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Tiskovno sporočilo  

SLOW TOURISM  
v nedeljo, 6. maja, v Portogruaru 

Srečanja in izleti »slow« na območju Vzhodnega Veneta  
 
 
Portogruaro, 27.04.12 – Brezplačni vodeni izleti in tematska srečanja o »slow« 
turizmu. V nedeljo, 6 maja, Lokalna akcijska skupina Vegal prireja v Portogruaru, v 
okviru prireditve »Terre dei Dogi in Festa«, dan namenjen odkrivanju območja 
Vzhodnega Veneta. Pobuda se izvaja v okviru strateškega projekta čezmejnega 
sodelovanja »SlowTourism« in predvideva brezplačne izlete in tematska srečanja o 
Vzhodnem Venetu, o njegovi krajini, dobro ohranjenih naravnih danostih, obdelanih 
poljih, mirnih rekah, zgodovinskih središčih in umetniških biserih.  
 
Na voljo bodo izleti peš, s kajakom in kolesom po območju Portogruara in njegove 
okolice. Izleti bodo brezplačni do zapolnitve razpoložljivih mest (rezervacije v 
nedeljo, ob 9. uri, pri stojnici na trgu Piazza della Repubblica oz. preko elektronskega 
naslova vegal@vegal.it); javna srečanja z uglednimi gosti kot je Gian Mario Villalta, 
pisatelj in umetniški vodja literarnega festivala Pordenonelegge.it, Emilio Rigatti, 
pistelj in ljubitelj kolesa, ki je z Rumizem in Altanom odkolesaril do Carigrada, 
Claude Marthaler, svetovni popotnik, ki je prekolesaril nad 30.000 kilometrov in 
številni drugi. Obsežen program za počasno in sproščujoče odkrivanje Vzhodnega 
Veneta. 
 
Dogodek »Slow Tourism« se izvaja v okviru istoimenskega projekta, ki se je začel maja 
2010 in se bo zaključil 30.04.2013. Pri projektu sodelujejo številni partnerji iz Benetk, 
Trevisa, Vidma, Trsta, Roviga, Ferrare, Ravenne ter Goriške, Gorenjske in 
Osrednjeslovenske statistične regije. Partnerstvo sestavljajo lokalne akcijske skupine 
in razvojne agencije, pokrajinske in občinske uprave, naravni parki, Fakulteta za 
družbene vede Univerze v Trstu in druge marketinške ustanove, ki delujejo na 
področju turizma. 
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