PROGRAM ZAKLJUČNEGA DOGODKA PROJEKTA HORSE BASED TOURISM
z novinarsko konferenco
Četrtek, 28. november 2019, ob 13.00 uri
Zavod NAZAJ NA KONJA - Konjeniški park Starošince, Starošince 37 b, 2326 Cirkovce

13.00

Vstop v čarobni svet konj
Sprejem gostov in dobrodošlica
Ogled posestva & izkustveni programi HBT doživetij za vabljene goste

14.00

Svet konj spregovori
Uradni del programa z novinarsko konferenco (projekt HBT v besedah, slikah in številkah)
V uradnem delu programa bodo partnerske organizacije iz Slovenije (Zavod Nazaj na konja, RIS Dvorec
Rakičan) in Madžarske (Helikon, Pannon Egyetem), predstavile potek, rezultate in dosežke projekta. V
okviru projekta smo partnerske organizacije, ki že vrsto let delujejo na področju turizma in konjeništva,
razvile 15 inovativnih programov doživetij ter s tem spodbudile nastanek privlačne čezmejne turistične
destinacije (od Starošinc do Blatnega jezera), ki obiskovalce vabi k odkrivanju skrite, na prvi pogled
nepoznane ali manj znane turistične ponudbe, onstran obstoječih turističnih magnetov. Ker smo želeli
pri potovanju uporabiti CO2 nevtralna transportna sredstva, smo se zavihteli na konjski hrbet ali pa
zapeljali s kočijo – v okviru projekta smo razvili namreč kar tri različne modeli sodobne kočije 21.
stoletja.

15.00

Svet konj gosti zabavo
Izkustvene delavnice HBT doživetij in program s konji/ vožnja s kočijami/
Živ-žav na stojnicah in pokušina dobrot z lokalnih kmetij*
Druženje ob dobri glasbi, nagradne igre, animacijski program na odru in ogrevanje
občinstva za koncert

18.00

Svet konj preplavi glasba skupine FED HORSES
Projekt je podprt s strani Evropske unije in je sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

HORSE BASED TOURISM PROJEKT ZÁRÓ ESEMÉNYÉNEK A PROGRAMJA,
SAJTÓTÁJÉKOZTATÓVAL
2019. november 28., csütörtök , 13.00 órakor
Zavod NAZAJ NA KONJA - Konjeniški park Starošince, Starošince 37 b, 2326 Cirkovce

13.00

Lépjen be a lovak csodálatos világába
Vendégek fogadása
Bitrok bejárása, HBT tapasztalati programok bemutatása a vendégek számára

14.00

Megszólal a lovak világa
A program hivatalos része sajtótájékoztatóval (HBT projekt szavakban képekben és
számokban)
A program hivatalos része ként a partneri szervezetek Szlovéniából (Zavod Nazaj na konja, RIS
Dvorec Rakičan) és Magyarországról (Helikon, Pannon Egyetem) bemutatják a projekt
előrehaladását, és eredményeit.A projekt részeként a partnerszervezetek 15 innovatív
kalandprogramot dolgoztak ki, ezáltal ösztönözve egy vonzó, határokon átnyúló turisztikai
célpont kialakítását (Starošinctől Balatonig), amely felhívja a látogatókat, hogy fedezzék fel a
rejtett, első pillantásra ismeretlen vagy kevésbé ismert turisztikai ajánlatokat a meglévő
turisztikai mágneseken túl. Mivel utazásunkara CO2-semleges szállítóeszközt szerettünk
volna, felgördültünk a ló hátára illetve a hintóra- a projekt részeként három modern modell
lett kifejlesztve .Ezek a 21. századi modern hintók.

15.00

BULI A LOVAK VILÁGÁBAN
HBT tapasztalati műhelyek és lovas programok / lovaskocsizás
Helyi finomságok kóstolása * Szórakozás jó zenével, nyereményjátékok, animációs
programok a színpadon és bemelegítés a koncert elött

18.00 FED HORSES KONCERT
A HBT projektet az Európai Unió támogatja, és az Európai Regionális Fejlesztési Alap által lett társfinanszirozva.

