Primul traseu turistic inovativ pe apă din Delta Dunării
Tulcea /Braşov, 17 mai 2012: Primul traseu turistic model pe apă de la noi din ţară se concretizeză în
Delta Dunării. Lansăm astăzi proiectul „Cu canotca în Deltă: metode Inovative de Interpretare a
naturii”, finanţat de Fundaţia Pentru Parteneriat şi MOL România, care va fi derulat de Asociaţia de
Ecoturism din România (AER) în parteneriat cu Asociaţia Ivan Patzaichin - Mila 23 în perioada maiseptembrie 2012.
Canotca, o canoe ca o lotcă, un concept de ambarcaţiune unic, realizat cu contribuţia campionului Ivan
Patzaichin, este un produs românesc care preia tradiţia marangozilor din Delta Dunării (meşteşugarii
bărcilor de lemn) şi o îmbină cu liniile dinamice ale unei canoe moderne.
Proiectul îşi propune realizarea unei „poteci” tematice pe apă pe canalele liniştite din zona Crişan prin
intermediul unor metode inovative de interpretare audio şi grafice (folosirea audioghidurilor şi a unor
pliante). Circuitul va permite explorarea diversităţii biologice a Deltei prin practicarea unui turism lent
cu canotca. Traseul propus are o durată de parcurgere în medie de 4-5 ore, timp în care turiştii vor
avea ocazia să înţeleagă mai multe detalii despre flora şi fauna din zonă prin intermediul audioghidului
pus la dispoziţie. Punctul de plecare este satul Crişan, unde este evidenţiat specificul tradiţional al unor
case cu acoperişuri de stuf şi garduri din nuiele, după care itinerariul continuă pe canalele line din
vecinătatea localităţii Crişan, spre Lacul Iacob unde pot fi observate specii de păsări şi alte elemente
de biodiversitate deltaică.
Un alt obiectiv important al proiectului îl reprezintă promovarea „poteci” tematice şi a destinaţiei
ecoturistice, inclusiv prin amplasarea panourilor-pelican în puncte strategice din Tulcea şi Bucureşti
(ex. Centrul Muzeal Ecoturistic Delta Dunării din Tulcea şi Muzeul Naţional de Istorie Naturală
Grigore Antipa). Vor fi întreprinse şi acţiuni de conştientizare pentru comunităţile locale în scopul
creşterii sentimentului de mândrie şi apartenenţă la această zonă. Pentru strângerea informaţiilor
necesare pentru realizarea ghidului audio vor fi implicaţi membri din comunitatea locală. De
asemanea, la finalizarea proiectului se va realiza un tur informativ pe traseul creat cu membri din
comunitatea locală care desfăşoară activităţi în turism.
Lansarea traseului va avea loc în vara anului 2012.
AER are misiunea de a promova şi dezvolta ecoturismul pentru a contribui la conservarea naturii şi a
veni în sprijinul comunităţilor locale din zonele cu valoare naturala. În acest fel, AER contribuie la
creşterea calităţii serviciilor legate de ecoturism şi promovează natura ca element esenţial al imaginii
turistice a României.
Notă pentru editori:
1. Pentru detalii despre activităţile proiectului şi o eventuală vizită în Delta Dunării cu canotca, vă
rugăm să ne contactaţi: Bianca Bivoleanu, Coordonator proiect, office@eco-romania.ro,
0722.308.828,
2. Pentru detalii despre AER, activităţile şi proiectele derulate, accesaţi:
www.eco-romania.ro/ro
3. Pentru informaţii despre Asociaţia Ivan Patzachin - Mila 23, accesaţi:
www.rowmania.ro/
4. Pentru informaţii despre Fundaţia pentru Parteneriat *, accesaţi: www.repf.ro/

* Informaţiile prezentate mai sus aparţin în exclusivitate autorului comunicatului. Fundaţia pentru Parteneriat nu este
răspunzătoare pentru modul în care se folosesc informaţiile cuprinse în acest comunicat.

