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Αγαπθτοί αναγνϊςτεσ,
Είμαςτε περιφανοι που ςασ παρουςιάηουμε το δεφτερο ενθμερωτικό δελτίο του ζργου ADRIATICROUTE!
Ευελπιςτοφμε ότι το παρόν ενθμερωτικό δελτίο κα ςασ κρατιςει ενιμερουσ ςχετικά με τθν πρόοδο του
ζργου τουσ τελευταίουσ μινεσ, τισ εκδθλϊςεισ που διοργανϊκθκαν ςτο πλαίςιο αυτοφ,κακϊσ καιτα
αποτελζςματα που ζχουν επιτευχκεί μζχρι ςτιγμισ.
Καλι ανάγνωςθ !
Σο ΖργοAdriaticRoute με μια ματιά
- Το ζργο AdriaticRouteγια τον θεματικό Σουριςμόχρθματοδοτείται ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ
διαςυνοριακισ ςυνεργαςίασIPAAdriaticCBC 2007/2013 - Μζτρο 3.3 Δίκτυα Επικοινωνίασ.
- Ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσανζρχεται ςτο ποςό των 1.784.484,22 ευρώ.
- Το ζργοAdriaticRoute ξεκίνθςε τον Οκτϊβριο του 2012 και κα λιξει τον Μάρτιο του 2015.
- Στο ζργο εμπλζκονταιπζντε χώρεσ, με τθν ςυμμετοχι ζξι εταίρων.
Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσμπορείτε να ανατρζξετε ςτθν ιςτοςελίδα του ζργου:www.adrιatic-route.com
Οι δραςτηριότητεσ του ζργου
Μια γενική επιςκόπηςη
Οι πλειονότθτα των εταίρων αςχολικθκε τουσ τελευταίουσ μινεσ μετθν ανάλυςθ τθσ υφιςτάμενθσ
κατάςταςθσ ςτισ περιοχζσ ενδιαφζροντόσ τουσ, εςτιάηοντασ ςτουσ πόρουσ και τα μζςα για τθν ανάπτυξθ του
κεματικοφ τουριςμοφ.Εντοπίςτθκαν καλζσ πρακτικζσ ςε τοπικό, περιφερειακό, εκνικό και διεκνζσ επίπεδο,
οι οποίεσ κα χρθςιμοποιθκοφν για τθν εξαγωγι ςθμείων αναφοράσ κακϊσ και για τον κακοριςμό των
επιδόςεωνκαι των ικανοτιτων τουσ, όςον αφορά ςτθν ανάπτυξθ του κεματικοφ τουριςμοφ.Οι εταίροι
παρουςίαςαν τισ δραςτθριότθτεσ και τα αποτελζςματα του ζργου, ςυμμετζχοντασ ςε ςυμπόςια, θμερίδεσ,
ςυνζδρια και εμπορικζσ εκκζςεισ.
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1.

Περιφζρεια Ηπείρου (LB)

Θ Περιφζρεια Θπείρου ετοίμαςε για το τρίτο πακζτο εργαςίασ τα εξισ παραδοτζα:
 Παραδοτζο 3.1: «Ανάλυςθ των πολιτιςτικϊν και φυςικϊν πόρων
ςτθν Περιφζρεια Θπείρου»,
 Παραδοτζο 3.2: «Ανάλυςθ τθσ γεωμορφολογίασ, του δικτφου
μεταφορϊν και τθσ τεχνολογίασ πλθροφοριϊν και επικοινωνιϊν ςτθν
Περιφζρεια Θπείρου»,
 Παραδοτζο 3.3: «Αξιολόγθςθ των πρωτοβουλιϊν για τθν
προϊκθςθ του Θεματικοφ Τουριςμοφ ςτθν Περιφζρεια Θπείρου»,


Παραδοτζο 3.4: «Συλλογι Καλϊν Πρακτικϊν για τθν προϊκθςθ του κεματικοφ τουριςμοφ»,



Παραδοτζο 3.5: «Εργαλείο αυτό-αξιολόγθςθσ (ερωτθματολόγιο) για τθν εκτίμθςθ των ικανοτιτων και
τθσ απόδοςθσ των ςυμμετεχουςϊν αρχϊν, ςε ςχζςθ με τθν προϊκθςθ του κεματικοφ τουριςμοφ».
Θ Περιφζρεια Θπείρου παρουςίαςε το ζργο Adriatic Route ωσ μια
πλατφόρμα προϊκθςθσ του τουριςμοφ ςτθν περιοχι τθσ Αδριατικισ, ςτο
πλαίςιο τθσ θμερίδασ με κζμα «Ταξίδι ςτον κόςμο του εκελοντιςμοφ»
που διοργανϊκθκε ςτο πλαίςιο τθσ υλοποίθςθσ του ζργου VERSO, τθν
Πζμπτθ 5 Ιουνίου 2014, ςτθν αίκουςα «Ευτζρπθ», του ξενοδοχείου Du
Lac ςτα Ιωάννινα.

2.

Επαρχία τησ Πάδοβα(FB1)

Θ Eπαρχία τθσ Πάδοβα ςυμβάλει ςτο ζργο AdriaticRouteμε διάφορεσ δραςτθριότθτεσ που εςτιάηουν κυρίωσ
ςτθν μελζτθ τθσ περιοχισ τθσ Πάδοβα.
Πιο ςυγκεκριμζνα, θ Eπαρχία ορίηει τουσ πολιτιςτικοφσ και τουσ φυςικοφσ
πόρουσ που υπάρχουν ςτθν περιοχι, αναλφοντασ τθν γεωμορφολογία,
τθν υποδομι και τθν κατάςταςθ των ΤΠΕ.
Χάρθ ςε αυτό το ζργο, ο κεματικόσ τουριςμόσ αναπτφςςεται και
υποςτθρίηεται, δεδομζνου ότι αναμζνεται να
προςφζρει κετικά,
οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά αποτελζςματα, με ζμφαςθ
ςτισ ανάγκεσ του επιςκζπτθ, τθσ βιομθχανίασ, τθσ κοινότθτασ και του
περιβάλλοντοσ. Θ προϊκθςθ τθσ γαςτρονομίασ, τθσ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ, των
αγροτικϊν περιοχϊν και των ςχετικϊν προϊόντων και δραςτθριοτιτωνςυντελοφν
ςτθν προςζλκυςθτουριςτϊν.
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Θ επαρχία τθσ Πάδοβασ και τα ενδιαφερόμενα μζρθ,ςυμμετείχαν πρόςφατα ςε δφο ςυναντιςεισ: θ πρϊτθ
πραγματοποιικθκε ςτισ 5 Φεβρουαρίου του 2014 και θ δεφτερθ ςτισ 4 Απριλίου 2014, ςτθν οποία ζλαβαν
μζροσκαι οι υπεφκυνοι τθσ «GALPatavino», «GalBassaPadovana» (GAL: ομάδα τοπικισ δράςθσ) και
«DMOPadova» (DMO: οργάνωςθ διαχείριςθσ προοριςμοφ).
Η Βασιλική του Αγίου Αντωνίου

3.

DUNEA (FB2)
Στισ 27 Ιουλίουoοργανιςμόσ Περιφερειακισ ανάπτυξθσ DUNEA
παρουςίαςε τθν ιδζα του μελλοντικοφ Μουςείου οινοποίθςθσ, ςτο
Putnikovidi.Οι αρχιτεκτονικζσ λφςεισ για το υπάρχον κτίριο παρουςιάηονται
ςτο Putnikovidi ςτθ χερςόνθςο Peljesac. Θ τεκμθρίωςθ του ςχεδίου για το
μελλοντικό μουςείο, χρθματοδοτείται μζςω του προγράμματοσAdriatic
Route. Τα μζλθ τθσ ομάδασ
που αςχολοφνται με το Adriatic
Route,άδραξαν τθν ευκαιρία να παρουςιάςουν το ζργοAdriatic Route ςε
όλα τα ενδιαφερόμενα μζρθ.
Ο εννοιολογικόσ ςχεδιαςμόσ του μελλοντικοφ μουςείου παρουςιάςτθκε
από μια ομάδα εμπειρογνωμόνων -τθν επιμελιτρια τθσ ζκκεςθσ Ivona
Michl, τθν αρχιτζκτοναIvana Dabrovid και τθν ςχεδιάςτριαMaro Krile.
Κφρια ζμφαςθ δόκθκε ςτθ διαδραςτικι ζκκεςθ, θ οποία κα μποροφςε να
αλλάηει ανάλογαμε τισ εποχζσ, με εςτίαςθ ςτθν αρχιτεκτονικι αιςκθτικι,
ταιριάηοντασ τθν ιςτορία με το περιβάλλονμε τθν χριςθ φυςικϊν υλικϊν.
Θ τελικι τεκμθρίωςθ ολοκλθρϊκθκε τον Αφγουςτο. Μετά τθν παρουςίαςθ,
οι ςυμμετζχοντεσ επιςκζφκθκαν το κτίριο.

4.

SERDA(FB3)
Θ τρίτθ ςυνάντθςθ των εταίρων του ζργου πραγματοποιικθκε ςτο
Σεράγεβο ςτισ 16 και 17 Ιουλίου του 2014. Τα κφρια κζματα τθσ
ςυνάντθςθσ ιταν: θ αναςκόπθςθ του ζργου που επιτελζςτθκε μζχρι τθν
ςυνάντθςθ και τα ζξοδα που ζχουν
πραγματοποιθκεί ςφμφωνα με το νζο
ανακατανεμθμζνοπροχπολογιςμό,
οι
προβλεπόμενεσ
δαπάνεσ,τοπρόγραμμα
προμθκειϊνόλων των εταίρων,το εγχειρίδιο

The project is co-funded by the
EuropeanUnion,Instrumentfor
Pre-Accession Assistance

2ο ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΕΡΓΟΤ
ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2014

Διαςφάλιςθσ Ποιότθτασ,το ςχζδιο Επικοινωνίασ, τα ενθμερωτικά δελτία και το υλικό που χρειάηεται για τθν
ιςτοςελίδα του ζργου, τα δείγματα των φυλλαδίων, τα πακζτα εργαςίασ ΠΕ3, ΠΕ4 και ΠΕ5, θ επιςκόπθςθ
ςχετικά με δραςτθριότθτεσ που υλοποιικθκαν και οι προκεςμίεσ μζςα ςε κάκε πακζτο. Εκτόσ από αυτά τα
κζματα, ςυηθτικθκε και θ θμερομθνία τθσ επόμενθσ ςυνάντθςθσ των εταίρων.
Στισ 18 του Σεπτζμβρθ του 2014 θ SERDA διοργάνωςε δεφτερο ςεμινάριο,
ςτο πλαίςιο του ζργουAdriatic Route. Στθν θμερίδα ςυμμετείχαν
εκπρόςωποι των ςχετικϊν φορζων - του Υπουργείου Οικονομίασ τθσ
περιφζρειασ του Σεράγεβο,τθστουριςτικισ ζνωςθσ τθσ περιφζρειασ του
Σεράγεβο και τθσ Ομοςπονδίασ τθσ Βοςνίασ-Ερηεγοβίνθσ κακϊσ και των
διμων του Σεράγεβο. Το ςεμινάριο ιταν αφιερωμζνο ςτθν παρουςίαςθ
του ζργου, τουσ ςτόχουσ, τα αποτελζςματα και τισ δραςτθριότθτζσ του, ενϊ
ζμφαςθ δόκθκε ςτθν περιφζρεια του Σεράγεβο και τον τουριςμό ςτθ
Βοςνία - Ερηεγοβίνθ.
Τα ακόλουκα κζματα αναλφκθκαν και ςυηθτικθκαν: Παρουςίαςθ των εφαρμοςτζων πολιτικϊν και
ςτρατθγικϊν πρακτικϊν ςτον τομζα του τουριςμοφ και κατάλογοσ πικανϊν νζων κεματικϊν τουριςτικϊν
προϊόντων.

5.

ΔΗΜΟ ΑΓΙΩΝ ΑΡΑΝΣΑ (FB4)
Στο πλαίςιο του ζργου Adriatic Route, ο Διμοσ Αγίων Σαράντα οργάνωςε
μια ςειράςυναντιςεων με τοπικοφσ φορείσ για τθν προϊκθςθ κεματικοφ
τουριςμοφ ςτθν περιοχι, προκειμζνου να ολοκλθρωκείθ διαβοφλευςθ με
τα ενδιαφερόμενα μζρθ, όπωσ ρθτά αναφζρεται ςτο πακζτο εργαςίασ 4
(ΠΕ4). Θ ςειρά ςυναντιςεων που ονομάςτθκε «Συνάντθςθ με τισ τοπικζσ
επιχειριςεισ - Προϊκθςθ Θεματικοφ Τουριςμοφ» διοργανϊκθκε κατά τθν
περίοδο Μαρτίου-Απριλίου και ολοκλθρϊκθκε με τθν ζναρξθ τθσ
τουριςτικισ περιόδου ςτουσ Αγίουσ Σαράντα ,τον Μάιο.

Οι ςυναντιςεισ πραγματοποιικθκαν με πρωτοβουλία του Δθμάρχου των Αγίων Σαράντα, κ. Στζφαν Τςίπα, ο
οποίοσ ςυνοδευόταν ςτισ ςυναντιςεισ απόπροςωπικό του ζργουAdriaticRouteκαι μερικά από τα ςτελζχθ
του διμου.
Οι ςυμμετζχοντεσ ςτισ ςυναντιςεισ ιταν επιχειρθματίεσ, ιδιοκτιτεσ
τοπικϊν επιχειριςεων και ζμποροι παραγωγισ μυδιϊν, ζνα βιο-προϊόν του
νεροφ τθσ λίμνθσ Βουκρωτοφ,που είναι γνωςτι για τθν εξαιρετικι τθσ αξία
όχι μόνο ςτο εςωτερικό τθσ χϊρασ, αλλά και ζξω από αυτιν. Κατά τθ
διάρκεια
των
ςυναντιςεωνο
Διμαρχοσ
απεφκυνεανοιχτι
πρόςκλθςθςτουσ
επιχειρθματίεσ, για τθν προϊκθςθ των τοπικϊν
αξιϊν τθσ περιοχισ και τθν ευαιςκθτοποίθςθ των
πολιτϊν ςχετικά με τθ ςθμαςία του τουριςμοφ
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ςτθν τοπικι οικονομικι ανάπτυξθ.
Άλλεσ ςυναντιςεισ ςτισ οποίεσ παρουςιάςτθκε το ζργο Adriatic Route οργανϊκθκαν ςτο Δθμαρχείο των
Αγίων Σαράντα, παραμονζσ τθστουριςτικισ ςεηόν του 2014. Οι ςυμμετζχοντεσ ιταν ςτελζχθ και εκπρόςωποι
τοπικϊν φορζων. Ο ςκοπόσ αυτϊν των ςυναντιςεων ιταν να παρζχουν πλθροφορίεσ ςχετικά με
τοζργοAdriatic Route και τον κεματικό Τουριςμό κατά τθν τουριςτικι περίοδο, ζτςι ϊςτε να υπάρξει
ςυντονιςμόσ εργαςιϊν μεταξφ των κεςμικϊν οργάνων, προκειμζνου να επιτευχκεί μια επιτυχθμζνθ
τουριςτικι ςεηόν.

6.

Περιφζρεια Marche (FB5)
Στο πλαίςιο του ζργου Adriatic Route, θ περιφζρεια Marche ολοκλιρωςε
όλα τα ζγγραφα και τισ εκκζςεισ ςχετικά με τθν ανάλυςθ των πολιτιςτικϊν
και φυςικϊν πόρων τθσ περιοχισ και των γεωγραφικϊν χαρακτθριςτικϊν,
κακϊσ και τθν ανάλυςθ τθσ κατάςταςθσ των υποδομϊν των μεταφορϊν
ςτθν περιοχι. Οι εκκζςεισ επικεντρϊκθκαν επίςθσ ςτθν αξιολόγθςθ τθσ
τοπικισ κατάςταςθσ ΤΠΕ και ςτον προςδιοριςμό των ςχετικϊν
πρωτοβουλιϊν, που προωκοφν τον κεματικό τουριςμό ςτθν περιοχι.

Σφμφωνα με το πρόγραμμα εργαςιϊν του ζργου, αυτζσ οι πλθροφορίεσ
καςυλλζγονται ςτθν πλατφόρμα Mediterraneanweb-GIS, κφριοαποτζλεςμα του ζργου, θ οποία κα
χρθςιμοποιθκεί για τθ βελτίωςθ τθσ προβολισ των τουριςτικϊν προϊόντων των περιοχϊν που ςυμμετζχουν
ςτο ζργο.
Θ περιφζρεια Marche, ςτο πλαίςιο του ρόλου τθσ ωσ υπεφκυνθ του πακζτου
εργαςίασ ΠΕ2, ςυντονίηει και όλεσ τισ δραςτθριότθτεσ διάδοςθσ του ζργου,
ιδίωσ ςε ςχζςθ με τθν ανάπτυξθ του φυλλαδίου του ζργου.
Τον Απρίλιο 2014 θ περιφζρεια Marcheοργάνωςε ζνα τριιμερο ςεμινάριο
ανάπτυξθσ
ικανοτιτωνμε
ονομαςία
«Μου
αρζςει
ο
Τουριςμόσ»http://www.liketourism.it/.
Θ
εκδιλωςθ,
τθν
οποία
παρακολοφκθςαν περιςςότεροι από 2000 επιςκζπτεσ, ςτόχευεςτθν
ενίςχυςθ των ικανοτιτων των τουριςτικϊν φορζων ςτισ διαδικαςίεσ
τουριςτικισ αγοράσ, ςτισ μεκόδουσ και ςτα τεχνολογικά εργαλεία.
Μια ματιά ςτισ πρωτοβουλίεσ θεματικοφ τουριςμοφ τησ επαρχίασ τησ Πάδοβα.
Θ επαρχία τθσ Πάδοβα προςφζρει μια ευρεία ποικιλία τουριςτικϊν πόρων: διακοπζσ ςτθν Πάδοβα ςθμαίνει
να ακολουκείσ το κλαςικό δρομολόγιο από τα ιςτορικά μουςεία, τα κτίρια κρθςκευτικισ κλθρονομιάσ και το
αρχαίο κζντρο τθσ πόλθσ με τα ιςτορικά και ςυναρπαςτικά κτίρια τθσ, κακϊσ τα
κάςτρα και οι βίλεσ προςδίδουν μια αίςκθςθ τθσ ιςτορίασ και του πολιτιςμοφ.
Θ Πάδοβα είναι μια από τισ πιο γοθτευτικζσ και δυναμικζσ πόλεισ ςτθν Ιταλία. Το
ςφνολο του εδάφουσ τθσ επαρχίασ διακζτει ζναν πλοφτο μεςαιωνικισ,
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αναγεννθςιακισ και ςφγχρονθσ αρχιτεκτονικισ. Ζνα ςυναρπαςτικό μείγμα τθσ ιςτορίασ και του ςιμερα, των
παραδόςεων αιϊνων και των μθτροπολιτικϊν ρυκμϊν δθμιουργεί μια μοναδικι ατμόςφαιρα.
Παρακάτω παρακζτουμε δείγματα των πρωτοβουλιϊν για τθν προϊκθςθ του κεματικοφ τουριςμοφ
ςτθνπεριοχι τθσ Πάδοβα.
Διατοπική ςυνεργαςία Ζργου «Tur Rivers» - Η πρωτοβουλία χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα
Αγροτικήσ Ανάπτυξησ για την περίοδο 2007-2013 «Veneto», του Άξονα 4 – Επικεφαλήσ εταίροσ.
Ο ςτόχοσ του προγράμματοσ είναι θ προϊκθςθ του αγροτικοφ τουριςμοφ ςτισ πεδινζσ περιοχζσ, που δεν
είναι ακόμθ πολφ ανεπτυγμζνεσ, ςυμπεριλαμβανομζνου του τριγϊνου τθσ Ανατολικισ κοιλάδασ του Πάδου,
γνωςτι από τθν παρουςία των δφο μεγαλφτερων ποταμϊν τθσ Ιταλίασ, του Πάδου και του Αδίγθ.Θ περιοχι
οριοκετείται από μεγάλουσ τουριςτικοφσ προοριςμοφσ όπωσ οι πόλεισ και οι παρακαλάςςιεσ περιοχζσ
τουριςμοφ ςτθν Αδριατικι κάλαςςα και θ λίμνθ Γκάρντα. Ωσ εκ τοφτου, κζλει να προςελκφςει και να
κατευκφνει το κλαςικό τουριςμό, που ζχει αναπτυχκεί επαρκϊσ ςτισ περιοχζσ που γειτνιάηουν με τισ
περιοχζσ του εταίρου ΟΤΔ, μζςω τθσ ανάπτυξθσ και τθσ ενίςχυςθσ διεπαρχιακϊν μονοπάτιωναργισ
κινθτικότθτασ.
Σο ζργο«R.EM – Rural Emotions – Initiative» χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Αγροτικήσ Ανάπτυξησ
για την περίοδο 2007-2013 «Veneto», του Άξονα 4 - Επικεφαλήσ εταίροσ.
Μζςα από αυτό το ζργο διακρατικισ ςυνεργαςίασ,δθμιουργικθκαν πολιτιςτικζσ διαδρομζσ και
αναδείχκθκαν τοπία και ζργα που ςχετίηονται με καλλιτζχνεσ που γεννικθκαν ι μεγάλωςαν ςε αυτζσ τισ
περιοχζσ, κακϊσ και τα ζργα των ςυγγραφζων και των ποιθτϊν οι οποίοι ταξίδεψαν μζςα ςτα εδάφθ αυτά.
«ConsorzioPromozioneTuristicaPadova»- Οριςμζνεσπρωτοβουλίεσ.
Θ τουριςτικικοινοπραξίαπροβολισ τθσ επαρχίασ τθσ Πάδοβα διοργανϊνει αξιοςθμείωτεσ πρωτοβουλίεσ:
• «Burchiello» - μια ρομαντικι κρουαηιζρα ςτισ ενετικζσ βίλεσ τθσ Brenta Riviera από τθν Πάδοβα προσ τθ
Βενετία και αντίςτροφα, μεταξφ ιςτορίασ τθσ τζχνθσ και τθσ φφςθσ.
• Πάδοβα με τθ βάρκα, κατά μικοσ των εςωτερικϊν πλωτϊν οδϊν τθσ πόλθσ και πορεία κατά μικοσ των
ιςτορικϊν αναγεννθςιακϊν τειχϊν.
«Consorzio Terme Euganee» - οριςμζνεσ πρωτοβουλίεσ
Οργανϊνει και διαχειρίηεται τα γεγονότα ςτθν περιοχι τθσ Euganean Hills, όπωσ ςκανδιναβικζσ
περιπατθτικζσ εκδρομζσ ςτα Euganean Hills, ςυναυλίεσ λυρικισ ςκθνισκαι πολλά άλλα.
«Κοινοπραξίεσ Κραςιοφ» - οριςμζνεσ πρωτοβουλίεσ
Οι κοινοπραξίεσ κραςιοφ Colli Euganei DOCG και Bagnoli Docαναλαμβάνουν τθν διοργάνωςθ εκδθλϊςεων
κατά τθν διάρκεια ολόκλθρθσ τθσ περιόδου προκειμζνου να προωκιςουν, με τα προϊόντα τουσ, τθν
ομορφιά και τθν παράδοςθ τθσ περιοχισ. Δφο ςθμαντικζσ εκδθλϊςεισ είναι:
• «Note di Gusto con Autore»: γαςτρονομικζσ εκδθλϊςεισ ςυνδυαηόμενεσ με
ποίθςθ και κλαςικι μουςικι.
• «Notte Bianca ... e Rossa» - κραςί και ξενάγθςθ τροφίμων.
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«Veneto & Sapori web portal»
Το Veneto& Sapori είναι μια διαδικτυακι πφλθ που ςασ βοθκά να βρείτε το καλφτερο φαγθτό και κραςί από
τουσ παραγωγοφσ τθσ περιοχισ του Βζνετο. Στθν διαδικτυακι πφλθ, εμπειρογνϊμονεσ μιλάνε για τα κραςιά
και τα εςτιατόρια και απαντοφν ςε όλουσ τουσ λάτρεισ των τροφίμων και του κραςιοφ.
Ζκθεςη Vinifiera
Τον Νοζμβριο πραγματοποιείται ζνα ςθμαντικό ραντεβοφ: τρεισ θμζρεσ ςτισ οποίεσ το κοινόςυναντά
απευκείασ τουσ οινοπαραγωγοφσ ανακαλφπτοντασ και γνωρίηοντασ τισ ιςτορίεσ, τισ παραδόςεισ, τισ
μυρωδιζσ και τισ γεφςεισ. Θ Vininfiera προςελκφει περίπου 50.000 επιςκζπτεσ κάκε χρόνο, δίνοντασ τθν
ευκαιρία ςτουσ παραγωγοφσ να προωκιςουν το τοπικό κραςί.
Επαρχία Πάδοβα - οριςμζνεσ πρωτοβουλίεσ
Θ επαρχία τθσ Πάδοβα προωκεί τον κεματικό τουριςμό και τα γεγονότα μζςα από:
• Ζνα περιοδικό που περιζχει εκδθλϊςεισ, μνθμεία και δρϊμεναγια να δείτε και να επιςκεφτείτε.

• Μια ιςτοςελίδα, όπου περιγράφονται όλεσ οι πολιτιςτικζσ εκδθλϊςεισ και προτεινόμενεσ παραςτάςεισ
από το τοπικό ςυμβοφλιοςυνεργαςιϊν και ςυντονίηεται από τθν επαρχία τθσ Πάδοβα.

• Κάρτα Πάδοβα, θ οποία ςασ επιτρζπει να χρθςιμοποιείτε τισ δθμόςιεσ μεταφορζσ, παρκινγκ και ςασ δίνει
πρόςβαςθ ςτα κφρια αξιοκζατα, ςτον προοριςμό τθσ Πάδοβα

Ασ μιλιςουμε τϊρα για το τι μπορείτε να κάνετε ςτθν Πάδοβα, κατά τθν περίοδο από το Μάιο ζωσ το
Νοζμβριο: μπορείτε να μοιραςτείτε ζνα δείπνο με φίλουσ ςτα όμορφα μικρά χωριά με κζα ζνα μαγευτικό
τοπίο, να δοκιμάςτε τα καλφτερα κραςιά και παραδοςιακά πιάτα από τθν περιοχι Euganean Hills, να
απολαφςετε ζναν ωραίο περίπατο καυμάηοντασ τα λουλοφδια τθν άνοιξθ, ι μπορείτε να προκαλζςετε τουσ
φίλουσ ςασ ςτο μαρακϊνιο του St. Anthony(Αγ. Αντϊνιοσ) !
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Σην άνοιξη ....
• «Γιορτι τθσ Άνοιξθσ»: είναι ζνα παραδοςιακό μαγειρικό φεςτιβάλ - Teolo, Saccologno, Vigodarzere
• «Φεςτιβάλ Σπαραγγιοφ»: γιορτάηει τθν ζναρξθ τθσ ςεηόν των ςπαραγγιϊν - CODEVIGO
• «Gnocco Φεςτιβάλ»:πρϊτοιταλικόπιάτο - Teolo
• «Este in flower»: Γιορτιλουλουδιϊν - Este
• «Φεςτιβάλ Μαΐου»: Γιορτι τθσ Άνοιξθσ - Arqua Petrarca
•«Περιφερειακό Φεςτιβάλ φράουλασ, φροφτων, λαχανικϊν καιλουλουδιϊν»: είναι θ κφρια εμπορικι
ζκκεςθ και ζνα από τα πιο ςθμαντικά φεςτιβάλ ςτθν άνω Πάδοβα, με ιςτορία τριάντα ετϊν και ζνα
πρόγραμμα με δυνατότθτα να προςελκφςει χιλιάδεσ επιςκζπτεσ - Camposampiero
• «Φεςτιβάλ Ηαμπόν» - Montagnana
• «Μαρακϊνιοσ Αγ. Αντωνίου» - Πάδοβα
•«Eco Ride»: 30 χλμ οικολογικισ διαδρομι μζςα από επαρχιακοφσ δρόμουσ και επιςκζψεισ ςε
πολιτιςτικοφσ χϊρουσ - Conselve
• «Φεςτιβάλ ςποράσ ρυηιοφ»: ενίςχυςθ τθσ τοπικισ παραγωγισ ρυηιοφ από τθν κατανομι των διαφόρων
τφπων ριηότο - Gazzo
• «Φεςτιβάλ λουλουδιϊν»: αγορά λουλουδιϊν και επίπλωςθσ - Rovolon
•«Φεςτιβάλ Bigoi»:Μπορείτε να δοκιμάςετε παραδοςιακά πιάτα τθσ βενετςιάνικθσ κουηίνασ, να
επιςκεφτείτε περίπτερα τροφίμων, να ακοφςετε μουςικι, να δείτε ακλθτικά γεγονότα, να ςυμμετάςχετε ςε
φιλανκρωπικι λοταρία - Torreglia
Σο καλοκαίρι ...
• «Φεςτιβάλ μπφρασ»: περίπτερο τροφίμων, δοκιμι διαφόρων τφπων μπφρασ, φιλανκρωπικι λοταρία Saccolongo
• «Φεςτιβάλ βατράχoυ»: γαςτρονομικι ςτάςθ με τθγανθτά βατράχια και βατράχια ριηότο - Gazzo
• «Country Φεςτιβάλ»:Θεματικό πάρτι με μουςικι, χορό και παιχνίδια - Bagnoli di Sopra
• «Polenta and musso φεςτιβάλ»: Παραδοςιακό πανθγφρι αφιερωμζνο ςτο καλαμποκάλευρο - Este
Σο φθινόπωρο ...
• «Γιορτι Γλυκοπατάτασ»:ετοιμαςία τυπικϊν πιάτων: κυρίωσ ηυμαρικά και πίτεσ, αλλά υπάρχουν και άλλεσ
γαςτρονομικζσ εκπλιξεισ - Anguillara Veneta
• «Maroni φεςτιβάλ»: εφκυμθ γιορτι με κάςτανα και ηεςτό κραςί - Teolo
• «Suca Baruca Φεςτιβάλ»: λαϊκό πανθγφρι με τθν ζκκεςθ από κολοκφκεσ, ςκάλιςμα κολοκφκασ με τα
παιδιά, κινοφμενα ςχζδια και ψυχαγωγία - Piove di Sacco
• «ΓιορτιΤηιτηιφιϊν»: εορταςμόσ των τοπικϊν προϊόντων: Τηιτηιφιζσ - Arqua
Petrarca
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Σο χειμώνα ...
• "GallinadiPolveraraeGallinaPadovanaΑγορά και Γιορτή»: Ενίςχυςθ τθσ φυλισπουλερικϊν Polverara. Το
ιςτορικό κζντρο τθσ πόλθσ κατακλφηετε με πάγκουσ φαγθτοφ και κραςιοφ, πάγκουσ με δθμιουργιματα
τοπικϊν βιοτεχνιϊν, αίκουςα ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ, εκκζςεισ βιβλίων, διαγωνιςμό φωτογραφίασ,
εκκζςεισ ηωγραφικισ, Φεςτιβάλ των ςυνοικιϊν – Polverara.
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