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Invitație 

Asociaţia”Institutul pentru PromovareaTurismului şi Economie Aplicată”, şi partenerii 
săi, ONG-ul EUREKA din Bulgaria, Universitatea Ovidius Constanta şi Camera de Comerţ si 
Industrie Dobrich vă invită la desfăşurarea Seminarului « Antreprenoriat pentru turism 
ecologic și rural».  

Evenimentul se adresează proprietarilor și administratorlor de unități de cazare – 
hoteluri, pensiuni, case de oaspeți; tour-operatorilor, companiilor care doresc sa-si 
diversifice activitatea sau persoanelor care intenționează să-și înceapă propria activitate 
în turism. 

Seminarul va aborda urmatoarele teme : Abilități de bază în afacerile din domeniul 
turismului; Particularități ale turismului alternativ; Resurse pentru turismul rural și ecologic 
în regiunea Dobrich si in judetul Constanta; Abilități pentru dezvoltarea turismul rural și 
ecologic; Tendințe și particularități ale turismului rural și ecologic. Trăsături caracteristice 
ale turiștilor amatori de turism rural și eco; Produse pentru turismul rural și eco. Procesul de 
creare a produselor turistice; Dezvoltarea produselor existente în domeniul turismului rural și 
eco; Produse inovatoare și bune practici în Europa și la nivel mondial; Sesiuni de intrebari si 
raspunsuri; discutii libere. Parte practica- Shabla – Centru verde – Produse și trasee eco;  
Lacurile Durankulak și Shabla – turism ornitologic; Golful păsărilor, Kamen bryag, rezervația 
Yailata - specii unice și natură conservată; Vizitarea unor obiective – exemplu de bune 
practici din regiunea Dobrich: Casa pentru oaspeți „Kalinka“, Kranevo; Haidushko sobrishte 
(Cuibul Haiducilor), Casa mierii și Hanul Chukurovo – satul Prilep; Gurkovo – zona pentru 
picnic. 

Evenimentul are loc in perioada 5-9 martie 2019- transport, cazare si masa asigurate 
 de catre organizatori- Royal Grand Hotel& SPA Kavarna, Bulgaria 
 

În vederea asigurării participării dumneavoastră la eveniment, vă rugăm să ne 

transmiteţi intentia de participare la adresa de email bobemihai@yahoo.com sau telefonic 

0760 660 568 până cel târziu 29.02.2019, ora 14.00. Veti fi contactati in cel mai scurt 

timp pentru stabilirea detaliilor.  
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