Dunărea în Anul Centenar
„Dunărea în Anul Centenar” este evenimentul organizat pentru dezvoltarea turismului în zona
Corabia, de către SC Lost in Vibe Entertainment SRL în parteneriat cu Primăria Corabia și Consiliul
Județean Olt.
Conferința din Oraşul Corabia îşi propune să reunească, timp de 2 zile, în date de 20 – 21 Aprilie 2018,
tur-operatori internaţionali şi din România specializaţi pe incoming, jurnalişti români şi străini, operatori
de croaziere dunărene pentru promovarea zonei Oraşului Corabia și localitățile adiacente, în scop
turistic.
Scopul evenimentului
- O mai bună comunicare între tur-operatorii români și internaționali specializaţi pe incoming,
turism intern şi extern, tur-operatorii internaţionali interesaţi de turismul dunărean, proprietarii români
de structuri de cazare şi reprezentanţii mass-media, pentru conştientizarea importanţei dezvoltării
turismului dunărean.
- Identificarea unor soluţii de promovare şi valorificare a potenţialului Dunării;
- Posibilitatea accesării de fonduri europene.
- Informarea IMM-urilor despre potenţialul turistic din zona dunăreană
- Dezvoltarea meşteşugurilor şi a artizanatului în zona porturilor dunărene
- Promovarea către investitori a potenţialului turistic al Dunării
- Modernizarea, dezvoltarea sau crearea facilităţilor portuare turistice de pe Dunăre pentru a
permite acostarea vaselor de croazieră în aceste porturi.
- Conferința turistică urmăreşte creşterea notorietăţii şi furnizarea de informaţii privind obiectivele
turistice din zona Oraşului Corabia și zonele adiacente (Cetatea Sucidava – castrul roman de la nord de
Dunare este inclus în patrimoniu UNESCO, astfel, ca prim obiectiv din Olt și cel de-al 7-lea din țară,
confuența râului Olt cu Dunărea - un panou amplasat lângă pod ne oferă câteva date despre râu (inclusiv
în limba engleză) , Islaz, se află Monumentul comemorativ al Dunării de la Islaz din 1848, cartierul
Siliștioara (vechi sat alipit orașului Corabia acum) - pentru a privi pe îndelete Monumentul
Independenței, Mănăstirea Clocociov și alte mănăstiri și biserici din zonele adiacente, Ruinele Curtii
Domnesti, oraș Caracal, Sat Reșca - Cabana de vânatoare a lui Ceaușescu de la Reșca - Localitatea
Dobrosloveni, rămăşiţele coloniei romane Romula care a fost înfiinţată în secolele II- III pe locul unei mai
vechi aşezări dacice – Sat Reșca, Muzeul Campiei Boianului Draganesti-Olt, Biserica-bordei, Complexul
etnofolcloric şi Bisericile surori – Localitatea Stoicăești Rezervația de dropii Boianu, etc ) în scopul
atragerii de turişti şi creării de noi programe turistice dedicate Dunării.

Obiectivele pe care ni le propunem la finalul dezbaterii sunt :
- Stabilirea unor directii de colaborare între instituțiile și organizațiile implicate în promovarea turistică a
Oraşului Corabia.
- Demararea neîntârziată a aplicării strategiei de promovare a Oraşului Corabia
- Identificarea modelelor de colaborare între participanţii la masa rotundă, cu toţii având drept unic scop
promovarea Oraşului Corabia pe plan național și internațional.
- Angajamente ale factorilor de decizie de la nivel central (Ministerul Turismului şi Ministerul
Dezvoltării), judeţean (CJ Olt) şi local (Primăria Oraşului Corabia ) pentru deblocarea situaţiei care
împiedică companiile de croazieră să opereze în Portul Oraşului Corabia, cu beneficii evidente pentru
întreaga comunitate.
Ne dorim ca această întalnire să constituie un pas înainte în aducerea la un numitor comun a
principalilor actori de pe piata turismului

