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Ghid turistic dedicat persoanelor nevăzătoare, lansat la
Cluj

Elena Badea / 24 noi 2015 / 17:23

Salveaza PDF Print Comentarii 77 accesari

Un ghid turistic al Clujului în limbaj Braille, transpus şi în format audio, destinat persoanelor
nevăzătoare, a fost lansat marţi în cadrul proiectului 'Terra Cognita' implementat în premieră
naţională de Asociaţia Babilon Travel.

Potrivit  directorului  asociaţiei,  Gabriel  Nagy,  ghidul  cuprinde  o  serie  de  obiective  aflate  pe  un  traseu
considerat reprezentativ pentru istoria oraşului Cluj-Napoca.

'Asociaţia  Babilon  Travel  a  încheiat  proiectul  local  'Terra  Cognita',  o  premieră  naţională,  care  şi-a
propus promovarea unui traseu turistic pilot, în centrul istoric al municipiului Cluj-Napoca, adaptat nevoilor
nevăzătorilor din ţară şi străinătate. Suportul material este format din ghiduri turistice audio sau tipărite cu
caractere Braille şi  hărţi  tactile, care permit unei persoane sau unui grup de persoane nevăzătoare să
parcurgă în siguranţă un traseu de vizitare a Clujului. Traseul cuprinde cele mai reprezentative obiective
turistice, monumente şi lăcaşuri de cult şi scoate în evidentă dimensiunea multiculturală şi  multietnică a
oraşului. Suportul material este disponibil în limbile română şi engleză, dar şi în format digital', a spus Nagy,
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marţi, într-o conferinţă de presă de prezentare a proiectului, citează Agerpres.

De asemenea, în cadrul acestui proiect au fost calificaţi şi patru voluntari, vorbitori de limbă engleză, care îi
vor însoţi pe turiştii nevăzători care vizitează Cluj-Napoca. 
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Deputatul PSD, Ana Birchall, a vorbit
despre importanţa unui acord între
Uniunea Europeană şi Turcia, în
contextul crizei migraţiei fără precedent
cu care Europa se confruntă astăzi.
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Centrul Rezidential pentru Persoane de
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copresedintii Partidului National Liberal,
Alina Gorghiu si Vasile Blaga. 
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Ana Birchall, preşedintele Comisiei pentru
afaceri europene din Camera Deputaţilor,
a participat la Conferinţa Organelor
parlamentare...
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Ana Birchall, preşedintele Comisiei pentru
afaceri europene din Camera Deputaţilor,
a participat, luni, 26 octombrie, la
Conferinţa...
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"Cu toate că nu mulți își apleacă privirea
spre tragicul eveniment în care un polițist
aflat în misiune și-a pierdut viața,
accidentul...
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