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Presentation Notes
Sibulatee – kuidas seotud toiduteega? Vahel küsitakse “kuidas seda juuakse”.Eks toit ole üks suur osa turismielamusest.Aasta oli 2009.Osa Peipsiäärsetest aktiivsetest turismiettevõtjad olid jõudnud äratundmiseni, et üksi ei vea välja/koos on parem.Peipsiäärt teatakse, kuid see on niivõrd suurt maa-ala haarav piirkond, siin on nii Ida-Virumaad ja kauneid randasid, Jõgevamaad ja Kalevipoja sitkust, Tartumaad ja vanausulisi, Põlvamaad ja rohelust kui ka Setomaad oma traditsioonidega. Nelja Tartumaal asuva Peipsiäärse omavalitsuse territooriumil tegutsevad ettevõtjad, kellel on piirkonda saabuvale turistile ka midagi pakkuda, tulid esimest korda kokku 2009.aasta sügisel. Kokku sai 20 ühiselt tegutsemisest huvitatut. Ja meie uskusime Sibulatee ideesse. Sibul – kui meie piirkonna peamisi ressursse.Küsisime, millised on ootused:Ühine turundusKoolitusedSisemine areng (üheskoos tooted, üksteise tundmaõppimine)Tulid esimesed Leader-projektid. Kuid kuidas end määratleda?2009. aasta suvi: Peipsiveer – potentsiaali elamuste pakkumiseks paljuTurismi infrastruktuur olemasVähekülastatud ka siseturistide hulgasEttevõtjate vähene koostöö, samas huvi osade poolt suur
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Presentation Notes
Siin on üks maa, kus elab kõrvu kaks rahvust (eestlased ja venelased) ning kus on kolm kultuuri: eesti talupojakultuur (Kalevipoja teekonnad, Liivide ja Tubina kodukant), baltisaksa mõisakultuur ( vastrenoveeritud Alatskivi loss) ning vene vanausuliste kultuur (nende traditsioonid ja Kolkja, Kasepää ja Varnja külatänavad).Sibulatee on mitmetahuline ning kogu pärandit hoides ja siia piirkonda saabuvatele külalistele näidates saame siia tulla ka elu. TootestamineKultuuride omavaheline sidumine. �Lisaks vanausuliste kultuurile baltisaksa ja eesti talupoja. Nt. toode Muuseumite öö- kultuuride kolmkõla, Avastamata aarded- veeturism ja kultuur. Päevased ja mitmepäevased väljasõidud    (kombineeritud muusemi külastus, palvela, kalmistu, isetegemine, kohalik toit, kalastusretked). 
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Presentation Notes
Armastus käib ikka kõhu kaudu. Lisaks kolme kultuuri ja nende traditsioonide ja säilinud väärtuste tutvustamisele, tahame pöörata suurt tähelepanu kohaliku ressursi kasutamisele ja arendamisele. On need ju sibulad, kala, kurk ja jõhvikad.



One area, 
Two nationalities, 

Three cultures!
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Presentation Notes
Koos jõudsime tulemuseni – üks piirkond, kaks rahvust, kolm kultuuri!Tahame end määratleda läbi antud sõnadepaari. 





www.sibulatee.ee
www.facebook.com/sibulatee

http://www.sibulatee.ee/
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