
KAMEN IN KULINARIKA KRASA
V PRIVLAČNIH TURISTIČNIH PRODUKTIH

Izvrstna kulinarika in vinske kleti sredi pokrajine, ki sta jo oblikovala kamen in voda,  
Kras uvrščajo med najprivlačnejše slovenske destinacije. 

 
Po obisku na terenu in prvi delavnici v sodelovanju s specializirano Agencijo za razvoj in marketing  
v turizmu Nea Culpa nadaljujemo s snovanjem turistične ponudbe »Kamen in kulinarika« v obliki  

vódenih degustacij ali posebne ponudbe (npr. Dnevi odprtih vrat), ki bi jo lahko v prihodnosti povezano  
tržili turistom iz tujine in domačim obiskovalcem na njihovih gurmanskih potepih ali na večdnevnem  

raziskovanju Krasa in mediteranske Slovenije.

 

Vabimo vas na drugo povezovalno delavnico, kjer želimo identificirati možna  
partnerstva in priložnosti za razvoj zaokroženih turističnih produktov, ki bi lahko zaživeli 

kot v tujini vse bolj priljubljene »Tasting ture«:

28. FEBRUAR 2020 OB 15.URI:  

 POVEZOVANJE KAMNA IN KULINARIKE  
V INOVATIVNE TURISTIČNE PRODUKTE



Program 2. delavnice 28. februarja:

15:00–15:45:
 
15:45–16:15:

16:25–16:30: 
16:30–18:00: 
 

Veselimo se vašega aktivnega sodelovanja pri razvoju inovativnih doživetij Krasa.

pilimo Pass Kras doživetja odprtih vrat in degustacij in jih povezujemo  
v celostno ponudbo destinacije
izbiramo najboljše, kar lahko vaša kuhinja, kmetija ali vinska klet ponudi  
na vódeni turi ali samostojnem (self-guided) kulinaričnem obisku 
odmor
zasnujemo predlog Stoned Wine ture, ki povezuje kraško  
zgodbo “kamna in kulinarike”

KAJ?

KDO?

KJE?

ZA KOGA?

KAKO?

Delavnico bosta v sodelovanju z Zavodom za šport, turizem in prosti čas Sežana in Javnim  
zavodom Komenski Kras - v likvidaciji vodili strokovnjakinji za razvoj turističnih produktov,  
kreativna direktorica Neja Petek in direktorica projektov Petra Goneli iz Agencije za razvoj  
in marketing v turizmu. Ekipa Nea Culpa po vsej Sloveniji razvija inovativna doživetja in  
modele povezovanja v kulturi ter kulinariki. 

Prijave sprejemamo do srede, 26. februarja 2020 oz. do zapolnitve prostih mest na e-naslov:  
ana@visitkras.info ali helena.kosmina@stanjel.eu.

V upravni stavbi Občine Sežana (vila Mirasasso),  
Partizanska cesta 4, Sežana, dvorana Krasa Carso (pritličje).

Delavnica je namenjena gostinskim ponudnikom, restavracijam, turističnim  
kmetijam s kulinarično ponudbo, osmicam, vinarjem in kamnosekom.

Delavnica se izvaja v okviru projekta » Kamen in kulinarika« in je sofinancirana iz sredstev  
EKSRP, podukrep 19.2. »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki  
ga vodi skupnost«, in je za udeležence brezplačna.


