V sklopu letnega akcijskega načrta projekta »SPOT regije 2018-2022«, vas SPOT svetovanje Koroška, v
sodelovanju z Območno obrtno-podjetniško zbornico Radlje ob Dravi vabi na ogled dobre prakse na
področju turizma v Avstriji.

» Vabilo na ogled - Visoke šole za gostinstvo in
hotelirstvo v Bad Gleichenbergu ter turistične regije
Vulkanland «
Kaj si bomo ogledali?
Ogledali si bomo Visoko šolo za gostinstvo in hotelirstvo v Bad Gleichenbergu, spoznali bomo njeno
organiziranost in delovanje. Z ogledom turistične regije Vulkanland bomo spoznali vse deležnike pri
razvoju prepoznavne turistične regije.
Namen ogleda:
Ogled dobre prakse je namenjen spoznavanju izobraževalnega sistema na področju gostinstva in turizma
ter spoznavanju vseh dejavnikov pri razvoju regije.
Kdaj?
Vljudno vabljeni, da se pridružite v ponedeljek, 15. oktobra 2018 od 7.00 do 18.00 ure.
Zaradi prehoda meje je obvezen veljavni osebni dokument.
Program dogodka:

Odhod avtobusa iz izhodiščnih točk v regiji: ob 7.00 iz Raven na Koroškem (glavna avtobusna
postaja), ob 7.15 iz Slovenj Gradca (glavna avtobusna postaja), ob 7.30 iz Dravograda (parkirišče
za centrom Traberg) in ob 7.45 iz Radelj ob Dravi (parkirišče pri Bajti).






10.00 – 12.00: prihod v Bad Gleichenberg (predstavitev šole in njenega delovanja)
12.00 – 13.00: kosilo
13.00 – 15.30: voden ogled in predstavitev turistične regije Vulkanland z degustacijo v
čokoladnici »ZOTTER«
15.30 – 16.30: postanek in prosti čas v enem izmed turističnih krajev v regiji
16.30 – 18.00: vračanje z avtobusom na izhodišča v regiji

Kratka predstavitev:
Visoka šola za gostinstvo in hotelirstvo je ena izmed vodilnih ustanov na področju izobraževanja v
gostinstvu in turizmu v Avstriji in tudi širše, saj šolo obiskujejo tudi študentje iz drugih držav.

Regija Vulkanland je vse do leta 1994 veljala kot najmanj razvito in brezperspektivno področje v Avstriji.
Njena največja naravna znamenitost so ostanki 40 ugaslih vulkanov, kjer se danes med drugim nahaja
26 vrelcev termalne, mineralne in zdravilne vode. Z enotno blagovno znamko »STEIRISCHES
VULKANLAND« se je dežela do danes razvila v prepoznavno turistično regijo Evrope, kjer igrata
tradicionalna kulinarika, obrt in turizem najpomembnejšo vlogo.
PRIJAVE
Prijave zbiramo po elektronski pošti spot.koroska@gmail.com ali milan.bukovnik@ozs.si ter na telefon
OOZ Radlje ob Dravi (02) 88 80 340, najkasneje do ponedeljka, 08.10.2018, do 12. ure.
Število prijav je omejeno do zasedbe mest na avtobusu (max. 30 mest). Ob prijavi sporočite tudi kraj
vstopa na avtobus.
Dogodek je za udeležence brezplačen.
Vljudno vabljeni!

SPOT svetovanje KOROŠKA
Organizator dogodka – zunanji izvajalec: Območna obrtno-podjetniška zbornica Radlje ob Dravi

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Aktivnost se financira iz sredstev namenjenih za zunanje storitve za SPOT svetovanje KOROŠKA, kot del aktivnosti
iz akcijskega načrta SPOT svetovanje KOROŠKA: »Izmenjava dobrih praks in odpiranje poslovnih priložnosti.«

