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Partium földrajzi elhelyezkedése
Fekvés: A Nyugati Szigethegység, a
magyar román határ és a Fehér Körös
által határolt terület
Adminisztratív szempontból Bihar,
Szatmár, Szilágy megyék, valamint Arad
megye északi része és Máramaros megye
keleti területei tartoznak hozzá.
Lakosság száma kb 1,3 millió fő, melyből
magyar anyanyelvű kb 300 ezer
(Érmellék, Szamoshát, szórvány).

A régió előnyei vidéki turisztikai szempontból
•Magyarország közelsége (a vendégek
egyik fő küldőbázisa)
•Együttműködések a Magyarországon
lévő TDM szervezetekkel: projektek (EU
– 2007-2013 majdnem 5 millió euró, főleg
soft projektek), best practice, küldőbázis
•Változatos kínálat: történelem, kultúra,
ökoturisztika, gasztronómia, gyógyfürdők
•Hagyományos turisztikai régió, melynek
újraélesztésére reális esély van.
•A régió fő hátránya:

Félix Fürdő

Avas, Gutin hgs.

Sebes Körös szurdoka

Pádis

Európai Úniós HU-RO projektek (2007-2013)
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Egység és diverzítás a Hajdú-Bihar – Bihor Eurorégió
turizmusában
A hagyományos kézműves foglalkozások, mint lehetőség a
Bihar - Hajdú-Bihar Eurorégió fenntartható fejlődéséhez.
Kulturális útvonalak Bihar és Hajdú-Bihar megyékben.
Közös tematikus turisztikai csomagok integrált kifejlesztése és
népszerűsítése a Bihor–Hajdú-Bihar Eurorégióban
Az Észak-Kelet Alföld és az Erdélyi Szigethegység
természetbarát turisztikai lehetőségeinek (falusi turizmus,
ökoturizmus) fejlesztése
"Kaland, pihenés, szórakozás" - A turizmus fejlesztése HajdúBihar és Bihar megyékben
Közös turisztikai programcsomagok innovatív megvalósítása
Hajdú-Bihar és Bihor megyékben a turizmusfejlesztés
érdekében
A tematikus falusi turizmus közös fejlesztése és integrált
népszerűsítése a Hajdú-Bihar – Bihor Eurorégióban
Kulturális örökség érvényesítése a határon átnyúló turizmus és
üzleti élet fellendítése érdekében
Turisztikai inkubátorház létesítése a határon átnyúló turizmus
fejlesztése érdekében
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2009. 11. 15.

141.071

2010. 11. 15

510.795
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96.510
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174.866

2012. 06. 30
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2012. 06. 06
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2013. 06. 30.
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4.803.635

Partium (vidéki) turisztikai kínálatának jellemzői
•Hagyományos vidéki életmód
Főleg a főutaktól távol eső falvakban. Gálospetriben tájház

•Kulturális és történelmi örökség
Ady Endre, Arany János, Petőfi Sándor, Árpád-házi királyok, Kölcsey
Ferenc, Irinyi János, Kazinczy Ferenc, Károly Gáspár

Csanálos

Koltó

•Gasztronómia:
„Bihari ízek” brand kialakítása, borászat, román gasztronómiai
különlegességek

•Ökoturisztikai elemek:

Hk.szentimre

Domborzat (Pádis, Sebes Körös szurdoka, Avas hgs), növény
(gyógyfüvek, fenyvesek, érintetlen erdős területek) és állatvilág (erdei
vadak, pisztráng, vadászati lehetőség

Varsolc és környéke

•Tematikus táborok:
néptánc, népművészeti, képzőművészeti, ifjusági

Sebes Körös völgye

•Gyógy és termálvíz
•Sportok és extrém sportok
Rafting, hegymászás, golf, kerékpározás, barlangászat téli sportok
Nagyszalonta

Belényesi medence

Kik a vendégeink?
•Egynapos látogatók a környező Magyarország-i fürdőhelyekről
•Szervezett csoportos utazások kompakt csoportoknak: diákok,
munkaközösségek, klubok
•Romániából érkező vendégek egyes jól marketingelt turisztikai célponthoz
•Külföldi turisták, akik a régiót egészében tekintik, (repülővel) érkeznek és
bejárják a vidéket a Hortobágytól a Bihar hegységig

Partium (vidéki) turisztikai perspektívái
•Egységes turisztikai desztinációvá integrálni az egész régiót
•Kiemelni a legfontosabb élményelemeket és azokat promoválni, köréje
csoportosíva a többi vonzerőt
•Egységes kínálatként marketingelni, reklámozni a régiót touroperátoroknál,
kiállításokon és vásárokon
•Vidéki turizmust elegyíteni más turisztikai formákkal
•Szálláshelyek bővítése: a vidéki lakosság bevonása a turizmusba, melyek
kiegészítő foglalkozásként magánszálláshelyeket üzemeltethetnek, ezáltal plusz
jövedelemhez juttani a háztartást
•Oktatás: vendéglátás, gasztronómia, szálláshelyek üzemeltetése stb.
•Környezetvédelem fontosságának tudatosítása

Köszönöm a figyelmet!
csaba.kiraly@crbnetwork.eu

