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Туризъм по един 
зелен и здравословен 

начин?  

Това е единственият начин! 
 
 
Как можем да направим региони по-
привлекателни за туристите по зелен и 
здравословен начин? 

 
Проектът INSiGHTS е относно намирането на 
решения за този въпрос чрез разработване на 
стратегии за туризма, които не само да 
направят региона по-привлекателен за 
туристите, но и защитават неговите природни и 
културни ресурси. Всички региони по INSiGHTS 
имат изключителни природни и културни 
ресурси и в същото време имат голям 
потенциал, свързан с бързо развиващата се  
тенденция за отдих като бавен, зелен и 
здравословен туризъм. 

 
 
Какво е бавен туризъм? 
 

Това е сравнително нова концепция и 
означава: 
• че хората пътуват до дестинации по бавен 

и по екологосъобразен по-отговорен начин; 
• те опознават местната история, култура и 

хората в едно релаксиращо темпо; 
• те преживяват културно и природно 

наследство по един по-включващ и активен 
начин; 

• и те са в подкрепа на околната среда и 
местната култура. 

 
Защо бавен туризъм? 

Той не застрашава опазването на културното 
наследство, това е еко-осъзната форма на 
туризъм и това е най-бързо развиващият се 
сегмент на глобалната туристическа индустрия.

 

 
 
Защо имаме нужда от проекти като 
INSiGHTS? 

 
За да се постигне по-ефективна координация 
на устойчивото развитие на туризма в 
региона на река Дунав. 

 
 
Какви са основните резултати от 
проекта? 

 
Развитието на осем интегрирани стратегии за 
устойчив туризъм, които ще бъдат разработени 
от партньорските региони и ще бъдат 
приспособими по целия регион на река Дунав. 

 
 
Какви са резултатите от проекта? 
 

• Система за смарт карти; 
• Туристически пакети; 
• Водещи приложения за пътеки; 
• Нови туристически услуги свързани с еко-

образование, насърчаващи екологично чист 
и здравословен начин на живот; 

• Мрежа за бавен туризъм, предлагаща 
развлекателни и отдих програми; 

• Модел за екотуризъм за градските райони. 
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