Sobota 8. in nedelja 9. Septembra
Odprte Ribiške Hiše bodo oživljale Gradeško laguno
V programu dva dneva dogodkov v enem najlepših okolij dežele
Sobota 8. in nedelja 9. Septembra bodo Odprte Ribiške Hiše: dva dneva dogodkov
namenjenih odkrivanju naravnih lepot Gradeške lagune in okolice ter oživljanju
lagunskega okolja Furlanije Julijske Krajine.
Zahvaljujoč prizadevanju Pokrajine Vidma, in sicer Pokrajini Assessor za Turizem
Franco Mattiussi, je bil letos dogodek prenovljen in vključen v Strateški Projekt Slow
Tourism. Ta Projekt je sofinanciran v okviru Programa Čezmejnega sodelovanja ItalijaSlovenija 2007-2013, iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in iz
nacionalnih sredstev. Projekt Slow Tourism je namenjen ovrednotenju in promociji
turističnih slow itinerarijev na italijansko-slovenskem območju. Usmerjen je predvsem
na območja, ki jih odlikujejo naravne danosti, kot so naravni parki, zaščitena območija in
rečni tokovi. Tu želi oblikovati turistične slow poti.
Program je primeren oboje za ljubitelje športa in za ljubitelje ekskurzij. Ponujene
aktivnosti bodo: tri različni poti za morski kajakaši, ekskurzije z motorno ladjo in
odkrivanje Gradeške lagune, ekskurzije z kolesom, vodeni ogledi po vinogradih in po
starih vaseh, degustacije tipičnih jedi v ribiški hiši. V soboto zvečer bo v Ogleju
možnost degustacije, posvečena bo vonjem, zvokom in okusom tega področja, s
pokušnjo vin DOC in tipici izdelkov. Potekala bo ob reki Natissa (ulica Couriel), v centru
starega Ogleja. Dogodek kot podpira Strada del Vino Aquileia, Društvo X Regio in
Društvo Koinè Aquileia.
Osrednji dogodek bo vožnja s kajakom, ki ga tradicionalno organizira Društvo CKF
(Kanu Kajak Furlanija) in ki se bo začela v nedeljo zjutraj. Vožnja s kajakom bo
potekala tudi v soboto zjutraj, torej boste imeli možnost ne le raziskovati gradeško
zahodno laguno, reko Natissa in njegove obalne sipine, ampak tudi vzhodno laguno,
kjer si boste ogledali najbolj tipične ribiške hiše v tem kraju, prepletenem z bregovi in
sipinami. Podroben pregled poti je na razpolago na spletni strani www.canoafriuli.com.
Dogodek kot vedno podpira Nautično Društvo Sedma Cona »Nautisette« in poteka pod
pokroviteljstvom društve Sottocosta: prvega društva v Italiji za kulturo in širjenje
morskega kajaka.
Poleg tega, dogodek bo letos tudi za širšo udeležbo, bodisi v soboto in nedeljo, z
možnostjo udeležbe na dveh brezplačnih ekskurzijah z motorno ladjo, kjer si boste
ogledali najlepše dele lagune in posebnosti pod strokovnim vodstvom (ogled ribiških hiš
in lagunskih dolin za ribolov). Ekskurzije bodo rezervirane za vse, ki se bodo vpisali na
newsletter Odprte Ribiške Hiše na spletni strani www.vinodila.it.
Za podrobne informacije in prijave lahko telefonirate Vinodilà Wineways T.O. na številki
0432.26339 ali pišete email na naslovu info@vinodila.it

Progetto finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 20072013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.
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Provincia Ferrara
Provincia Ravenna
Provincia Rovigo
GAL Polesine Delta Po
GAL Venezia Orientale, VEGAL
Ente di Gestione per i Parchi e la
Biodiversità - Delta del Po
Ente Parco Regionale Veneto
Delta Po
Dipartimento di Scienze
politiche e sociali, Università di
Trieste
GAL Alta Marca Trevigiana
GAL Terre di Marca
BSC, Poslovno podporni center,
d.o.o., Kranj
Turizem Bohinj, javni zavod za
pospeševanje turizma
Zavod za turizem in kulturo
Žirovnica
Center za trajnostni razvoj
podeželja Kranj, razvojni zavod
Triglavski narodni park
Slovenska turistična organizacija
Občina Bled
Občina Bohinj
Občina Gorenja vas-Poljane
Občina Jesenice
Občina Kobarid
Občina Kranjska Gora
Občina Radovljica
Občina Žiri
Provincia di Venezia
Provincia di Udine
Comune di Ravenna
Regione Emilia-Romagna
Associazione nautica Nautisette

