A Palóc Út Kulturális Turisztikai Klaszter Egyesület
meghívja Önt és/vagy kedves munkatársát

2019. október 17-18-án, csütörtök - pénteken
kétnapos szakmai tanulmányútra, azaz UTAZÁS A PIROS-KÉK VILÁGBA
A program során bemutatjuk az Interreg V-A Slovakia-Hungary Együttműködési Program keretében
megvalósuló Palócföld - Hont - Podpol'anie: Közös hagyományőrző tematikus út kialakítása és
látogatóbarát fejlesztése című, 1.300.000 EUR költségvetésű projekt eredményeit az együttműködő
partnereink, a sajtó, a média képviselői, utazási irodák, utazásszervezők, turisztikai intézmények és
szervezetek szakemberei részére.

•

A fejlesztések révén a térség turisztikai kínálatban újszerű elemek jönnek létre:
• Nyitott kézműves műhelyek, vándorkiállítások, helyi turisztikai védjegy-rendszer
Okostelefonos alkalmazással új tematikus útvonalak gyalogos, kerékpáros és autós változatban
• A kulturális és természeti értékeket összekapcsoló programcsomagok
• Új állandó kiállítások, kiadványok, új weboldalak, kerékpár kölcsönző
• 10 nagyrendezvény, 15 játszóudvar hagyományos népi játékokkal, 12 film 2 és 3D-ben
• a projekt részletei: http://palocut.hu/hu/Palocland

Projektben résztvevő partnerek:
- Palóc Út Kulturális Turisztikai Klaszter Egyesület (Vezető kedvezményezett-HU)
- Vanyarc Községi Önkormányzat (HU)
- Hagyományos Értékek Megőrzéséért Alapítvány (HU: Recsk és Mátraderecske)
- Szlovák Nemzeti Múzeum (SK: Alsósztregova)
- Információs Központ Gyetva (SK)
- Hrušov község önkormányzata (SK)
A tanulmányút helyszínei sorrendben:
Csütörtökön reggel indulás autóbusszal Budapestről (igény esetén a jelentkezők fel- és leszállására
útközben lehetőséget tudunk biztosítani) délelőtt: Recsk, ebéd Mátraderecskén, majd Alsósztregova és
Gyetva érintésével, este érkezés Hrusovba, vacsora és szállás itt.
Pénteken: délelőtt séta Hrusovban, majd Vanyarc az utolsó állomás, ahol a fejlesztések megtekintése
után ebéd, majd visszaút Budapestre. Érkezés kb. 16.00 órakor.

Jelentkezését nevével, munkahelyének megnevezésével, közvetlen
elérhetőségeivel mielőbb juttassa el a következő címre:
palocut.info@gmail.com
Kérjük jelezze, hol kíván becsatlakozni a programba és hogy mindkét napon velünk
tart, vagy csak egyes helyszínek bemutatkozásán vesz részt!
A regisztráció beérkezési sorrendben történik, az első 20 fő jelentkezését tudjuk
A végleges, részletes programot és hasznos
praktikus információkat a regisztrált jelentkezők
elfogadni.
részére október első napjaiban küldjük.
Hívjuk, várjuk – sok szeretettel!
Bózvári József
Palóc Út Klaszter Egyesület elnöke sk.

Jelen kommunikációs anyag tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját

