAT
Képeink a Széchényi téri flashmobról:

Előző cikk

Következő cikk

Idén ne számítsunk jó akácméztermésre

150 pécsi kisgyerek táborozását segíti a
városvezetés

Nimmerfroh Ferenc
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Borult, ködös marad az idő

Csed: júliustól több pénzt
kaphatnak az anyák szülés
után, mint amennyi a
fizetésük volt

