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Natour Alpe Adria: Regijski ponudniki prisegajo
na zeleni turizem
sobota, 4. februar 2017

Ljubljana – Danes bo na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani zaprla vrata osrednja letošnja
sejemska prireditev s področja turizma – 28. Natour Alpe Adria. Sejem pod častnim
pokroviteljstvom Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo je v sredo odprl minister
Počivalšek, ob tem pa so podelili tudi mednarodno nagrado za turistično kakovost in odličnost v
regiji Alpe Jadran, ki jo je za projekt Unesco globalni geopark prejela delovna skupnost Geopark
Karavanke.
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Na sejmu se predstavlja 330 turističnih ponudnikov iz petnajstih držav, lani pa je postal specializiran v
ponudbi zelenega, aktivnega turizma. V organizaciji primorskega sejma istočasno poteka tudi GASTexpo –
11. mednarodni sejem gastronomije in gostinsko hotelske opreme ter mednarodni sejem sladoleda. Na
sejmu se predstavljajo vse organizacije slovenskega turizma, od Slovenske turistične organizacije,
Združenja slovenskih turističnih kmetij in Turistične zveze Slovenije. Predstavljajo se tudi različna lokalna

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this site we

združenja in društva iz lokalnih okolij, s področja aktivnega oddiha pa omenimo Ribiško zvezo Slovenije,
will assume that you are happy with it.
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Kajakaško zvezo Slovenije, Planinsko zvezo, Zavod za gozdove, Slovenski gorsko-kolesarski konzorcij in
drugi.
Kakšna pa je letos predstavitev regijskih ponudnikov? Regija se je predstavila na sejemskem prostoru v hali
C. Turistično društvo Bloke s predstavitvijo bloške planote in možnosti turizma in izletništva, Jezerski hram
iz Cerknice z interpretacijskim centrom in muzejem Cerkniško jezero, Pivko in okolico zastopa dobro
uveljavljeni Park vojaške zgodovine in Pivška presihajoča jezera, Loško dolino pa so v petek predstavljali
Zavod Snežnik, zavod Ars viva iz Podcerkve, Jure Kordiš in Društvo ljubiteljev gradu Snežnik. Ob našem
obisku Turistične zveze Brkini Kras Notranjska na sejmu ni bilo, bili pa so tam ostale sejemske dni. Kakšna
je dodana vrednost sodelovanja razstavljavcev na sejmu smo povprašali Loreno Iskra, predstavnico Pivških
presihajočih jezer: «Prisotnost na sejmu je pomembna, zato se prireditve vsako leto udeležimo.
Predstavimo celovito ponudbo s Pivškega – Park vojaške zgodovine, ki je zelo prepoznaven, Pivška
presihajoča jezera in lokalno kulinarično ponudbo, danes so z nami Andrejevi iz Narina.
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S tako organizirano ponudbo opozorimo na lokalne izletniške priložnosti turistične organizatorje,
načrtovalce šolskih izletov in individualne obiskovalce sejma.« To je potrdila tudi Kristina Kebe iz Jezerskega
hrama in dodala: «S prisotnostjo na sejmu krepimo prepoznavnost, obiskovalci, ki nas že poznajo, se radi
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lokalnimi ponudniki, izmenjavo mnenj, pa tudi kakšno skupno idejo mimogrede razvijemo.« Na letošnjem
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sejmu ni sodeloval Regijski park iz Cerknice, pa tudi Butalcev, znanilcev bližajočega pusta ni bilo videti.
Sejem zapira vrata danes, obiskovalci si ga lahko ogledajo še do 19. ure.
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