
                  
 

                                              

                                                    
 

Съдържанието на този материал не представя непременно официалната позиция на Европейския съюз              
 

www.interregrobg.eu 
 

 

  

Proiect „MEMOFISH“, еMS ROBG-420 

 
COMUNICAT DE PRESĂ 

2 septembrie 2019 
 

A început organizarea traseelor turistice demonstrative  
din cadrul proiectului ”Memofish” 

 

 

Odată cu primul grup format din 15 tineri din regiunea Silistra și județul Călărași au început 

tururile demonstrative pe traseele turistice legate de moștenirea comunităților de pescari de la 

fluviul Dunărea, din cadrul proiectului ”Memofish”.  

Traseele turistice au fost concepute de Muzeul regional de istorie Ruse, partener în cadrul 

proiectului. Acestea sunt integrate în produse turistice și cuprind obiective din Bulgaria și România 

în cadrul uneia și aceleiași călătorii. Pachetele au fost create pentru a se exploata potențialul 

turistic al cinci comunități pereche de pescari din zona transfrontalieră România-Bulgaria a căror 

moștenire cultural-socială pescărească a fost studiată la începutul proiectului pe baza unui studiu 

audio-vizual. Pentru fiecare din cele cinci comunități au fost create trei tipuri de trasee turistice – 

pentru grupuri mari, pentru tineri și pentru turismul în familie, care vor fi testate prin organizarea 

unor tururi demonstrative în cadrul proiectului.  

Primul tur pentru tineri din Bulgaria și România a fost organizat de partenerul Asociația 

”Paralel-Silistra”. Aceștia au vizitat locurile istorice din zona Călărași-Silistra și au cunoscut 

tradițiile pescărești din Turtucaia și Ciocănești păstrate până azi. A fost organizată și o călătorie cu 

bărci cu vâsle și foto-safari. 

Următoarele două trasee, pentru grupul mare și turismul de familie, vor fi organizate în 

următoarele săptămâni de partenerii români Asociația ”Acces” și FLAG ”Dunărea Călărășeană”. La 

fiecare dintre ele vor participa atât bulgari cât și români. 

Traseele turistice împreună cu materialele audio-vizuale pentru promovarea lor vor fi 

publicate curând pe situl proiectului pentru a putea fi vizualizate de oricine se interesează de 

turism în mediul natural și dorește să cunoască comunitățile de pescari. 

Tururile promoționale sunt parte din proiectul ”Memofish. Memorie și viitor. Poveștile 

civilizației dunărene”, care se implementează de cinci organizații cu lider de proiect Camera de 

comerț bulgaro-română și cu fonduri din cadrul programului Interreg V-A România-Bulgaria. 
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Fotografii din timpul turului de trei zile cu tineri din Bulgaria și România, care împreună au făcut sport în aer liber și au 

cunoscut tradițiile unice ale comunităților de pescari. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                  
 

                                              

                                                    
 

Съдържанието на този материал не представя непременно официалната позиция на Европейския съюз              
 

www.interregrobg.eu 
 

 

 

 

 


