Latvijas Lauku tūrisma asociācija

Latvian Country Tourism Association

LAUKU CEĻOTĀJS
Semināri “Praktiski padomi zaļai saimniekošanai tūrisma mītnē “
Mārketings un dabas tūrisma produktu veidošana
8.10. Kurzeme "Vēju paradize" Smilšu iela 14, Pāvilosta, Liepājas raj., Tel: 26446644
16.10. Vidzeme "Brūveri" Sigulda, Rīgas raj., 26092153, 67971250
22.10. Zemgale/Vidzeme "Rančo Randevu " Kokneses pag., Aizkraukles raj., Tel: 65161196, 29515472
05.11. Latgale “Zaļā sala” Griškānu pag., Rēzeknes raj. Tel: +371 29373015
SEMINĀRA PROGRAMMA
10.00 – 10.30 Ievads Elita Orniņa
Kas jauns Zaļā sertifikāta noteikumos? Kā man iegūt zaļo sertifikātu? Ko manai tūrisma mītnei tas dos?
10.30 – 12.00 Zaļo brīvdienu mārketings Antra Damberga
• Kā reklamēt un popularizēt, ka manai saimniecībai ir piešķirts ZS.
• Kādi ir videi draudzīgas saimniekošanas tūristam saprotamie „atslēgas vārdi” marketingā.
• Klientu pieprasījuma analīze – aptaujas dati
• Klientu sūdzību un atsauksmju analīze
12.00 – 12.30 Kafijas pauze
12.30 – 13.00 Gājiens pa saimniecības apkārtni, skatot un analizējot dabu saimniecības tuvākajā apkārtnē
13.00 – 14.30 Kā organizēt videi draudzīgas tūristu aktivitātes dabā? Juris Smaļinskis
- Dabas bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas iespējas lauku tūrisma uzņēmumā
- Piedāvājuma veidošana tūristu aktivitātēm dabā
Lūdzam pieteikties 7 dienas pirms katra semināra datuma “Lauku ceļotājā” pa tel. 67617600 vai pa
e-pastu antra@celotajs.lv . Seminārs ir bez maksas.
Ceļa apraksti uz semināru vietām:
“Vēju paradīze”
Brauciet pa Rīgas - Liepājas šoseju (A9) līdz Grobiņai, kur krustojumā pie norādes "Ventspils" nogriezieties pa labi un
brauciet 44 km līdz krustojumam. Pie norādes "Pāvilosta" nogriezieties pa kreisi. Brauciet taisni cauri Pāvilostai līdz
kreisajā pusē būs zivju pārstrādes cehs, kur nogriezieties pa labi, brauciet taisni līdz otrajam krustojumam, kurā
nogriezieties pa labi un brauciet tālāk līdz labajā pusē redzēsiet moteli. (Rīga - Saldus - Grobiņa - Pāvilosta 255 km).
“Brūveri”
Brauciet pa Rīgas-Veclaicenes šoseju līdz pagriezienam uz Valmieru, kur nogriezieties pa labi Valmieras virzienā un
brauciet līdz Raganai. Raganā nogriezieties pa labi uz Krimuldu un brauciet vēl 7km. Pie norādes "Velna ala"
nogriezieties pa labi un brauciet, sekojot norādēm "Velnalas pirts" un "Brūveri".
“Rančo Randevu“
No Rīgas brauciet pa Rīgas - Daugavpils šoseju (A6) līdz 98. km stabiņam, kur nogriezieties pa labi. Pēc ~ 0.5 km
krustojumā nogriezieties pa kreisi un brauciet ~ 0.5 km, kur vēlreiz nogriezieties pa kreisi un brauciet ~ 0.4 km līdz
atpūtas bāzei "Rančo Randevu" (ir norādes).
“Zaļā sala“
Brauciet pa Rīgas - Daugavpils šoseju A 6 līdz Jēkabpilij. Jēkabpilī nogriezieties uz šoseju A12 uz Rēzekni un brauciet
līdz Rēzeknes apvedceļam, tur nogriezieties pa kreisi un brauciet līdz krustojumam Rēzekne - Kārsava - Ludza. No šī
krustojuma brauciet 4 km Ludzas virzienā, līdz ceļa labajā pusē būs norāde "Viesu nams Zaļā sala". Nogriezieties pa
labi un pēc 50 m būsiet pie viesu nama.
Ieteikums braucējiem no Jēkabpils puses un rīdziniekiem uz Rēzekni – ieplānot braucienu caur Madonu vai Preiļiem, jo
ceļa posmā no Jēkabpils līdz Madonas pagriezienam pie Varakļāniem notiek lieli ceļa remontdarbi ar vismaz 25
luksoforiem šajā ceļa posmā.

Seminārs tiek organizēts LVAF atbalstīta projekta ietvaros, ko realizē “Lauku ceļotājs”.
Vīlipa iela 11-21, Rīga, LV-1083, Tālr.:67617600, fakss: 67830041
e-pasts: lauku@celotajs.lv, http://www.celotajs.lv

