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Gura Humorului, între turismul cultural și
ecumenic și City App pentru informare inteligentă
Așezat în centrul geografic al județului Suceava, la 36 km de Suceava, înconjurat de obcini acoperite cu păduri de foioase și rășinoase, cu un climat blând și reconfortant, orașul Gura Humorului este una dintre cele mai importante zone turistice ale
ținutului de poveste numit Bucovina. Odată cu intrarea în era modernă a tehnologiei,
orașul a făcut primii pași în ceea ce se numește implementarea conceptului de “Smart
City”, prin dezvoltarea CityApp, cu ajutorul căreia s-au realizat reduceri semnificative
pe partea de promovare clasică a atracțiilor turistice din zonă.

Turismul cultural și ecumenic din inima Sucevei.
Localitatea Gura Humorului este cunoscută încă din secolul al XIX-lea pentru
calitățile deosebite ale apei și ale aerului, localitatea fiind o adevărată stațiune climaterică, trăsătură păstrată până târziu, în perioada interbelică. În decursul anilor și până în
prezent, Gura Humorului a devenit un pol al turismului cultural și ecumenic bucovinean. Locuri de o frumusețe aproape ireală ascund și, în același timp, dezvăluie
călătorului edificii peste care timpul a trecut cu blândețe și eleganță.

City App Gura Humorului, în tendințele “Smart” ale turiștilor.
De la așezămintele de cult și atracțiile naturale ale zonei, Gura Humorului și-a
bifat în portofoliu și modernul zilelor noastre. Odată cu nevoile de tip smart, cel puțin
ale celor care vizitează întinderea din Bucovina, autoritățile locale au reușit să implementeze o primă aplicație inteligentă, denumită City App Gura Humorului. Aplicația
este destinată cu precădere turiștilor care au nevoie de informații pentru a se deplasa
mai ușor în oraș. Aceasta este structurată pe categorii de interes: cazare, obiective turistice, sport și agrement, restaurant și baruri, servicii publice, economie, cumpărături,
turism, comunicate de presă, calendar evenimente și transport. City App este un proiect finanțat din fonduri locale proprii
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EVENIMENTE
Sunset Festival 2017 (Constanța, Vama Veche)
11-13.08.2017
Sunset Festival se întoarce cu a patra ediție, cu un line-up mai consisten, mai divers, cu atmosfera mai agitate, cu oameni mai faini și cu mai mult chef de dans ca niciodată
Mai multe detalii: http://www.vinsieu.ro/eveniment/constanta/vama-veche/festivaluri/sunset
-festival-2017/120253/e.html
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GreenSounds FESTIVAL (București, Parcul Herăstrău)
L

18-20.08.2017
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Festivalul cu intrare liberă facilitează accesul la cultură și celebrează capitala prin
dans, muzică și diversitate culturală, în deplin acord cu identitatea urbană a
acesteia.
Mai multe detalii: https://www.infomusic.ro/agenda/bucharest-greensoundsfestival-2017/

Dineu cu proşti (TNB, București)
01-02.08.2017
Vreţi să vă distraţi, să uitaţi de griji, să vă amuzaţi, vreţi să râdeţi, şi iar să râdeţi, atunci mergeţi în
curând să vedeţi această comedie savuroasă, bine construită, vie, alertă, eficace, cu o distribuţie
perfectă...
Mai multe detalii: http://www.tnb.ro/ro/dineu-cu-prosti-1

Măscăriciul, TNB, București
07.08.2017
Spectacolul are un aspect general filmic, scenele sunt construite
din imagini parcă desprinse din tablouri celebre, prin decorul
funcţional, de excepţie al Ninei Brumuşilă şi costumele Adrianei
Popa.
Mai multe detalii: http://www.tnb.ro/ro/mascariciul

Sursa imagine: http://www.tnb.ro/
ro/mascariciul

Editor : Dr. Ionuţ-Bogdan Berceanu
Redactor: Udroiu Marian Bogdan

2

