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Conferința din Oraşul Corabia îşi propune să reunească, timp de 2 zile, în luna
Aprilie, 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.
Despre croazierele pe Dunăre
•
În prezent, prin Portile de Fier II trec anual aproximativ 250 de vase de
croazieră, comparativ cu 1992, când numărul acestora era doar de 13;
•
După pieţele tradiţionale Austria, Germania, Ungaria şi Marea Britanie, China,
America Latină, SUA sunt principalele zone potențial emițătoare de turiști
pentru croazierele pe Dunăre.
•
La nivel mondial Dunărea are cea mai mare cotă de piaţă – 33%, dar trebuie
să ţinem seamă de provocări.
•
Peste 310.000 de oameni trăiesc direct sau indirect din turismul dunărean.
Dunărea are şi alţi concurenţi redutabili – Nilul, apoi avem şi rutele exotice pe
Gange, Amazon, Missisippi, Yangtze.

•
•

Obiective generale
Dezvoltarea turismului din Oraşul Corabia și zonele adiacente în special
croazierelor pe Dunăre.
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.
Formele de turism promovate în cadrul evenimentului sunt turismul rural,
circuitele culturale, croazierele dunărene, turismul activ şi în natură şi turismul
de aventură.
Ne dorim ca această întalnire să constituie un pas înainte în aducerea la un
numitor comun a principalilor actori de pe piata turismului.

Temele avute în vedere sunt :
•
Corabia – Stopover pentru navele de croazieră de pe Dunăre
•
Oraşul Corabia – Punct de origine pentru vizitarea în excursii de o zi a
următoarelor obiective turistice de pe raza judeţelui Olt:
Oraşul Corabia :
- Pe str. Portului de lângă Autogară se ajunge în zona portului turistic, investiție
realizată cu bani europeni
- Depășim apoi Spitalul Orășenesc, în curtea căruia observăm pavilioanele vechi
din 1913.
- Ne atrage atenția frumoasa clădire a hotelului „Împăratul Traian”, un edificiu în stil
neoromânesc construit în 1910 (după alte surse 1914 purtând la început
numele de Hotelul „Popescu”, după numele proprietarului – Nicolae R.
Popescu, viceprimar și mare comerciant). În 1927 se înființează aici și un
cinematograf înzestrat cu aparatură de proiecție modernă, cu o sală de 400 de
locuri (a funcționat până în anul 2004 sub denumirea „Dunărea” – acum
clădirea este retrocedată.
- Grădina Publică a Pescarilor din Corabia - o grădină publică înființată probabil pe
la începutul secolului al XX-lea. Parcul a fost reabilitat în anul 2015
modernizându-se aleile și mobilierul urban dintre bătrânii copaci și
construindu-se un foișor central din lemn.
- Piața Eroilor - orășelul are un aspect destul de rural în afara centrului civic,
primăria este găzduită de o clădire monument istoric de la 1899, în capătul
străzii se află bustul lui Alexandru Ioan Cuza, considerat unul din întemeietorii
orașului. Pe diagonală, în celălalt colț al pieței, se află Colegiul Național
Alexandru Ioan Cuza (cu rădăcini de la 1919). Unul din colțurile dreptunghiului
format de Piața Eroilor e ocupat de un mic spațiu verde de relaxare în mijlocul
căruia tronează o fântână arteziană. Aici sunt amplasate două busturi: domnul
Mihai Viteazul și preotul Radu Șapcă.

- Monumentul „Independența” din Piața Eroilor – Corabia – monumentul dedicat
Războiului de Independență din 1877
- Catedrala „Sf. Treime”. La sfârșitul secolului al XIX-lea, pe locul unui loc
mlăștinos, locuitorii noului oraș au contribuit cu muncă fizică la asanarea
mlaștinii, urmând indicațiile inginerului Anghel Saligny.
- Muzeul de Arheologie și Etnografie - În apropierea catedralei și Primăriei se află
și clădirea muzeului orașului Corabia
Zonele adiacente:
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,
Mănastirea Clocociov și alte mănăstiri și biserici din zonele adiacente, Ruinele
Curtii Domnești - oraș Caracal, 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 Câmpiei Boianului Drăgănești-Olt, Biserica-bordei, Complexul
Etnofolcloric şi Bisericile surori– Localitatea Stoicăești Rezervația de dropii
Boianu, etc.
•
•
•

•
•
•

Oraşul Corabia – facilităţi acordate investitorilor în turism
Promovarea culturală a oraşului Oraşul Corabia
Strategii de promovare online a Oraşul Corabia, având la bază o bună
politică de marketing ancorată în cerințele piețelor naționale și internaționale
din sectorul turistic
Coordonarea între municipalitate, administrația centrală și actorii din turism
Solutii pentru creșterea calității serviciilor turistice
Participarea la târgurile interne de turism, un efort comun pentru obținerea
celor mai bune rezultate

Subiecte dezbătute:
- Modalităţi de promovare turistică a regiunii Dunării;
- Dezvoltarea croazierelor fluviale pe Dunăre
- Dezvoltarea turismului urban și rural în regiunea dunăreană
- Crearea de circuite tematice
- Promovarea regiunii Dunării prin crearea de evenimente
- Colaborarea dintre tur-operatori şi hotelieri
- Crearea unei organizaţii regionale de promovare a Dunării
- Oportunităţi de promovare pe pieţe de pe alte continente
- Marketingul turismului dunărean
- Dezvoltarea turismului de aventură
- Identificarea unor investitori pentru dezvoltarea turismului dunărean
- Turismul gastronomic în regiunea Dunării
- Realizarea şi promovarea unor pachete turistice
- Identificarea meşterilor populari din aceste zone în vederea creării de suveniruri
autentice
- Apariţia de noi structuri de cazare în regiune – pensiuni turistice şi agroturistice,
vile, Hoteluri
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.

INVITAŢI:
•
•
•
•

Reprezentanti primăriei Oraşului Corabia
Reprzentnti Consiliului Județean Corabia
Reprezentanți din localitățile adiacente
Speakers
Oficiali:
- Ministerul Turismului: secretar de stat / ministru
- Claudia Tapardel - Co-presedinte – Intergrup pentru Dezvoltarea Turismului

European și a Patrimoniului Cultural
•

Asociații turism:
- FAPT
- ANAT
- FPTR
- FNGTR
- FIHR
- CLRD
- APDLT

•

Operatori turism:
- Maxitours - Agency cruise
- Bibi Touring - T.O
- Capatia Tour
- TUI Travel T.O
- Start Tours Craiova - Incoming
- Karpaten Tourism - T.O
- Danubius Travel - Incoming
- Kaiser Travel - Incoming
- Viadora - Incoming
- Look and Book Travel - Incoming
- Med Concierge Travel
- Jumbo Travel – Agency
- Go Travel Romania – Agency

- Euforia Tourism - Agency incoming
- Catalin Ivan - Produse hoteliere
- Zepelin Tour - Agency

•

Presa turism:
- Go Next
- Info Travel Romania
- Societatea Ziaristilor din România
- Agerpres
- Turism Club
- FIJET

•

Blogger:
- Unde mergem în vacanță
- RaluCălătorește.ro
- Povești de călătorie
- eHaiHui - Around The World
- SecretTRIP
- Drumliber
- Best of Romania
- Anca Pavel
- Mariciu.ro
- TravelWithaSmile.net

•

Media:
- Travel Mix
- Bucuresti TV
- Televiziuni locale

*Toate materialele video si foto realizate pe parcursul conferintei vor fi transmise cu
dreptul de autor si coorgaizatorului ( CJ Olt) penru a putea fi folosite pentru
promovarea Orasului Corabia si judetului Olt

