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Omrežje turističnih akterjev v znamenju slow 
turizma 

5 informativnih dni za turistične vodiče in operaterje v  
Comacchiu 

 
14. decembra t.l., ob 10. uri, se bodo na sedežu ustanove Manifattura dei 
Marinati v Comacchiu začeli Informativni dnevi za turistične vodiče in operaterje, 
ki se prirejajo v sklopu projekta Slow Tourism capofilato, katerega vodilni 
partner je agencija da DELTA 2000 in je financiran s sredstvi iz Programa 
čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija.   
 
Predavatelj Stefano Dall’Aglio (Econstat) se bo prvega dne posvetil obravnavi 
osnovnih pojmov tovrstnega turizma in vprašanju “Kaj pomeni slow?”. Nadalje bo 
predstavil primere slow življenja, slow turizma in profil slow turista. 
Drugo predavanje se bo odvijalo v četrtek, 15. decembra, in bo posvečeno 
operativnim vidikom projekta: v sodelovanju s turističnimi akterji se bo namreč 
opredelilo smernice za vzpostavitev omrežja slow akterjev.  
Cilj tega projekta je namreč vzpostavitev pravega omrežja Slow turizma na 
čezmejnem območju Zgornjega Jadrana, kar bo pozitivno vplivalo na območje 
izvajanja projekta v smislu podaljšanja turistične sezone, povečanja kakovosti 
ter usposobljenosti in prihodkov soudeleženih turističnih akterjev.  
 
Projekt SLOWTOURISM, pri katerem sodelujejo še Pokrajini Ferrara in Ravenna, 
institucionalni partnerji iz dežel Veneto in Furlanija Julijska krajina ter 14 
slovenskih partnerjev (torej skupaj 30) je namenjen oblikovanju nove turistične 
ponudbe na italijanskem in slovenskem območju, ki ga zaznamujejo pomembne 
naravne znamenitosti in prisotnost vode. V okviru projekta bodo partnerji izvedli 
vrsto pilotnih projektov v skupni vrednosti 672.000 EUR ter številne druge pobude 
za trženje, izobraževanje, informiranje in urejanje slow točk na italijanskem in 
slovenskem območju. Dejavnosti se bodo izvajale zlasti na področju kolesarskega 
turizma, opazovanja ptic, rečnega turizma ter naravoslovnega in športnega 
turizma.  
 
 
Prihodnji informativni dnevi se bodo odvijali 12., 19. in 26. januarja 2012. 
Dodatne informacije so na voljo pri DELTA 2000, tel. 0533 57693; www.slow-
tourism.net   

 


