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Serdecznie witamy w Interreg IIIC - Projekt Tour.Com!
Teraz Tour.com także online! Od kwietnia na stronie internetowej Projektu www.tour-com.com znajdują się aktualne
informacje o Projekcie.

3. Międzynarodowe Spotkanie w celu wymiany
doświadczeń i wspólnej pracy nad Projektem we
Francji/ Sarreguemines
Sarreguemines leży we Francji i jest oddalone około 18 km od
Saarbrücken. W dniach 27-30 kwietnia 2005 r. spotkało się tam
dwunastu przedstawicieli z regionów Üecker-Randow (Meklemburgia-Pomorze Przednie), Okręgu Saarpfalz (Saarland [Kraj Saary]), z Polic i Raciborza w Polsce oraz z francuskiego Sarreguemines i czeskiej Opawy. Oprócz wyprawy naukowej odbyło się wiele
dyskusji na temat Projektu.

Zwiedzanie manufaktury ceramiki

Partnerzy Projektu podczas rozmowy
We wszystkich regionach analizopwano i oceniano transgraniczną
współpracę. Teraz nadszedł czas na wprowadzenie w życie
planów. Na obszarach Üecker-Randow /Police i Saarpfalz/ Saareguemines największy nacisk położony został na tzw. turystykę aktywną: dla obszarów objętych Projektem oznacza to rozwój i rozbudowę międzynarodowych dróg rowerowych oraz rozpowszechnianie materiałów reklamowych. Saarpfalz/ Saareguemines zdecydowały się ponadto na międzynarodowy kalendarz imprez i program wymiany dla pracowników niemieckiej i francuskiej informacji turystycznej.
Ze względu na brak organizacji turystycznych na płaszczyźnie regionalnej i lokalnej Racibórz i Opawa zamierzają stworzyć transgraniczną strukturę marketingową.
W najbliższej przyszłości Projekt i regiony partnerskie prezentowane będą w prospektach reklamowych i na stanowiskach targowych poszczególnych targów, np. na targach „Kreisleistungsschau“ w Pasewalku i giełdzie turystycznej SaarLorLux w St. Ingbert.
We wszystkich trzech regionach granicznych opracowywana jest
każdorazowo wspólna platforma internetowa. Ma być na platformą informacyjną dla osób zajmujących się turystyką. Poza tym
turyści znajdować tam będą oferty i pakiety różnorodnych usług
oferowanych po obu stronach granicy.

Po części teoretycznej spotkania uczestnicy mieli możliwość przejażdżki po niemiecko-francuskim regionie granicznym
i spotkania się z usługodawcami. Najważniejszym punktem programu było zagadnienie tzw. turystyki przemysłowej: SMARTville
jest miejscem w Hambach, w którym produkowany jest SMART.
W muzeum fajansu w Sarreguemines prezentowany jest proces
odlewania. Wycieczki klas szkolnych mają możliwość uczestniczenia w tym procesie. Poza tym odwiedziliśmy francuską część
transgranicznego parku kulturowego Bliesbruck-Reinheim, który
zajmuje się opieką i prezentacją wspólnych galloromańskich korzeni.

Wspólna praca partnerów Projektu
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Prezentacja internetowa Projektu Tour.Com została opublikowana – www.tour-com.com!

miast potencjał ten powinien zostać pokazany podczas jednodniowych i weekendowych wycieczek.
Dla jednorodnego rozwoju turystyki problemem jest brak stosownej infrastruktury – szczególnie w tych atrakcyjnych regionach.

Grupa robocza w Raciborzu: analiza SWOT
Niemieccy i polscy fachowcy od turystyki odkrywają region przygraniczny Uecker-Randow - Police

W celu skutecznej promocji regionu należy przede wszystkim wyróżnić się pośród regionów prezentujących podobną ofertę turystyczną oraz zdefiniować i przedstawić swoje największe atuty.

Przedstawiciele lokalnych informacji turystycznych i organizacji
ruchu turystycznego, zarządów regionów, jak również usługodawcy z Üecker-Randow i z Polic wzięli udział we wspólnie zorganizowanej wycieczce po obu stronach polsko-niemieckiej granicy. Mając na uwadze przyszłe wspólne działania marketingowe podczas
wycieczki zostały zaprezentowane atrakcje turystyczne po obu
stronach granicy.
Celem imprezy było poznanie potencjału turystycznego poszczególnych sąsiadujących ze sobą regionów przygranicznych oraz
wymiana idei i wzajemnych propozycji.

Ścieżka edukacyjna Hvozdnice
Kontakt Euroregion Silesia/Opava: Jana Novotná Galuszková, Judita Žáčková, euroregion.silesia@opava-city.cz
Kolejne Międzynarodowe Spotkanie w sprawie Projektu

Wspólne śniadanie i rozmowa
Racibórz i Opava: region przygraniczny Śląsk
Nietknięta przez człowieka natura oraz mnóstwo zabytków kulturalnych są turystycznymi atutami Euroregionu Śląsk.
Ze względu na stosunkowo gęste zaludnienie i bliskość dużych
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Uczestnicy międzynarodowego spotkania w Sarreguemines

Kolejne międzynarodowe spotkanie w sprawie Projektu odbędzie
się w październiku 2005 r. w Policach w Polsce.
Kontakt: Tour.Com Projektkoordination, Christin Kellner, Tel.
0049 (0) 3834 891 132, tour.com@berlin-consult.de

