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PROSTOR SR(E)ČNIH ZGODB
SRCE
SLOVENIJE NA
SEJMU
BONACA 2013
V PORTOROŽU

Območje Srce Slovenije se kot
prva karavaning destinacija v
Sloveniji od 18. do 22. septembra
2013 predstavlja na sejmu
Bonaca 2013, salonu navtike,
karavaninga & kampinga, zelene
energije in turizma v Portorožu. S
partnerji smo včeraj prvič
predstavili novo mobilno
aplikacijo e-Turist, ki omogoča
sodobno načrtovanje izletov po
Srcu Slovenije in slovenski Istri.

Z NOVIMI ZNANJI
DO VEČJE
PREPOZNAVNOSTI
IN USPEŠNOSTI

Na Bonaci je prvič predstavljena nova zloženka ponudbe za
avtodomarje v Srcu Slovenije za tuje trge v angleščini,
nemščini in italijanščini

Septembrskih brezplačnih
izobraževanj za gostince,
podjetnike, turistične
ponudnike, kmete in društva
se je do sedaj udeležilo že 120
posameznikov. Oglejte si
seznam aktualnih izobraževanj
Razvojnega centra Srca Slovenije.

Etnolog dr. Janez Bogataj je navdušil skoraj 70 gostincev,
kmetov in predstavnikov društev, ki razmišljajo o nadgradnji
svoje ponudbe. Nekateri so se odločili tudi za individualno
svetovanje. Dobili smo se na Turistični točki Srca Slovenije v
Litiji.

Za ljubitelje kolesarjenja v soboto, 21.

NE ZAMUDITE:
JESENSKI DAN
KOLESARJENJA
PO SRCU
SLOVENIJE

septembra 2013, pripravljamo
kolesarske izlete po štirih krožnih
poteh različnih težavnostnih stopenj, s
startom in zaključkom v Dolskem. Izleti
so prilagojeni za družinske, gorske,
treking in cestne kolesarje.
Kolesarjenja se bodo udeležili tudi
petdesetletniki, ki letos praznujejo v
okviru projekta Abrahamov ključ Srca
Slovenije in v svojo družbo vabijo tudi
druge abrahame iz vse Slovenije.
Kolesarjenje se bo zaključilo do 15.30 ure
s skupnim druženjem na prireditvi
Jesenski sejem v Dolskem.

Tržnica v Ivančni Gorici, na kateri se preko

PRVI PRAZNIK
KROMPIRJA V
IVANČNI
GORICI

celega leta predstavlja več kot 60 lokalnih
ponudnikov, je primer dobre prakse
butične podeželske tržnice. Na sobotni
tržnici so obiskovalci lahko poskusili pražen
krompir in obiskali 26 stojnic s ponudbo
jesenskih dobrot.

KOTIČEK ZA
PONUDNIKE SRCA
SLOVENIJE

Naravni zdravilni gaj Tunjice je edino
znanstveno priznano območje zdravilnih
energij v Evropi. Gre za edinstveni
prostor, ki se razvija v holistični center
zdravja in je namenjen zdravljenju in
samozdravljenju na centrih moči. Naravni
zdravilni gaj Tunjice je tudi prvi razvojni
partner znamke Srce Slovenije. Več na
www.zdravilnigaj.si

OSVOJITE
EDINSTVENO
SPROSTITEV V
ZDRAVILNEM
GAJU

Koliko let delovanja v letošnjem

Odgovor na nagradno vprašanje nam pošljite

septembru praznuje Naravni

s povratnim e-mail sporočilom na

zdravilni gaj Tunjice?

info@razvoj.si do 11. oktobra 2013. Med
vsemi pravilnimi odgovori bomo izžrebali

a) 5

nagrajenca, ki bo prejel vstopnico za Naravni

b) 12

zdravilni gaj Tunjice. Pravila in pogoji

c) 15

sodelovanja v nagradni igri so objavljeni na
www.razvoj.si in www.srce-slovenije.si.
Če ne želite prejemati SRCE SLOVENIJE INFO,
nam odgovorite na sporočilo s tekstom: Odjava
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