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Projekt Partnerstwo Odra,
czyli Kooperacja Turystyczna Zachodniej Polski i Berlina
W dniach 24-25 października w Poczdamie, odbyło się na zaproszenie VisitBerlin
kolejne robocze spotkanie partnerów projektu Partnerstwo Odra w zakresie rozwoju
współpracy turystycznej. W spotkaniu uczestniczyli Catarin Erceg i Marzenna Hartman
z visitBerlin, Martin Fennemann zTMB Tourismus-Marketing
Brandenburg GmbH, Jadwiga Błoch Lubuska Regionalna
Organizacja Turystyczna"LOTUR", Ewa Przydrożny z
Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej oraz przedstawiciele
Zachodniopomorskiej Organizacji Turystycznej i Mecklenburgi
Vorpommerni.
Celem projektu, który będzie trwał dwa lata jest wypromowanie
regionu nadodrzańskiego, jako atrakcyjnego turystycznie zarówno
wśród jego mieszkańców, turystów polskich i niemieckich, jak również turystów z krajów
trzecich. Działania partnerów projektu będą się skupiać na prezentacjach regionów w
mediach, tworzeniu wspólnych ofert turystycznych, prezentacji regionu i partnerów na
specjalnej stronie internetowej, wymianie doświadczeń, przygotowaniu wspólnych
broszur promocyjnych.
Szczegóły: www.lotur.eu

Otwarcie Mostu w Parku Mużakowskim

09 grudnia w Parku Mużakowskim, w miejscowości Łęknica
nastąpiło uroczyste otwarcie Mostu Arkadowego. Remont
konserwatorski mostu przeprowadzono w ramach projektu
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, w ramach Prgramu Operacyjnego
Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007 – 2013.
Szczegóły: www.lotur.eu

40Lecie Muzeum Obozów Jenieckich Żagań

15grudnia w Pałacu Książęcym w Żaganiu spotkały się władze miasta
oraz sympatycy Muzeum Obozów Jenieckich. Okres 40lat istnienia
muzeum, został uroczyście uczczony. Ponadto na spotkaniu pokazano
film „Harry – tunel do wolności”.
Szczegóły: www.lotur.eu

Zebranie Zarządu Lubuskiej Regionalnej Organizacji
Turystycznej „LOTUR” z Panią Marszałek Elżbietą Polak
22 grudnia 2011roku Członkowie Zarządu Lubuskiej
Regionalnej Organizacji Turystycznej „LOTUR” mieli
szansę gościć Panią Marszałek Elżbietę Polak podczas
zebrania w Urzędzie Marszałkowskim. W trakcie spotkania
Pani Prezes Jadwiga Błoch przedstawiła plan na bieżący
rok, oraz dotychczasowe działania orgaizacji, natomiast
Pani Marszałek zapewniła Zarząd o współpracy województwa ze stowarzyszeniem a
także wspólnej realizacji zadań w ramach zawartego porozumienia.
Więcej szczegółów: www.lotur.eu

Rajd Karabanowa 2012
W styczniu 2012 minęła kolejna rocznica przełamania w 1945r
przez Armię Radziecką pasa fortyfikacji Międzyrzeckiego
Rejonu mocnionego. Gmina Międzyrzecz zorganizowała w
miejscowości Pniewo kolejna edycję „Rajdu Karabanowa”, by
uczcić owe wydarzenie.
Wiecej szczegółów: www.lotur.eu

Kampania promocyjna na rynku krajowym 2012
Zapraszamy do kampanii promocyjnej!!! Polska Organizacja Turystyczna wraz z
innymi organizacjami turystycznymi, w tym Lubuską
Regionalną Organizacją Turystyczną „LOTUR” poraz
kolejny podjęła się działań promocyjnych naszego kraju.
Tym razem w postaci autokaru, który dzięki atrakcyjnemy
layoutowi, w postaci fotografii pruduktów turystycznych
zajmie swoje miejsce w centrach wielkich miast, oraz przy terenach przeznaczonych na
targi.
Szczegóły: www.lotur.eu, www.pot.gov.pl

77 Edycja „Grüne Woche” –„ Zielony Tydzień” 2012
W dniach 20-29 stycznia odbyła się 77 edycja
Międzynarodowych Targów Gospodarki Żywnościowej,
Rolnictwa i Ogrodnictwa „Grune Woche”. Z województwa
lubuskiego udział w targach wzięły Gmina Lubniewice oraz
Gmina Babimost. W targach udział wzięło ponad 1500
wystawców z ok. 60 krajów z całego świata. Warto dodać, iż
Gmina Babimost miała okazję spotkać się z Berlińską
Organizacją Pszczelarzy, by omówić szczegóły związane z powstaniem PolskoNiemieckiego Święta Miodu.
Szczegóły: www.lotur.eu, www.babimost.pl , www.lubniewice.pl

