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MONTEPISANO: ODKRIVANJE POČASNEGA 

TURIZMA V TOSKANI 

Tipično toskansko dvorišče pred turistično kmetijo “Al Palazzaccio” 

Ocenjevalni študijski obisk Montepisana je od 18. do 22. julija 2016 organizirala 

predstavnica partnerske organizacije Timesis Raffaella Nocchi. 

Med obiskom so člani bolje spoznali področje Monte Pisano. Obe izvedeni fokusni skupini 

sta dali koristne rezultate in razkrile bistvene izzive in ovire pri razvoju turizma za starejše 

v nizki in srednji sezoni. 

Počasni turizem v Toskani 



Pokrajina Montepisano, pogled iz term San Giuliano 

Monte Pisano je pokrajina med Piso in Lucco, za katero so značilni grički, terasasta 

pobočja in hribi – najvišji Monte Serra (917 m). Namestitvenih možnosti je v izobilju, najbolj 

tipične in razširjene pa so turistične kmetije in gostišča s prenočišči (bed&breakfast). To so 

majni objekti, primerni le za manjše skupine in individualne goste. 

Pomlad in poletje sta glavni turistični sezoni; mesec julij je najbolj obiskan (do 12.000 

gostov). 

Obisk v Monte Pisanu 



Za kosilo pripravljena miza na turistični kmetiji “Al Palazzaccio” 

Prvi dan so člani ocenjevalne skupine spoznali to območje in sedem občin, ki ga pokrivajo. 

Obiskali so vas Asciano in dolino številnih izvirov, akvadukt iz časov družine Medici in 

zbiralnik vode Cisternone, ki se nahaja v starem objektu. Ta starodavni vodovodni sistem, 

ki je zbiral vodo in jo po akvaduktu pripeljal do Pise, datira še iz leta 1695. 

Potem so obiskali malo, a zelo znano gledališče v vasi Buti Francesco Di Bartolo, 

romaneskno cerkev Pieve di Santa Maria v Vicopisanu in Antico Frantoio Bovoli. 



V vinogradu družine Urbani v Gattaioli 

Skupina je obiskala tudi Regionalni park S. Rossore. 

Udeležili so se gibalne delavnice “Kosti za življenje”, barvanja z akvareli in delavnice 

tradicionalnega pletenja košar iz vrbovih šib, še posebej zanimiva pa je bila predstavitev 

pevske delavnice “funkcionalna metoda uporabe glasu” (Lichtenberg® Institut). 

V bližini mesta Lucca smo obiskali lokalne pridelovalce vina družino Urbani, hostel v Vornu 

in obisk zaključili pri astronomskem observatoriju na hribu Gallonzora, daleč od osvetljenih 

območij, ki bi motile opazovanje zvezdnatega nočnega neba. 

Zadnji dan so obiskali vas Sant’Andrea di Compito, del občine Capannori, ki je znana po 

nasadih kamelij. Obiskali so park kamelij, kjer raste preko 500 različnih vrst te žlahtne 

rastline.  Obiskovalci se med obiskom lahko seznanijo z zgodovino in karakteristikami te 

rastline, razširjenostjo po svetu, ohranitvi starih vrst itd. 



Pogled na pokrajino Montepisano landscape  iz vasi Sant’Andrea di Compito 

Ocenjevalci so se udeležili dveh fokusnih skupin; prva je bila v kartuziji v mestecu Calci za 

predstavnike sedmih občin pokrajine Montepisano (Capannori, Lucca, Vecchiano, San 

Giuliano Terme, Calci, Vicopisano in Buti). Druga pa je bila v naravoslovnem,  prav tako v 

Calciju, ob udeležbi lokalnih turističnih ponudnikov, od lastnikov restavracij in gostišč do 

turističnih kmetij, pridelovalcev olivnega olja in lokalnih vodičev. Ta muzej je eden 

najstarejših na svetu, saj so posamezne zbirke stare preko 400 let; z njim upravlja 

Univerza v Pisi. 



Fokusna skupina v kartuziji 

Prednost destinacije Monte Pisano je ob bogati ponudbi raznolike kulturne 

dediščine predvsem v bogati ponudbi izkustvenih aktivnosti. 

Rezultati in priporočila tega študijskega obiska bodo kmalu na voljo vsem zainteresiranim, 

med drugim tudi za jesensko srečanje deležnikov projekta. 
 



VULKANLAND: V ZELENO SRCE AVSTRIJE 

Pokrajina Vulkanland in ocenjevalna skupina (TAT) 

Ocenjevalna skupina je obiskala avstrijski Vulkanland od 27.junija do 1. julija 2016. 

Namen obiska je bila ocena turistične destinacije, predvsem kakšno ponudbo in aktivnosti 

lahko nudi starejšim turistom. Specifični cilj pa je bil zbrati podatke o turistični ponudbi, 

storitvah in srečanje s ponudniki in drugimi deležniki, saj so informacije iz prve roke najbolj 

pomembne. Obisk je organiziral tamkajšnji projektni partner agencija Spirit of Regions in 

njihova predstavnica Gabriele Grandl. 

Zeleno srce Avstrije 
Vulkanland se nahaja na avstrijskem Štajerskem, približno 65 km jugovzhodno od Gradca. 

Krasijo ga gozdovi, grički in vinogradi – idealna pokrajina za razvoj aktivnega turizma, 

izlete, kolesarjenje, pohode in obisk gradov. Imajo pestro kulinarično ponudbo in veliko 

tradicionalnih prireditev in dogodkov. Na južnem delu te pokrajine z vinogradi postlani griči 



vabijo na sprehode in obisk vinskih kleti. Ta del je poznan tudi po jabolkih, bezgu, trti, 

lokalni sušeni šunki (pršut), bučah itd. Ne gre pa pozabiti obilja toplih izvirov, idealno za 

razvoj zdraviliškega turizma. 

Turisti se radi ustavijo v t.i. buschenschankih (kmečki turizmi, podobno primorskim 

osmicam) na pokušini lokalnih vin, štajerskega bučnega olja in drugih regionalnih 

specialitet. 

Člani ocenjevalne skupine na kneippovi poti 

Leta 1999 se je nekaj lokalnih podjetij združilo v ideji za skupno, krovno znamko (brand), s 

katero bi okrepili lokalno identiteto, prepoznavnost in zgodovino celotnega območja. Pod 

to znamko bi lažje tržili lokalno ponudbo in izdelke (vino, šunka, sir, paradižnike, čokolado, 

buče in bučno olje) in povezali ponudnike v mrežo odličnosti (kmetije in kmečke turizme, 

nastanitve idr.). In očitno jim je uspelo! 

Znamka Vulkanland je domiselno opredeljena, prepoznavna in vidna vsepovsod, tako 

lokalno (posebne oznake ob cestah, na objektih, etiketah na buteljkah, pa tudi v brošurah, 

na spletni strani) kot tudi v mednarodnem okolju. 



Lokalne dobrote iz Vulkanlanda 

Turizem v Vulkanlandu je večinoma osnovan na naravnih in kulturnih znamenitostih na 

območju nekdaj vulkanske krajine. Dandanes je to območje definirano kot “pokrajina 

zdravja in vitalnosti”, saj je v izobilju termalnih kopališč, tematskih pohodnih poti, zelenih 

kmetij s pridelavo organske hrane in pestre lokalne kulinarične ponudbe. 

Obisk Vulkanlanda 
Ocenjevalna skupina je ovrednotila destinacijo ob upoštevanju ponudbe in znamenitosti, 

razporejene v štiri kategorije: naravne, kulturne znamenitosti, prireditve in drugo. 



Razgledovanje po lepotah Vulkanlanda 

Najprej so obiskali Feldbach in se na električnih kolesih zapeljali do farme Vulcano, kjer so 

imeli voden ogled in pokušino suhomesnatih dobrot, kolesarjenje pa zaključili z obiskom 

čudaške znamenitosti Weltmaschine lokalnega inovatorja Franza Gsellmannsa. 

Pot jih je naslednji dan peljala v Genusshotel v Riegersburg, na posestvo Gölles, kjer 

pridelujejo odlično žganje in kis ter v znamenito tovarno čokolade Zotter, kjer so imeli 

ogled in pokušino čokolade različnih okusov in na ogled njihovih namestitvenih kapacitet. 

V bližnjem mestecu Klöch so jim domačini predstavili tematske pohodne poti, vinoteko, 

gostišče Kurbishof Gartner in hotel Herbst. V Bad Gleichenbergu so obiskali lepo 

ohranjeno vilo Gleichenberger Hof, zdravilišče in lokalno železniško linijo – povezavo s 

Feldbachom, intenzivni program pa so zaključili v kmečkem turizmu Leitgeb. 



“vulkanska” šunka 

Skupina je imela priložnost sodelovati na srečanju MeisterKultur 29. junija v hotelu Herbst, 

kjer je sodelovalo 410 podjetij oz. ponudnikov, ki so pridobila posebne licence v okviru 

drugega EU projekta. Izvršni direktor organizacije Vulkanland Michael Fend je predstavil 

razvoj ideje in potek procesa osveščanja znotraj te regije. 



člani TAT skupine med zaključnim ovrednotenjem Vulkanlanda kot turistične destinacije za 

starejše 

Med fokusno skupino so lokalni deležniki podali svoja mnenja o temah, ki jih v okviru 

projekta DiscOver55 še posebej raziskujemo: dostopnost, prevoz, jezikovne ovire, varnost 

in zdravstvena oskrba, aktivnosti in tržne strategije, seveda vse skozi prizmo primernosti 

za starejše. 

Destinacija Vulkanland prav gotovo dosega visoke turistične standard tako z namestitvami 

kot z gastronomsko ponudbo. 

Rezultati obiska in strokovna priporočila bodo kmalu na voljo deležnikom in drugim 

ponudnikom turističnih storitev v obiskani destinaciji. 
 



IZOLA: BISER SLOVENSKE OBALE 

Člani ocenjevalne skupine na terasi hotela Delfin, nad izolsko marino 

Po prvem študijskem obisku na Finskem je bila druga postaja ocenjevalne turneje projekta 

DiscOver55 od 7. do 9. junija 2016 v v Izoli. 

Obisk je organizirala nacionalna koordinatorka Alenka Ogrin iz ZDUS-a, ki je slovenski 

partner v tem projektu. Pri organizaciji in izvedbi tega obiska sta sodelovala tudi hotel 

Delfin z dolgoletno tradicijo ponudbe za starejše in lokalno Turistično združenje Izola. 

Biser slovenske obale 
Izola je starodavno mestece, ki leži na istrskem polotoku v jugozahodni Sloveniji. 

Precejšnji del starega mesta iz rimskih časov je še ohranjen; vidne so sledi preteklosti od 



Beneške republike do Avstrijskega imperija. To področje je dvojezično, saj sta uradna tako 

slovenski kot italijanski jezik. 

Panoramski pogled na Izolo, v ospredju hotel Delfin in marina 

Izola je živahna turistična destinacija, predvem poleti, od junija do avgusta. Večina turistov 

je iz Slovenije, veliko pa je tudi tujih gostov, predvsem iz Avstrije, Nemčije in Italije. 

Izolski turizem je osnovan predvsem na naravnih danostih, lepi obali in bogati kulturni 

dediščini, z dobro ponudbo različnih dogodkov med glavno sezono. V mestu je na voljo 

veliko urbane turistične ponudbe, nastanitev, restavracij in znamenitosti; zaledje pa je 

zanimivo predvsem za ljubitelje narave in mirnih, a aktivnih počitnic. 

V Izoli in okolici je veliko je možnosti za preživljanje aktivnih počitnic: festivali, izleti z 

obiranjem oljk, trgatve, pokušine lokalnih dobrot, kolesarjenje, jahanje, vodni športi itd. 



Lokalna kulinarična ponudba je bogata – pretežno mediteranska, s poudarkom na ribah, 

doma pridelanemu olju in vinu. 

Tlakovane ulice starega mestnega jedra 

Obisk Izole 



Člani ocenjevalne skupine na delu 

Naša skupina ocenjevalcev se je poprej dobro seznanila z ocenjevalnimi kriteriji ETIS 

sistema (dostopnost, varnost in zdravstvena oskrba, aktivnosti in kvaliteta) in jih 

upoštevala na vseh svojih obiskih. 

Raziskavo o obstoječi lokalni ponudbi, tako namestitvenih kapacitetah  kot ostale ponudbe 

(znamenitosti, restavracije, možnosti javnega prevoza itd.) je še pred prihodom 

ocenjevalne skupine na podlagi vprašalnika pripravilo lokalno Turistično združenje Izola 

(TZI). Na podlagi rezultatov te raziskave je ocenjevalna skupina lažje in bolj celovito 

ocenila in ovrednotila obiskane gostinske objekte in znamenitosti. 



Knneipov vrt – ena zadnjih pridobitev hotela Delfin, ki je zelo priljubljen med starejšimi 

turisti 

Med študijskim obiskom so si ocenjevalci ogledali in ocenili precej lokalnih znamenitosti in 

objektov: plaža svetilnik, Simonov zaliv, palača Besengli degli Ughi, muzej Parenzana, 

bližnja mesta Koper in Piran ter zaledje – turistična kmetija Medljan, Stara šola Korte itd. 

V času obiska je v Izoli ravno potekal teden pedočev, ko je več gostincev imelo na meniju 

pedoče po enotni, vsem dostopni ceni, s čimer so na zanimiv način popestrili turistično 

ponudbo. In tovrstnih pobud in idej jim v Izoli ne zmanjka. Ena od idej je razvoj sprehajalne 

poti po zelenih točkah Izole. 



Ocenjevalci razpravljajo o slabih in dobrih straneh turizma v Izoli 

8. junija 2016 so se člani ocenjevalne skupine v hotelu Delfin po metodi fokusne skupine 

srečali z lokalnimi deležniki, med katerimi so bilo predstavniki občine, lastniki restavracij, 

vodje hotelov, predstavniki naravnih oz. krajinskih parkov, pridelovalci olivnega olja, 

predstavnik TZI in drugi. 

Udeleženci so na tem srečanju  govorili o poglavitnih temah projekta DiscOver55: 

dostopnost, zdravje in varnost, lokalne aktivnosti, kvaliteta in komercialne strategije. 

Razvila se je živahna in konstruktivna debata. 

Na srečanje smo povabili tudi zanimivo sogovornico – Boženo Rassmunsen, redno gostjo 

hotela Delfin iz oddaljenih Ferskih otokov, ki je z vidika končne uporabnice pohvalila dobre 

strani izolskege turistične ponudbe za starejše, opozorila pa je na možne izboljšave. 

Na zaključnem sestanku ocenjevalne skupine smo pregledali opravljene obiske, primerjali 

zapiske in naredili SWOT analizo, kar bo omogočilo pripravo priporočil za Izolo kot 

destinacijo za razvoj turizma za starejše. 



Blaga klima omogoča Izoli, da gostje prihajajo tudi izven glavne sezone, potrebno pa bo 

razviti dodatno ponudbo in nove inovativne koncepte, da bo prišlo še več gostov in se bo 

turistična sezona podaljšala. 

Rezultati tega obiska s priporočili bodo kmalu na voljo. 

Jeseni bo za projekt DiscOver55 in Izolo pestro obdobje, saj bo poleg srečanja deležnikov 

novembra Izolo obiskala skupina avstrijskih starejših turistov, ki bodo preizkusili turistčni 

paket, ki ga pripravlja hotel Delfin s podporo Turističnega združenja Izola in seveda ZDUS-

om. 
 



JEZERO SAIMAA – MED VODO IN NEBOM 

Lake Saimaa 

Od 24. do 28. maja 2016 so turistični strokovnjaki – člani ocenjevalne skupine projekta 

DiscOver55 – obiskali jezero Saimaa na Finskem. 

To je bil prvi v nizu štirih študijskih obiskov turističnih destinacij na Finskem, Sloveniji, 

Avstriji in Italiji, na katerih so ocenjevali njihovo primernost in potenciale za razvoj turizma 

za starejše izven glavne sezone in ob koncu podali priporočila za razvoj turističnih 

izdelkov. 

Obisk je organiziral predstavnik koordinatorja projekta Pellervo Kokkonen iz podjetja 

SYKE, ki je finski partner projekta. 

Področje ledeniškega jezera Saimaa je zelo prostrano, zato se je obisk ocenjevalcev 

osredotočil predvsem na mesto Savonlinna in Punkuharju 



Med vodo in nebom 
Jezero Saimaa je največje na Finskem in četrto največje naravno jezero v Evropi. Na 

področju tega jezera je na tisoče otokov in otočkov, več je vodne površine kot kopnega. 

Največje naseljeno območje je mesto Savonlinna, ki leži na med seboj povezanimi otoki. 

Največ imajo domačih turističnih obiskovalcev, vedno več pa jih prihaja tudi iz Rusije, 

Nemčije, Švice, Nizozemske in Avstrije. 

Turistična sezona je zelo odvisna od vremenskih razmer in severne geografske lege, saj 

so pozimi temperature zelo nizke in dnevi zelo kratki. Zato beležijo največ turistov 

predvsem poleti, še posebej v mesecu juliju, ko se v Savonlinni odvija znameniti 

tradicionalni operni festival v srednjeveškem gradu Olavinlinna. 

Za to destinacijo je še posebej zanimivo, da si obiskovalci za namestitev najraje izberejo 

preproste lesene koče ob jezeru sredi narave. Teh koč je veliko, saj so to tradicionalne 

“vikend hiše” Fincev, imajo jih skoraj v vsaki družini. Precej koč nima elektrike niti tekoče 

vode, zato je bivanje v the kočah precej “robinzonsko”; skoraj vsaka koča pa ima savno, ki 

na Finskem na predstavlja simbol razkošja, temveč gre za splošno razširjeno navado 

uživanja v toplem kotičku za fizično in psihično sprostitev z družino in prijatelji. 

Jezero Saimaa je bilo dolgo časa znana po zdravstvem in rehabilitacijskem turizmu, ko pa 

je država Finska pred leti začela varčevati pri izdatkih za zdravstvo, se je obseg tovrstnih 

gostov zmanjšal. Tudi sicer število turističnih prihodov na področje jezera Saimaa z leti 

upada. 

Obisk jezera Saimaa 
Pri ocenjevanju te in ostalih destinacij so se člani ocenjevalne skupine posluževali 

ocenjevalnih kriterijev sistema ETIS (dostopnost, varnost in zdravstvena oskrba, aktivnosti 

in kvaliteta) in jih upoštevali na vseh svojih obiskih. 

Z zbiranjem kvalitativnih in kvantitativnih podatkov je začel že lokalni partner podjetje 

SYKE s pomočjo sekundarnih podatkov in ankete, dopolnili in nadgradili pa so jih člani 

ocenjevalne skupine v času študijskega obiska. 

Obiskali so devet lokalnih znamenitosti mesta Savonlinna in območja Punkaharju in na licu 

mesta preverili in ocenili primernost turističnih namestitev in storitev za starejše. 



Spa Hotel Casino v Savonlinni je gostil fokusno skupino, ki so se je udeležili lokalni 

deležniki in s člani delili mnenja in predloge ter odgovarjali na zastavljena vprašanja 

(indikatorji). 

Ocenjevalna skupina je zaključila svoj študijski obisk na končnem sestanku, kjer so uredili 

vtise, zapiske in fotografije s terena in zastavili SWOT analizo destinacije. 

Ugotovili so, da jezero Saimaa že sedaj obiskuje precej skupin, da naravne danosti – 

jezerska krajina – omogočajo t.i. zelene aktivnosti. Mednarodno je še precej neznana 

destinacija, predvsem za turiste iz južne in jugovzhodne Evrope, ki bi morda bili 

zainteresirani za obisk teh izjemnih naravnih lepot. 

Rezultati in priporočila s tega študijskega obiska bodo kmalu na voljo vsem 

zainteresiranim, med drugim tudi za jesensko srečanje deležnikov projekta. 

ocenjevalna skupina si med obiskom športega centra Tanhuvaraa ogleduje objekte 



norveška hoja je kul – maja na obali jezera Saimaa 



čudovito jezero Saimaa v mestu Savonlinna omogoča sprostitev za dušo in telo 
 


