Regionalna turistična destinacija Dežela Celjska se je s svojo
ponudbo predstavila na Špancirfestu v Varaždinu

Odmevna predstavitev na prireditvi, ki jo dnevno obišče več kot 20.000
obiskovalcev
Celje, 5. september 2012, Turistična destinacija Dežela Celjska se je v soboto, 1.
septembra in v nedeljo, 2. septembra 2012 predstavljala na Špancirfestu v
Varaždinu. Gre za nadaljevanje predstavitvenih akcij s katerimi Dežela Celjska
uspešno predstavlja svojo turistično ponudbo v sosednjih državah. V tem letu se
je Dežela Celjska že predstavila v Bakuju, Azerbejdžan (april), Beogradu (maj),
Zagrebu (junij) in Trstu (julij). Predstavitev v Varaždinu je potekala na
prizorišču pred gradom, na eni izmed najlepših lokacij v starem mestnem jedru.
Tudi tokrat se je predstavljala izjemna turistična ponudba Regionalne
destinacijske organizacije Dežela celjska v kateri je združena ponudba 21. občin
Savinjske regije - Osrednje Celjsko, Spodnjesavinjsko, Dravinjsko, Obsotelje &
Kozjansko. Velik poudarek predstavitve je bil na predstavitvi ponudbe term
vključenih v destinacijo. Dežela Celjska je tokrat nastopila tudi v vlogi glavnega
pokrovitelja koncerta priznane slovenske vokalne skupine Perpetuum Jazzile, ki
je s svojim večernim nastopom v soboto, 1. septembra, navdušila večtisočglavo
množico obiskovalcev. V času predstavitve destinacije je potekala tudi nagradna
igra, s katero so se obiskovalci dogodka potegovali za bogate nagrade
ponudnikov, predvsem termalnih storitev. Zaključno žrebanje je potekalo pred
koncertom skupine Perpetuum Jazzile, srečni nagrajenci pa bodo darila prejeli
dvignili po Facebooku ali neposredno na sedežu Turistične organizacije
Varaždin. Naslednja predstavitev RDO Dežela Celjska bo že prihodnji teden na
Mednarodnem obrtnem sejmu v Celju, kjer se bo 21 občin vključenih v
destinacijo predstavilo na skupnem razstaviščnem prostoru.
V času predstavitve je bil obiskovalcem Špancirfesta omogočen vpogled v bogato
ponudbo kulturnega turizma (gradovi, muzeji na prostem, galerije ...), aktivnega oddiha
na podeželju in izvrstne kulinarike (turistične kmetije, športni centri, pohodne in
kolesarske poti, naravne lepote in parki - Kozjanski park, jama Pekel, Pohorje). Ker je
skrb za dobro počutje turistov skupni imenovalec destinacije Dežela Celjska, je bila tudi
tokratna predstavitev načrtovana nadvse skrbno. Posebna pozornost predstavitve je bila
tako namenjena zdraviliščem, ki so se obiskovalcem predstavila z zanimivo in cenovno
privlačno ponudbo svojih storitev ter izjemno privlačnimi nagradami. Predstavitve so se
udeležili: Thermana Laško, Rimske terme, Terme Dobrna, Terme Zreče, Terme Olimia in
Grand hotel Sava Rogaška in Hotel Zagreb Rogaška Slatina.
V priponki prilagamo tudi fotomaterial:
Utrinki iz predstavitve v Varaždinu (iz foto arhiva Zavoda Celeia Celje)
Več informacij: Matija Močnik, e-pošta: matija.mocnik@celje.si, tel.: 03 42 87 934

