Успешно завршување на проект за прекуграничен одржлив туризам
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Еколошкото друштво "Планетум" - Струмица и Здружението Пирински туристички форум Благоевград завршуваат со реализацијата на својот партнерски проект "Прекуграничен
забавен центар", кој започна со реализација во месец Мај минатата година. Целта на проектот
беше да се стимулира туризмот како реална долгорочна алтернатива за прекуграничниот
регион меѓу Бугарија и Македонија.
Во рамките на проектот партнерите организираа истражување и избор на десет минидестинации или "јазли" од Благоевградска област во Бугарија и Југоисточниот плански регион
во Македонија. Претставници од овие избрани мини дестинации станаа првите членови на
мрежата "Прекуграничен забавен центар". Во рамките на мрежата во периодот од јануари-мај
2018 година се одржаа десет работилници, по една во секој јазол, за оценка на туристичките
ресурси и за понуда и склопување на атрактивни и модерни туристички понуди.
Како резултат на тие работилници мрежата предвиде развој на три групни понуди Кулинарски викенди (кои ќе се нудат од септември до декември оваа година), Архитектонски
викенди (јануари-април 2019 година) и ботанички викенди (мај-август 2019 година).
Предлагањето на понудите ќе биде преку веб-порталот на мрежата
www.crossborderfuncenter.net
Понудите за кулинарските викенди веќе се факт, како и промотивните флаери, налепниците и
магнетите за 10те дестинации, како и "Малата книшка на посетителот", во која гостите ќе
добиваат печат при посета на секој јазол, а при следните гостувања ќе ги очекуваат подароци,
изненадувања и попусти.
Членовите на мрежата "Прекуграничен забавен центар" планираат да ја развиваат и шират
мрежата, бидејќи се убедени дека тоа ќе донесе вистинска корист за локалните заедници во
пограничните региони.

Оваа соопштение е подготвено со поддршка на Европската Унија во рамките на проектот
“Прекуграничен забавен центар” ко-финансиран преку ИПА Програмата за прекугранична соработка
Интеррег-ИПА Бугарија - Поранешна Југословенска Република Македонија”. За содржината на оваа
соопштение одговорност носи единствено Еколошкото друштво Планетум - Струмица и во никој
случај не може да ги одразува ставовите на Европската Унија.

За повеќе информации:
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Тел. +389 70 374 679 (и Вајбер)
E-mail: aleksandar.lazarov@gmail.com
Skype: aleksandarl7
Проектот прекуграничен забавен центар со реф. № CB006.1.22.117 е кофинансиран од ЕУ преку
Програмата за ППС Интеррег-ИПА Бугарија - поранешна Југословенска Република Македонија

