
 

in colaborare cu 

         Asociatia Firmelor Bihorene                                                          Smartfin Consulting SRL        

                                                                                                                 

va propune 

Misiune Economica in Slovenia 

cu tema 

“Turism si Dezvoltare in Zonele Rurale”  

Perioada 

28 – 30 Ianuarie, 2016

 Interesul pentru o vizita de afaceri in Slovenia este justificat de un model de dezvoltare
economica si comunitara care este un exemplu de performanta nu numai pentru tarile
Europei Centrale dar chiar pentru intregul spatiu european. Slovenia este considerata cea
mai  dezvoltata  tara  din  punct  de  vedere  economic,  dintre  toate  tarile  Central  si  Est-
Europene.  

Programul pe zile

Joi 28 Ianuarie, 2016

 Ora 5 AM dimineata: Plecare din Oradea, din parcarea din spatele Oradea Plaza



 
 12,00 (ora Sloveniei) sosire la Lendava

 12,30 Pranz (in regim individual)  

 14:00 Vizită la fabrica VARIS din Lendava  - producator de module de baie prefabricate (pentru 
pensiuni, hoteluri, locuinte, spitale, etc) 

 15,00 Vizită la plantația de orchidee unică în Europa, grădina plantelor exotice din Dobronac

 16,00 – 18:00 Cazare si timp liber 

 18:00 Cina de Afaceri cu Degustare de Vinuri -  întâlnire de afaceri cu reprezentanții comunității din 
regiunea Pomurska. 

 Prezentarea economiei regiunii Pomurska, și a Sloveniei

 Prezentarea reciprocă a invitaților 

 Tematica: produse tradiționale, viticultură, turism rural

Vineri, 29 ianuarie 2016

 7,00 Mic dejun (inclus)

 8,00 Plecare spre capitala țării – Ljubjana

 10,00 Sosire la Ljubjana, vizitarea târgului internațional de turism NATOUR Alpe-Adria. 

 14,00 Vizita Ljubjana, capitala Sloveniei, capitala verde a Europei în 2016; pranz in regim individual

 Opțional: la ora 14,00 plecare spre Peștera Postojna, una dintre cele mai vechi peșteri vizitabile.

 19,00 Cină (inclus)

 20,00 Cazare la Dobronac 

Sâmbătă, 30 ianuarie 2016

 07,30 Mic dejun (inclus)

 9,00 Vizită la producători de produse bio

 11,00 Vizita orașului Lendava

 13,00 Prânz  (in regim individual)

 14,00 Plecare spre casă, sosire în cursul serii



 
Pret: 220 EUR/ persoana (transport si cazare cu demipensiune inclus)

Termene de inscriere si plata: data de 22 Ianuarie, 2016 
Date de contact pentru inscriere:   
office@afbh.ro,  
radusilaghi@afbh.ro
Tel: 0752002081 – Ingrid Kiraly
        0751263132 – Radu Silaghi
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