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A partnerek utoljára találkoznak az INSIGHTS projekt keretében Szlovéniában. A találkozó Litijában és 

Šmartno pri Litiji-ben kerül megrendezésre 2019. május 27. és 29. között, amelyet a Szlovénia Szíve 

Fejlesztési Ügynökség szervez. A média nyilvános záróeseményen neves előadók beszélnek majd a zöld, 

lassú és egészséges turizmusról, valamint a projekt eredményeiről. Az esemény  végleges napirendje és 

további információk hamarosan elérhetők lesznek az INSIGHTS projekt weboldalán. 
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 PANELBESZÉLGETÉS A KÖZÉP-ISZTRIAI FENNTARTHATÓ TURIZMUS 

FEJLESZTÉSRŐL 

 

 

 

   

A „Honey Days” (“Mézes napok”) nevű 

kiemelkedő helyi esemény részeként „Autentikus 

Isztria: helyi különlegességek és lehetőségek” 

címmel tartottak panelbeszélgetést Pazinban. A 

beszélgetést az INSiGHTS projekt keretében 

rendezte meg a „Közép-Isztria” Helyi 

Akciócsoport. Az esemény célja az volt, hogy 

további fejlesztési irányokat vitassanak meg 

három turisztikailag fontos területre: Közép-

Isztria, Motovun és Žminj településekre. 

  

Tovább... 

 

 
  

 NEMZETI KEREKASZTAL ZALA MEGYÉBEN 

  

 

 

   

Az INSiGHTS projekt keretében Lentiben tartottak 

nemzeti kerekasztal-találkozót „Egészséges város 

- egészséges régió” címmel, ahol számos 

kiemelkedő előadó mutatta be projektjeit és 

tevékenységeit. A magyar és a térségi turizmus 

helyzetéről, lehetőségeiről és fejlesztési terveiről 

szólt a találkozó. 

  

Tovább 
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 TÖBB MINT 50 LAKOS SZERETNE IDEGENVEZETŐ LENNI LITIJÁBAN 

  

 

  A Szlovénia Szíve Fejlesztési Ügynökség 

kísérleti projektként szervezett helyi 

idegenvezetőknek szóló workshopot az 

INSiGHTS projekt keretében. Minden várakozást 

felülmúlva több mint ötvenen jelentkeztek és 

vettek részt az eseményen a régióból. 

  

Tovább... 

 

 
 

  

  "LASSÚ ÉTELEKTŐL" A "LASSÚ TURIZMUSIG"  

  

 

 

  A gasztronómiai hagyományok megőrzésével 

foglalkozó Lassú Ételek nemzetközi mozgalom 

szakértői, önkormányzatok, hivatalok, a média 

munkatársai és a helyi lakosság ismerkedett a 

lassú, zöld és egészséges turizmussal a 

februárban megrendezett Gasztro Fesztivál és 

Termelői Piac keretében Plovdivban. 

  

Tovább... 
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