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Evropa je več kot kontinent – je živo območje, ki ima veliko posameznikov, naravo, 
svojo zgodovino… delimo si pomemben del naše zgodovine in prihodnosti. Veliko je 
še za odkriti… Čas je, da prispevaš in deliš svojo dediščino, našo dediščino. Nihče 

drug ne bo mogel biti boljši sopotnik, kot vaši vnuki, najpomembnejše osebe v 
vašem življenju! In nihče drug, ne bo mogel biti boljši gostitelj, kot domačini, ki so 

pripravljeni deliti izkušnje, ki bodo spremenile vaše življenje.  

SENITER ni samo potovanje, je dediščina, zapuščina

NOV MODEL V TRAJNOSTNEM TURIZMU

Projekt SENINTER predlaga oblikovanje trajnostnega in »počasnega« turističnega produkta , 
prilagojenega seniorjem, ki v času nizke in srednje turistične sezone v Evropi, potujejo z 
vnuki.  Partnerske organizacije iz Slovenije, Italije, Belgije in Španije podajajo tej inovativni 
ideji novo obliko skozi lansiranje novega turističnega modela in odpira nove poti od konven-
cionalnega do odgovornega turizma.

SENINTER temelji na prepričanju, da je 
potovanje odlična priložnost za ustvarjanje 
čustvenih vezi z našimi sopotniki ter z gostu-
jočimi kulturami in območji. Izmenjava med 
generacijami in državami znotraj modela 
SENINTER krepi občutek evropskega 
državljanstva, ki ustvarja čustvene poveza-
vemed turisti in turističnimi destinacijami ter 
podira vidne in nevidne meje.

SENINTER si prizadeva za elemente inova-
tivnosti izven turistične izkušnje, ki ustvarjajo 
kulturno zavest ob sočasni krepitvi medge-
neracijskih vezi ter poudarjajo pomen 
območja in obiskane lokalne skupnosti.

ZAGOTAVLJANJE TRAJNOST IN 
KAKOVOST PREKO PILOTNEGA 
POTOVANJA

SENINTER stoji na načelih, kot so dostop-
nost, univerzalni turizem, multi-kulturno 
okolje in medkulturna komunikacija, 
medtem ko je njegova poklicanost na 
srednji in dolgi rok predvsem lokalna 
delovanje in globalno osveščanje o občutlji-
vosti  k zmanjševanju najbolj negativnih 
vplivov turizma. Da bi preverili projektno 
idejo in našo filozofijo v praksi, bo skupina 
seniorjev in vnukov iz Slovenije odpotovala 
v regijo Emilija - Romanja (Italija) v marcu 
l. 2017. Prva izvedba potovanja SENIN-
TER (subvencionirana s strani projekta) 
predlaga 6 dnevno potovanje v Rimini, kjer 
bodo udeleženci odkrivali lokalno dedišči-
no, zaživeli kulturo in uživali v srečanjih z 
lokalno skupnostjo.
Pilotno potovanje bo projektu SENINTER 
omogočilo, da postane močnejši v smislu 
kakovosti in olajšanja njegove ponovljivost 
v drugih evropskih državah. Izkušnje bodo 
vključene v razvoj spretnosti in strategijo 
ostalih partnerjev.

ŽELITE VEDETI VEČ ali SODELOVATI NA PRVI IZVEDBI 
POTOVANJA SENINTER?

Skupina slovenskih seniorjev in vnukov bo marca 2017 sprejeta s strani svojih vrstni-
kov v Riminiju v Italiji. Prva izvedba potovanja SENINTER jim bo dala priložnost, da 
izmenjajo svoje družbene in kulturne izkušnje, da se skupaj naučijo, kako kuhati in 
okusijo, nekaj tipičnih italijanskih lokalnih proizvodov ter obiščejo zgodovinske zname-
nitosti in majhne vasi. 

Za več informacij se obrnite na:
Slovenija: info@dt-slovenia.com; info@nec-cerknica.si

Italija: eventi@firmatour.it, info@aitr.org;
emiliaromagnaturismo@regione.emilia-romagna.it

Španija: info@koanconsulting.com
Koordinator projekta (Belgija): diesis@diesis.coop

VZPOSTAVITEV MEDGENERA-
CIJSKEGA POVEZOVANJA IN 
EVROPSKEGA DRŽAVLJANTVA

"Vsebina tega dokumenta predstavlja le stališča avtorja in je njegova  izključna odgovornost; ne more se šteti, da odraža stališča 
Evropske komisije in / ali Izvajalske agencije za mala in srednje velika podjetja, ali katerega koli drugega organa Evropske unije. 
Evropska komisija in Agencija ne prevzemata nobene odgovornosti za uporabo, ki se lahko vloži na podlagi informacij, ki jih vsebuje."


