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Tourist packages:

Montepisano
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o/#pack

IZOLA
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VULKANLAND
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SAIMAA
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saimaa/#pack
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ZAKLJUČNI DOGODEK PROJEKTA 
DISCOVER55 V IZOLI
V začetku julija so se predstavniki vseh partnerjev projekta srečali v Izoli 

na mednarodnem zaključku projekta.

2. julija so se na srečanju člani nadzornega sveta projekta pogovorili o 

nadaljnjih korakih za uspešno dokončanje projekta.

Naslednji dan, 3. julija pa so se jim pridružili še ostali gosti iz domovine in

tujine.

Dopoldne jih je direktorica hotela Delfin Nina Golob vodila po zelenih 

parkih Izole na sprehodu, ki so ga slovenski partnerji razvili v okviru 

projekta in ki je vključen v pakete, oblikovane v okviru tega projekta in 

bodo na voljo v nizki in srednji sezoni.

Popoldne je imenitna palača Besenghi v starem delu mesta, kjer zdaj 

domuje glasbena šola, gostila zaključno konferenco “Seniorski turizem v 

Evropi”. Učenci poletnega glasbenega tabora so poskrbeli za glasbeni 

uvod v konferenco.

Alenka Ogrin iz ZDUS-a, ki je slovenski partner v projektu je skupaj z 

Jožico Puhar, vodjo mednarodnega sodelovanja na ZDUS-u in Deanom 

Kocjančičem, direktorjem turističnega združenja Izola, odprla konferenco.

Alan Vella, projektni svetovalec iz EASME, izvršne agencije za mala in 

srednje velika podjetja, je predstavil možnosti financiranja turističnega 

sektorja, ki jih ponuja program COSME, iz katerega je bil sofinanciran 

tudi projekt DiscOver55. Podal je tudi nekaj nasvetov kako uspešno 

pripraviti projektno prijavo in o tem razpravljal z zbranim občinstvom.

Koordinatorka projekta Monia D’Amico iz Timesis Ltd – Montepisano 

DMC je prikazala razvoj projektnih aktivnosti v različnih fazah in 

pričakovane razultate; njen prispevek so dopolnili predstavniki občine 

Capannori, ki so bili v projektu zadolženi za diseminacijo.

Andrea Grabher iz GEFAS STEIERMARK je predstavila priročnik 

“ugotovitve in priporočila za zasnovo turistične ponudbe za starejše”, kjer



so zbrani rezultati analize in evalvacija pilotnih testiranj, ki se jih je 

udeležilo 56 starejših iz štirih držav.

Zbranim udeležencem konference je izkušnje iz prve roke predstavila 

slovenska udeleženka pilotnega obiska v Vulkanlandu Nevenka 

Dobljekar.

Ob koncu so partnerji, zadolženi za oblikovanje in komercializacijo 

projekta, predstavili štiri destinacije in 16 starejšim turistom prilagojenih 

paketov, ki so že objavljeni na projektni spletni strani in bodo na voljo tudi

v tiskani brošuri v vseh partnerskih jezikih.

Izola: Nina Golob, hotel Delfin

Vulkanland: Gabriele and Barbara Grandl, Spirit of Regions

Monte Pisano: Monia D’Amico, Timesis Ltd– Montepisano DMC

Lake Saimaa: Pellervo Kokkonen, SYKE
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