
 

 

  

 2018مارچ  13
  

 اب دستیاب ہے 2018برامپٹن کی سیاحت کا رہنماء برائے 

  

گائیڈ اب آن الئن اور طبع شدہ صورت میں  برامپٹن وزیٹر 2018کے لیے کچھ نہ کچھ پیش کرنے والی،  کی مدد ہر کسی –برامپٹن، آن  
کی  لطف اندوز ہونے ان سے اور پر لطف چیزیں دیکھنے اور دلچسپدستیاب ہے۔ یہ رہنماء رہائشیوں اور سیاحوں کو برامپٹن میں تمام 

ی حامل منفرد جگہوں کو ین کو شہر میں غیر متوقع دریافتوں اور غیر معمولی خصوصیات کرئہے۔ یہ قا ادی کرنے میں مدد دیتمنصوبہ بن
 ہے۔  االش کرنے کی دعوت دیتت

 ہے: اکرت نمایاںسے برامپٹن کو  کے حوالےیہ رہنماء درج ذیل 

 کے معتبر تجربات  ے پینےکھان ·
 کمیونٹی کی معروف شخصیات ·
   قریب التی ہیں آپس میں اور تقریبات، جو لوگوں کو تہوار ·
 نمایاں سرگرمیاں اور دلچسپی کی چیزیں  ·
 راستے ان کے اور  مناظرپوشیدہ قدرتی  ·
 کمیونٹی پرجوشفنون و ثقافت کی ایک  ·

اور سٹی آف برامپٹن کے تعاون سے تیار کیا گیا ہے۔  5رزم ٹورانٹو، اونٹاریوز ریجنل ٹورزم آرگنائزیشن #برامپٹن وزیٹر گائیڈ کو ٹو   2018
ر آپریٹرز اور دیگر مقامات پر اس رہنماء کی نقول انفارمیشن سنٹرز، چیمبر آف کامرس، ہوٹلوں، انڈسٹری ٹو   پورے اونٹاریو میں ٹورزم

 فراہم کی جاتی ہیں۔

ئرزم برامپٹن کی ٹو  رہائشیوں اور سیاحوں کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وہ برامپٹن سٹی حال سے ایک پرنٹ شدہ نقل حاصل کریں یا 
 پر دستیاب ایک الیکٹرانی ورژن حاصل کریں۔ ویب سائیٹ

 اقتباس:
حتمی اپنے منصوبوں کو  تو طریقے سے جاننا چاہتے ہوں،آپ شہر سے باہر کے سیاحوں کی میزبانی کر رہے ہوں یا شہر کو بہتر اگر "

یہ رہنماء آپ کو اپنے شہر کی سیاحوں کے لیے دلچسپی کی چیزوں کو تالش کرنے، شکل دینے کے لیے ویزیٹر گائیڈ استعمال کریں۔ 
ارکس اور راستوں سے لطف اندوز منٹس میں شرکت کرنے اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے کئی پارنلوں کے ٹو، تقریبات اور کھیعالیشان تہواروں
اور  تہواروں۔ نوجوان اور ثقافتی طور پر فعال، برامپٹن کے پاس آپ کے لطف اندوز ہونے کے لیے تقریبات، اکرے گفراہم ہونے میں مدد 

 پرجوش چیز موجود ہوتی ہے۔" نہ کوئی تفریح کی بڑی حد موجود ہے۔ برامپٹن میں کچھ کرنے کے لیے ہمیشہ کوئی
 لنڈا جیفری میئر -
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ہم تیز توجہ کے ساتھ مستقبل کے لیے تیار ایک تنظیم ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہماری کمیونٹی کی بڑھوتری، نوجوانی اور تنوع ہمیں سب سے  برامپٹن بڑا سوچ رہا ہے۔

کے مرکز میں موجود ہیں، جو سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور ہماری عالمی کامیابی کو بڑھاتا ہے۔ ہم  علیحدہ کرتی ہیں۔ ہم کینیڈا کے انوویشن سپر کوریڈور
 م برامپٹن کو ایک ایسے مربوطمتنوع اربن سینٹرز تعمیر کر رہے ہیں، جو یہاں رہنے اور کام کرنے والے لوگوں کے لیے مواقع اور ان میں فخر کا جذبہ پیدا کرتے ہیں۔ ہ

 پر مزید جانیں۔ www.brampton.ca پر فالو کریں۔ فیس بکاور  ٹوئٹرہمیں شہر بنانے کی جانب آگے بڑھا رہے ہیں، جو جدت پسند، جڑا ہوا اور نڈر ہو۔ 

 

http://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/Tourism-Brampton/Pages/welcome.aspx
http://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/Tourism-Brampton/Pages/welcome.aspx
http://www.twitter.com/CityBrampton
http://www.facebook.com/CityBrampton
http://www.brampton.ca/


 

 

 
 
  
 

 میڈیا کنٹیکٹ

 نتالی سٹوگڈل
 میڈیا کوآرڈینیٹر
 سٹی آف برامپٹن

905.874.3654 | natalie.stogdill@brampton.ca   
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