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Tiskovno sporočilo 

Projekt SLOW TOURISM: 
Nov pristop k spoznavanju čezmejnega prostora od 

Slovenije do Parka delte reke Pad  
 
 
Portogruaro, 27.04.12 – Pristop projketa »Slow tourism« teži k pozornemu odkrivanju  
in sonaravnemu vrednotenju lokalnih znamenitosti. Tovrstna oblika potovanja se 
uveljavlja kot alternativa masovnemu »instant« turizmu in turistom omogoča, da 
uskladijo svoj življenjski tempo z naravnim minevanjem časa, naravo, kar jim 
omogoča, da »opazujejo« in »okusijo« naravne danosti. 
Tovrstna oblika turizma temelji na spoštovanju naravnega okolja, lokalnih 
prebivalcev, krajevnih običajev in navad, tipičnih danosti določenega območja. Slow 
turisti prisluhnejo prostoru, v katerem se zadržujejo, in poudarjajo pomen 
»postajanja« in postankov za občudovanje in opazovanje krajine.  
 
Tovrstna alternativna filozofija potovanja, ki bo omogočila tesnejše in 
kakovostnejše turistično koriščenje italijansko-slovenskega čezmejnega območja, 
je namenjena vrednotenju edinstvenega severnojadranskega prostora.  
Projekt zajema obširno območje od Delte reke Pad do Triglavskega narodnega parka 
in Blejskega jezera, od Beneške lagune in Vzhodnega Veneta do Kraške planote. 
Območje zaznamujejo izredne naravne in krajinske znamenitosti. Tukajšnja turistična 
ponudba zajema tudi pomenljive turistične akterje, ki upravljajo turistične kmetije in 
druge objekte, ki spodbujajo in vrednotijo starodavne kulturne običaje in lokalno 
kulinariko. Zaradi tovrstnih značilnosti je potencial projektnega območja enkraten in 
primeren zlasti za naravoslovni ter sonaravni turizem.  
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