
Ethiopian Holidays  የቱሪዝም ፓኬጅ ሽያጭ በኩዌት ተጀመረ። 
 

በኩዌት የኢትዮጵያ ኤምባሲና የኢትዮጵያ አየር መንገድ ጽ/ቤት በጋራ ሆነው ኢትዮጵያንና 

የኢትዮጵያን ብርቅዬ የቱሪስት መስህቦች በኩዌት በማስተዋወቅ የቱሪስት ፍሰቱን ሇማሳዯግ  በቅንጅት እየሰሩ 

ይገኛለ። በዚሁ መሠረት ኤምባሲውና አየር መንገደ በየራሳቸውና በጋራ ከሚያከናውኗቸው የአገር ገጽታ 

ግንባታ ሥራዎች በተጨማሪ በኩዌት የሚገኙ ቱር ኦፕሬተሮች አገራችንን በፖኬጃቸው አካተው 

እንዱያስተዋውቁ ሇማድረግ በኩዌት የኢትዮጵያ አየር መንገድና  በCaesars Travel Group መካከሌ 

ስምምነት ተፈርሟሌ።  

 
 

 

በዚህ ስምምነት መሠረት Caesars Travel Group በሥሩ በሚገኙና  ኩዌት ውስጥ በሚሰሩ 17 

በIATA /Internacional Air Transport Association/ እውቅና ያሊቸው የጉዞ ወኪልች  እና 31 ቅርንጫፍ 

ጽ/ቤቶች እንዱሁም ላልች ቱር ኦፕሬተሮች  የEthiopian Holidays የቱሪዝም ፓኬጅ በመሸጥ ኢትዮጵያና 

የቱሪስት መስህቦቿን በስፋት የማስተዋወቅና የቱሪስቶችን ፍሰት የማሳዯግ ሥራ በኩዌት በይፋ የማስጀመር 

ፕሮግራም ተዘጋጅቶ እ.ኤ.አ ማርች 24 ቀን 2015 በኩዌት Holiday Inn Hotel በዯመቀ ሁኔታ ተካሂዷሌ። 

በፕሮግራሙ ሊይ በኩዌት የሚገኙ የአፍሪካ አምባሳዯሮች፣ የተሇያዩ ቱር ኦፕሬተሮችና የጉዞ ወኪልች፣በርካታ 

የፕሪንትና የኤላክትሮኒክ ሚዱያዎች፣ የኢ.ፌ.ዱ.ሪ ኤምባሲ አባሊት፣ በተሇያዩ የቢዝነስ ሥራዎች ሊይ 

የተሰማሩ ኢትዮጵያውያንና ላልች ጥሪ የተዯረገሊቸው እንግዶች በተገኙበት የቱሪዝም  ፓኬጁ ሽያጭ ይፋ 

ተዯርጓሌ። 

  



 

በፕሮግራሙ ሊይ በኩዌት የኢ.ፌዱ.ሪ ኤምባሲ ተጠባባቂ ጉዲይ ፈፃሚ አቶ ዘነበ ከበዯ የኢትዮጵያን 

የቱሪዝም ሀብትና ያለትን የኢንቨስትመንት አማራጮች እንዱሁም የፕሮግራሙን ዓሊማ አስመሌክተው ንግግር 

ያዯረጉ ሲሆን ኢትዮጵያ በUNESCO የተመዘገቡ ዘጠኝ ፣ በምዝገባ ሂዯት ሊይ  የሚገኙ  አምስት ድንቅዬ 

የቱሪስት መዲረሻዎች እንዲሎት፤ በላልች አገራት የማይስተዋሇውን የታሪክ፣ የተፈጥሮ፣ የባህሌና አርኪዮልጂ 

የቱሪዝም መስህቦች አጣምራ የያዘች አገር መሆንዋን ፣ እንዱሁም የዓሇማችን ድንቅ ክስተት የሆነውን 

የኤርታላ የእሳተ-ጎሞራ ሏይቅ የመሳሰለ የተፈጥሮ ፀጋዎች ባሇቤት መሆኗን አመሌክተው የኩዌትና የገሌፍ 

አገሮች ቱሪስቶች እነዚህን ተወዲጅ የቱሪዝም መዲረሻዎች ቢጎበኙ ከፍተኛ እርካታ እንዯሚያገኙና 

ባሇሀብቶቹም በመሠረተ ሌማቱ ኢንቨስት ቢያዯርጉ እንዯሚጠቀሙ ያሊቸውን እምነት ገሌፀዋሌ።  

                                                       

                                         

በተመሳሳይ በኩዌት የኢትዮጵያ አየር መንገድ ኤርያ ማኔጀር አቶ ዓሉ ሙሏመድ  የኢትዮጵያ አየር 

መንገድን የሥራ እንቅስቃሴና የሚሰጣቸውን አገሌግልቶች በተመሇከተ በተሇይም አየር መንገደ በ84 ዓሇም 

አቀፍ መዲረሻዎች በአምስት ክፍሇ ዓሇማት እንዯሚበርና የ2015 የክሌለ ምርጥ አየር መንገድ መሆኑን በፖወር 

ፖይንት የተዯገፈ ገሇፃ አድርገዋሌ። በኢትዮጵያ ባህሌና ቱሪዝም ሚኒስቴር የተዘጋጀና የአገራችንን ያሌተነካ 

የቱሪዝም ሀብትና መስህቦች የሚያሳይ/The Cradle of Mankind/ የተሰኘ ዶኩመንታሪ  ፊሌም በዕሇቱ 

ሇዕድምተኛው ቀርቦ ታይቷሌ። በተጨማሪም የኢትዮጵያን ባህሌ የሚያንፀባርቁ  የቡና ሥነ ስርዓት፣ የባህሌ 

አሌባሳትና ምግቦች ቀርበዋሌ። በአጠቃሊይ ፕሮግራሙ ዯማቅና ዓሊማውን ያሳካ ነበር። 



 

 


