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Pentru trei zile,

COMUNICAT DE PRESĂ

BRAŞOVUL este „Capitala europeană” a ecoturismului
Braşov, 22 octombrie 2013: În perioada 23-25 octombrie 2013, se va desfăşura
în Poiana Braşov, „Conferinţa europeană de ecoturism”, ediţia a doua,
eveniment organizat de Asociaţia de Ecoturism din România, în cadrul
proiectului ECOLNET co-finanțat de Comisia Europeană – Programul de învățare
pe tot parcursul vieții şi Naturefriends International (Prietenii Naturii
Internaţional). Conferința este un prilej de a explica mecanismele prin care
ecoturismul poate genera dezvoltare locală şi suport pentru conservarea
naturii, dar și de a trece în revistă proiectele de succes din Europa.
Evenimentul adună peste 60 dintre cei mai buni specialişti din domeniu, din 20
de ţări europene, reprezentanţi din sectorul de afaceri, ONG-uri, federaţii
europene şi administraţii de arii protejate, asociaţii de ecoturism naţionale.
Prezent la eveniment, Răzvan Filipescu, președintele Autorității Naționale
pentru Turism (ANT), suţine că, prin prisma recentelor demersuri făcute în
acest domeniu, „România îşi merită locul în elita ecoturismului european şi
vom continua promovarea acestor destinaţii pentru a atrage un număr cât mai
important de turişti.”.
„Conferinţa va contribui esenţial la dezvoltarea reţelelor de ecoturism la nivel
european, iniţiată în cadrul proiectului ECOLNET, reunind experţii şi
practicienii (reprezentanții antreprenorilor din domeniu ecoturistic)”, a
declarat Andrei Blumer, Preşedintele Asociaţiei de Ecoturism din România.
Evenimentul ce se organizează în ţara noastră subliniază potenţialul
indiscutabil de dezvoltare ecoturistică al acestei părţi a Europei. „Ecoturismul
este perspectiva unui viitor mai bun nu doar pentru natură, dar şi pentru
comunităţile locale”, a declarat Ivan Patzaichin, Ambasador al ecoturismului
românesc.
Asociaţia de Ecoturism din România (AER) este un parteneriat pentru
conservarea naturii si dezvoltarea turismului durabil, între asociatii de turism,
ONG-uri de dezvoltare locală şi conservarea naturii, proiecte de conservarea
naturii şi agenţii de turism.
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Parteneri ECOLNET: PRISMA Centre for Development Studies (Grecia),
ECOTRANS (Germania), Estonian Ecotourism Association (Estonia), Estonian
University of Life Sciences (Estonia), ECOTONO (Spania), Silvacultura
(Finlanda), Centro Turistico Studentesco e Giovanile (Italia), Imaginary (Italia),
PAN Parks (rețea la nivel european), ECEAT Projects (Olanda), Edinburgh
Napier University (Marea Britanie) și Asociația de Ecoturism din România.
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Press Office, 0730.098.102 (Alina Alexa), info@eco-romania.ro
Pagina oficială a conferinţei este http://european-ecotourism.eu
Programul conferinţei: http://european-ecotourism.eu/pages/program
Conferinţa este transmisă live pe
http://www.ustream.tv/channel/conferinta-europeana-de-ecoturism

