În România s-a lansat primul traseu tematic pe apă
însoţit de audioghid
Tulcea / Braşov, 15 octombrie 2012
Primul traseu tematic însoţit de audioghid din România a fost realizat de Asociaţia de
Ecoturism din România (AER) în parteneriat cu Asociaţia Ivan Patzaichin - Mila 23
(AIP), în localitatea Crişan din Delta Dunării. Traseul este realizat pe apă (Centrul
Rowmania / Canalul Crişan – lacul Capcicova, lacul Zapadna, lacul Iacob – canalul Crişan) şi
se poate parcurge prin închirierea de canotci de la Centrul de Ecoturism Rowmania Crişan,
iar vizitatorilor li se va pune la dispoziţie un audioghid cu sunetele celor mai întâlnite păsări
din zonă şi o broşură cu informaţii suplimentare despre comunitatea locală şi păsările deltei.
Acest traseu a fost dezvoltat pentru a diversifica oferta de activităţi din zona Crişan şi are
scopul de a evidenţia diversitatea avifaunistică, Delta Dunării fiind considerată a treia zonă ca
importanţă ecologică din lume.
Traseul tematic a fost realizat în cadrul proiectului „Cu canotca în Deltă: metode inovative de
interpretare a naturii”, finanţat de Fundaţia Pentru Parteneriat şi MOL România şi
implementat de Asociaţia de Ecoturism din România în parteneriat cu Asociaţia Ivan
Patzaichin - Mila 23 în perioada mai - octombrie 2012.
Această iniţiativă face parte dintr-un şir lung de acţiuni dezvoltate de AER şi AIP pentru a
crea premisele dezvoltării durabile a Deltei Dunării prin ecoturism: realizarea strategiei de
vizitare a Deltei Dunării (2009-2010), realizarea canotcii sub îndrumarea lui Ivan Patzachin o ambarcaţiune din lemn cu un design unicat care preia elemente constructive de la lotca
pescărească şi canoe (2011), lansarea mişcării Rowmania de promovare a turismului lent pe
apele din Romania, a destinaţiilor de ecoturism şi a comportamentului responsabil în natură,
lansarea Centrului de Ecoturism Rowmania din Crişan, unul dintre primii paşi pentru
implementarea strategiei de vizitare (2012), sau Rowmania Fest – Festivalul Internaţional al
Bărcilor cu Vâsle (2011 şi 2012).
Eforturile de dezvoltare durabilă şi promovare a destinaţiei de ecoturism Delta Dunării vor
continua şi în viitor. Pe termen scurt se va înfiinţa un birou de promovare şi informare în
Bucureşti şi se va promova Delta Dunării ca una din cele 10 destinaţii de ecoturism
recunoscute de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, în urma aplicării
criterilor de certificare ce vor fi lansate în cadrul Conferinţei Naţionale de Ecoturism ce va
avea loc la noul sediu al Bibliotecii Naţionale, în data de 2 noiembrie 2012, începând cu ora
09:00.
Notă pentru editori:
1. Pentru detalii despre activităţile proiectului şi o eventuală vizită în Delta Dunării cu canotca, vă rugăm să ne
contactaţi: Bianca Burlea, Coordonator proiect, office@eco-romania.ro, 0722.308.828,

* Informaţiile prezentate mai sus aparţin în exclusivitate autorului comunicatului. Fundaţia pentru Parteneriat nu este
răspunzătoare pentru modul în care se folosesc informaţiile cuprinse în acest comunicat.

2. Pentru detalii despre AER, activităţile şi proiectele derulate, accesaţi: www.eco-romania.ro/ro și
www.facebook.com/eco.romania
3. Pentru informaţii despre Asociaţia Ivan Patzachin - Mila 23, accesaţi: www.rowmania.ro
4. Pentru informaţii despre Centrul de Ecoturism Rowmania Crişan, accesaţi: www.turismlent.ro şi
https://www.facebook.com/RowmaniaCrisan
5. Pentru informaţii despre Fundaţia pentru Parteneriat *, accesaţi: www.repf.ro

* Informaţiile prezentate mai sus aparţin în exclusivitate autorului comunicatului. Fundaţia pentru Parteneriat nu este
răspunzătoare pentru modul în care se folosesc informaţiile cuprinse în acest comunicat.

