V sklopu letnega akcijskega načrta SPOT svetovanje KOROŠKA za leto 2019, vas SPOT svetovanje
Koroška, v sodelovanju z Območno obrtno-podjetniško zbornico Radlje ob Dravi vabi na

Ogled dobre prakse:
»Garden Village Bled in turistični produkti Radovljice «
Kaj si bomo ogledali?
Predstavniki podjetja Plantea d.o.o. nam bodo predstavili turistični produkt Garden Village Bled,
oblikovan kot arhitekturno-krajinski turistični park. Kot prvi s tovrstnimi inovativnimi in unikatnimi
nastanitvami, lastnim vrtom, potokom, gozdom, vodno vrtino, biotopom in drugo ponudbo nudijo
gostom edinstveno doživetje preživljanja prostega časa v naravi. Dodeljenih jim je bilo šest zvezdic World
of Glampinga.
V nadaljevanju nam bodo predstavniki TIC Radovljica predstavili razvoj njihovih turističnih produktov in
povezovalne projekte – na praktičen način, vključno s težavami in izzivi s katerimi so se soočali in se
pojavljajo tudi pri drugih destinacijah. Organiziran je voden ogled različnih turističnih produktov po
mestu in med drugim tudi ogled Lectarske delavnice.
Kdaj?
Vljudno vabljeni, da se nam pridružite v ponedeljek, 9. septembra 2019 od 7.00 do 18.00 ure.
Odhod avtobusa iz izhodiščnih točk v regiji:
6:45
7:00
7:15
7:30

Radlje ob Dravi (parkirišče pri Bajti)
Dravograd (glavna avtobusna postaja)
Ravne na Koroškem (glavna avtobusna postaja)
Slovenj Gradec (glavna avtobusna postaja)

Program dogodka:
10:00
10:00 – 11:00
11:00 – 12:00
12:30 – 13:45
14:00 – 14:15
14:15 – 16:00
16:00 - …

Prihod na Bled
Bled: predstavitev »Garden Village Bled«
Prosti čas za sprehod po Bledu in kremšnito
Kosilo v Gostišču Tulipan in predstavitev sodelovanja v projektu Okusi Radol'ce
Sprejem TIC Radovljica, pogostitev z medico v čokoladnih kozarcih
Voden ogled Radovljice in predstavitev uspešnih turističnih produktov, tudi
Okusi Radol'ce – sledi ogled lectarske delavnice
Odhod na izhodiščne točke

PRIJAVE
Prijave zbiramo po elektronski pošti: spot.koroska@gmail.com ali milan.bukovnik@ozs.si ter na telefon
OOZ Radlje ob Dravi (02) 888 03 40, najkasneje do srede, 04.09.2019, do 12. ure.
Število prijav je omejeno do zasedbe mest na avtobusu (max. 25 mest). Ob prijavi sporočite tudi kraj
vstopa na avtobus in vrsto menija (mesni ali vegetarijanski).
Dogodek je za udeležence brezplačen.
Vljudno vabljeni!

SPOT svetovanje KOROŠKA
Organizator dogodka - SPOT svetovanje Koroška
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.«

