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pentru cluburile GreenIMPACT

Suvenir de
România
Creați suveniruri autentice pentru turiști cu ajutorul
meșteșugarilor și valorificați materialele și simbolurile
tradiționale. Puneți-le la dispoziția turiștilor spre vânzare la
obiectivele turistice, la centrul de informare turistică și la
pensiuni. Profitați de sărbătorile locale pentru a organiza un
stand cu vânzare.
Inspirație :
- Clubul GreenIMPACT din Alțîna (jud. Sibiu) realizează
magneți care reprezintă costumul tradițional românesc și
săsesc.
- Clubul GreenIMPACT din Ruși (jud. Sibiu) realizează semne de
carte și brățări în care incorporează bucăți de materiale vechi
cusute în stil tradițional.
- Semne cusute
- Mândruțe și Păpuși - Țărancuțe din lână

Tur ghidat la
meșterii populari
Realizați un circuit pentru turiști la meșterii populari din zonă.
Invitați meșterii populari să organizeze demonstrații sau
ateliere cu turiștii. Realizați o hartă cu locația, meștesugul și
datele lor de contact, pe care să o oferiți la final turiștilor.
Inspirație : Clubul GreenIMPACT Breb (jud. Maramureș) a
realizat o hartă a meșterilor populari pe care au inclus-o în
ghidul turistic pe care l-au realizat.
Inspirație : Clubul GreenIMPACT Breb (jud. Maramureș) a
realizat o hartă a meșterilor populari pe care au inclus-o în
ghidul turistic pe care l-au realizat.

Ateliere de
meșteșugărit

Învățați despre principalele meștesuguri din zonă și
organizați ateliere în care să îi învățați pe turiști să își
confecționeze propriile suveniruri.

Inspirație : Clubul GreenIMPACT din Saschiz (jud. Mureș)
organizează ateliere de cusut în care participanții își pot
face semne de carte, magneți sau suporturi pentru
creioane – toate împodobite cu simboluri tradiționale.

Festival
gastronomic

ÎÎnvățați care sunt bucatele tradiționale, cum se face zacusca,
dulceața sau plăcintele. Organizați un eveniment unde
participanții le pot degusta în voie, contra unei taxe de intrare.
Unele mâncaruri se pot găti în fața turiștilor sau chiar împreună
cu ei. Invitați producatorii locali să își vândă produsele și
organizați cu această ocazie un tur ghidat prin sat, pe la oamenii
care au o poveste interesantă de spus. Realizați suveniruri cu
rețele mâncarurilor care au fost degustate.

Inspirație :
- Clubul GreenIMPACT Moșna (jud. Sibiu) a organizat un festival culinar (numit « brunch » în Transilvania) în
curtea bisericii fortificate și au editat rețetele locale sub formă de cărți poștale (link)
- Clubul GreenIMPACT Chirpăr (jud. Sibiu) a organizat un brunch la care avut loc și un moment artistic. Au fost
prezenți producătorii, s-a organizat un tur ghidat prin sat, iar turiștii au putut cumpăra suveniruri realizate de
Cluburile GreenIMPACT din Alțîna și Merghindeal (jud. Sibiu (link)
- Eveniment de iarnă : Servim un bufet rece de iarnă, ne bucurăm de un foc de tabără, iar apoi pornim într -o
drumeție prin zăpadă sau alegem o tură de ski (www.transylvanet.org).
- Sărbătoarea Răbarbărului (Saschiz ), Ziua Fermierului (Primăria Roşia) , Ziua Laptelui (Asociația Obștea
Satului Săsăuș ), Festivalul Cânepii (Cluj-Napoca), Sărbătoarea Castanelor (Baia Mare).

Floarea-n bucate
Cercetați ce plante și ierburi aromatice comestibile există la
voi în zonă. Aflați care sunt beneficiile lor pentru sănătate și
cum se pot găti. Organizați un tur ghidat pentru turiști, care
se poate încheia cu o masă din plantele identificate pe
traseu.
Inspirație :
- IncrEdible - gastronomie creativă (Facebook IncrEdibleResources)
- Plante sălbatice comestibile (Facebook)

Plante de
leac

Analizați plantele medicinale care se găsesc la voi
în zonă și beneficiile lor pentru sănătate. Realizați
un catalog al acestor plante de leac, pe care să îl
vindeți împreună cu produse din aceste plante
realizate de voi (ceaiuri, tincturi, etc.).

Inspirație :
- Cercul Plantelor de leac (Facebook link)
- Ghid al plantelor medicinale românești
(www.terapiinaturiste.ro link)

Merinde care spun
povești
Culegeți rețete vechi din zonă. Întrebați persoanele mai în
vârstă, descoperiți rețete în cărțile vechi de bucate sau în
caietele de rețete ale bunicilor. Păstrați regionalismele din
rețetele inițiale, dar nu uitați să le explicați. Aflați mai multe
despre ocaziile cu care se găteau sau povești pe care și le
amintesc cei de la care culegeți rețetele. Analizați de ce nu se
mai găsesc atât de des în meniul familiilor din ziua de azi și de
ce sunt atât de îndrăgite de turiști . Realizați o carte de bucate
și povesti. Notați numele persoanei de la care ați aflat rețeta.
În ce locuri ați putea să vindeți cartea de bucate și povești ?

Inspirație : Clubul GreenIMPACT din Bîra (Ținutul Zimbrului) a
realizat o carte de bucate din zonă, inclusiv cu rețete
mănăstirești.

Obiecte vechi care
prind viață
Recondiționați și reintepretați obiectele vechi care nu-și
mai găsesc locul în casele de unde provin. Colectați
obiecte vechi , nefolositoare, din comunitate și organizați
o șezătoare unde turiștii să le recondiționeze. Amenajați o
expoziție a lor .
IInspirație : Șezătoare - Brunch pentru recondiționarea unei
case vechi la Bucovina Brunch.

Povești
locale

Inventariază povești, legende și poezii locale. Pentru
ca istoria locală, tradițiile, cunoștințele-mărturie ale
localnicilor și stilul de viață tradițional să fie
transmise din generație în generație, informează
localnicii și turiștii prin organizarea unor evenimente.
Inspirație:
Povești saschizene
Resturi și rosturi. Pe urmele sașilor între Cârța și
Cincșor (Asociația Renascendis)

Evenimente
sportive

Organizează concursuri care să celebreze
anumite elemente de patrimoniul natural sau
cultural și care să încurajeze cunoașterea lor
de către localnici și turiști. Ture de bicicletă,
de sanie, de alergare, de înot.
Inspirație :
Concurs de atletism pentru sărbătorirea celui
mai bătrân stejar din România, mărețul gorun
de 900 de ani.

Programe
nocturne

Cercetează ce se întâmplă noaptea în
localitatea ta și cum ar putea fi puse în valoare
elemente de patrimoniu natural sau cultural.
Atrage parteneri și organizează evenimente de
noapte, cum ar fi Turul cu Lanterne, Pânda
Bufniței, care aduc mister și o atracție specială
în a cunoaște despre istoria și natura locală.
Inspirație :
Turul spionajului în Londra.

Cărări și urme
Studiați animalele care trăiesc în zona voastră și pregătiți un
itinerariu pentru turiști, pentru a face cunoștință cu ele. În
această versiune de drumeție cu ghid, vizitatorii vor descoperi
indicii și urme care îi vor ajuta să afle mai multe despre
animalele care trăiesc în zonă. Ei vor primi indicații de
observare a animalelor după urmele pe care le lasă.
Inspirație:
Vizită la observatorul de urși

Vânătoare de
comori

Organizați o vânătoare de comori unde turiștii
să descopere zona voastră. Puteți organiza
vânătoarea de comori prin geocaching – un joc
bazat pe poziționare GPS.
Inspirație :
- Geocaching România
- Cum se organizează o vânătoare de comori
(Treasure Hunt)

Tur de
birdwatching
Identificați traseele de drumeție unde se pot observa păsările.
Învățați mai multe despre păsările ce pot fi observate în zona
voastră și legende, cântece, poezii despre ele. Aflați care este
echipamentul necesar într-un astfel de tur și organizați tururi
ghidate pentru turiști.

Inspirație :
- Clubul GreenIMPACT Moșna (jud. Sibiu) organizează tururi de
birdwatching pentru turiști. Le oferă binocluri și un jurnal în
care să își noteze observațiile
- Păsările orașului (www.modernism.ro)
- Asociația Ornitologică Română

Tur ciclist
Organizați un tur ciclist în care turiștii să descopere
obiectivele, meștesugarii sau locurile cu povești din
zona voastră. Încheiați turul cu un picnic din
produse locale.

Inspirație :
- Tur ciclist și brunch (Bike-Brunch)
- Tur ciclist și observarea faunei locale
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