AKTIVNOSTI TURISTIČNE ZVEZE TIC NOVA GORICA V LETU 2016

Aktivnost: Goriški radič: Naša vrtnina in mojstrovina
Kraj in datum: Nova Gorica, 26.1.2016
Turistična zveza TIC Nova Gorica je v letih 2011 in 2012 vodila projekt posvečen goriškemu radiču
»Od vrtnine do umetnine«. Ponovno smo želeli obuditi spomin na to posebno vrtnino. Skupaj z
Vinoteko Solum smo ji, v torek, 26. januarja, ob 17. uri, posvetili vinsko kulinarični večer.

Aktivnost: Sejem Natour Alpe-Adria
Kraj in datum: Ljubljana, 27.1. - 30.1.2016
Turistična zveza – TIC Nova Gorica je letošnji nastop na osrednjem slovenskem turističnem sejmu
Natour Alpe-Adria odprla s slastnim dogodkom za novinarje. V sredo, 27. januarja ob 10. uri je
pripravila novinarsko konferenco o razcvetu kulinaričnega turizma v Novi Gorici, ki se je odvijala v
dvorani Urška na ljubljanskem Gospodarskem razstavišču. Na konferenci je bilo predstavljeno, kako
pomemben je radič za Goriško ter vse o tradiciji in trendih kulinaričnega turizma v Novi Gorici.
Na največjem slovenskem turističnem sejmu, ki je potekal od 27. do 30. januarja je Turistična zveza
TIC Nova Gorica predstavljala turistično ponudbo Mestne občine Nove Gorice, prisotna so bila
turistična društva ter ponudniki hrane in vina. Sejem je bil odprt od srede do sobote, od 10.00 do
19.00. Več o sejmu: www.natour-alpeadria.si

Aktivnost: Sejem Expomego
Kraj in datum: Gorica (I), 25.-28.2.2016
Predstavitev Turistične zveze TIC Nova Gorica bo potekala na razstavnem prostoru podjetja Hit d.d. v
hali D. Urnik: v četrtek in petek od 15.00 do 20.00, v soboto in nedeljo pa od 10.00 do 20.00.

Aktivnost: ITB – Internationale Tourismus Börze Berlin 2016
Datum: 9. - 13. 3. 2016
Kraj: Berlin (Nemčija)
Turistična zveza TIC Nova Gorica je predstavila novogoriško turistično ponudbo na največji svetovni
borzi ITB v Berlinu. Letošnja predstavitev je potekala v sodelovanju s podjetjem HIT d.d., LTO
Sotočjem Tolmin, z LTO Bovec ter Zavodom za turizem, kulturo, mladino in šport Brda.
Borza je namenjena predvsem poslovni javnosti, konec tedna pa je odprta za vse obiskovalce. Borzo
in posledično tudi naš pult obiščejo obiskovalci iz vsega sveta in narodnosti. Sejem opozarja na nove
trende in smernice za prihajajočo sezono. Uradna spletna stran borze ITB Berlin: www.itb-berlin.de

Aktivnost: 10. Festival vin - Žlahtna dediščina Slovenije, druženje z domačimi, udomačenimi in
avtohtonimi sortami vin
Datum: 3. - 4. 4. 2016
Kraj: Šempas
Turistična zveza TIC Nova Grica v sodelovanju s Krajevno skupnostjo Šempas je organizirala 10.
Festival vin Šempas. Obiskovalci so lahko okušali domače, udomačene in avtohtone sorte vin, ki so jih
pridelali vinarji iz vse Slovenije. Na festivalu so se predstavili tudi oljkarji s svojimi oljčnimi olji.
Obiskovalci so imeli priložnost poleg pokušine vin in oljčnih olj se udeležiti katere izmed delavnic. Več
o festivalu: www.festival-vin.si

Aktivnost: Pohod od Lijaka do Sekulaka
Datum: 8. maj, 2016
Kraj: Vitovlje (prireditveni prostor)
Turistična zveza - TIC Nova Gorica, krajevne skupnosti in turistična društva Šmihel - Ozeljan, Šempas,
Osek - Vitovlje, vas vabijo na pohod po tematski energijski pešpoti od Lijaka do Sekulaka. Več:
www.novagorica-turizem.com/

Aktivnost: Hrvaški novinarji na obisku Vipavske doline
Datum: 19. - 21. maj, 2016
Kraj: Vipavska dolina
Turistična zveza TIC Nova Gorica, TIC Ajdovščina in TIC Vipava so združili moči ter skupaj z agencijo
MGM Media Optima d.o.o. pripravili poseben program za prestižne hrvaške novinarje iz področja
enogastronomije.
Novinarje so med 19. in 21. majem na gurmanskem potepanju od Vipave, Ajdovščine pa do Nove
Gorice razvajali različni ponudniki, ki so se odzvali povabilu. Vipavska dolina in njeni ponudniki so bili
predstavljeni v naslednjih medijih: Iće i piće, Wish.hr, Vinopija, 24 sata - Skuhat ću te, Jutarnji list Dobra hrana in Večernji list.

Aktivnost: Zelena novinarska konferenca
Datum: 6. julij 2016
Kraj: Zalošče
Turistična zveza TIC Nova Gorica je na Turistični kmetiji Saksida v Zaloščah organizirala Zeleno
tiskovno konferenco.
Nova Gorica kot ena najbolj zelenih destinacij Slovenije je vstopila v Zeleno shemo slovenskega
turizma. Za to je zaslužna Turistična zveza TIC Nova Gorica, ki je pod koordinatorstvom vodje in
sekretarke Turistične zveze TIC Nova Gorica, ga. Dejane Baša izvajala aktivnosti za pridobitev
zelenega znaka Slovenia Green Destination za destinacijo Nova Gorica. Župan Mestne občine Nova

Gorica, g. Matej Arčon je slavnostno podpisal listino zelene politike slovenskega turizma. Sledila je
predstavitev zelenih doživetij v živahni Novi Gorici in med vinogradi Vipavke doline - Bikes & Roses.

Aktivnost: Poletna polenta 2016
Datum: 11. julij 2016
Kraj: Šmihel pri Ozeljanu
Prireditev, ki jo organizira Turistična zveza TIC Nova Gorica v sodelovanju z Turističnim društvom
Ozeljan-Šmihel. Na prireditvi, ki je potekala na prostem pred cerkvijo sv. Mihaela, so se prepretala
kulinarična in kulturna doživetja. Poletna polenta predstavlja uverturno prireditev v Praznik polente,
ki se je odvil 16. in 17. julija 2016. Več: www.praznik-polente.si

Aktivnost: Svet pri vas (Kanal A) v Novi Gorici
Datum: 5. avgust 2016
Kraj: Nova Gorica
Ekipa televizijske oddaje Svet pri vas, na Kanalu A je od 2. do 5. avgusta snemla lepote Nove Gorice in
okolice. S snemalno ekipo je sodelovala tudi Turistična zveza TIC Nova Gorica, ki je sestavila in
koordinira pester program ogledov in doživetij. V petek, 5. avgusta 2016, je med 18.00 in 19.00 v
Kajak centru v Solkanu potekalo snemanje oddaje v živo. Na sledeči povezavi si lahko ogledate nekaj
posnetkov iz oddaje http://goo.gl/F2dI6m.

Aktivnost: Zaupajte lokalnemu trgovcu - zaupajmo lokalno!
Datum: 1. september 2016
Kraj: Nova Gorica
Prvi Festival goriške obrti in podjetništva se bo odvijal v četrtek, 1. septembra, od 11.00 do 20.00 na
Bevkovem trgu v Novi Gorici. Na festivalu se bodo predstavili gostinci, frizerji, gradbinci, tekstilci,
cvetličarji, prevozniki, manjši in večji lokalni proizvajalci in vinarji. Prisotna bo tudi Turistična zveza TIC
Nova Gorica, zabaval vas bo gosak Gogo.
V spremljevalnem programu festivala bodo sodelovali: Nogometno društvo Gorica, Odbojkarski klub
Salonit Anhovo – Kanal, plesna šola KreART, Športni klub Twist Nova Gorica in plesna skupina Dollsice Nova Gorica. Program se bo zaključil v večernih urah z modno revijo, ki jo bo organizirala sekcija
tekstilcev pri OOZ Nova Gorica.

Aktivnost: Predstavitev zelene destinacije Nova Gorica na 49. Mednarodnem sejmu obrti in
podjetništva v Celju
Datum: 13. september
Kraj: Celje

Od 13. do 18. septembra v Celju poteka 49. Mednarodni sejem obrti in podjetništva. Slovenski
turizem se predstavlja na stojnici Ministrstva RS za gospodarski razvoj in tehnologijo. Na povabilo
Slovenske turistične organizacije se je zelena destinacija Nova Gorica, v okviru Turistične zveze TIC
Nova Gorica na sejmu predstavila v ponedeljek, 13. septembra. Predstavili smo turistično ponudbo,
tipično lokalno kulinariko in vino, za animacijo pa je poskrbel gosak GOGO in harmonikašica.

Aktivnost: Predstavitev n prireditvi Gusti di frontiera / Obmejni okusi
Datum: 22. - 25. september
Kraj: Gorica (I)
Na Novogoriški stojnici, na Trgu svetega Antona (Piazza Sant’ Antonio) so se vsak dan predstavljali
vinarji in gostinci iz Mestne občine Nova Gorica. Za privlačno predstavitev pa je poskrbela Turistična
zveza TIC Nova Gorica.
Letošnja novost je bila kulinarično-vinska delavnica, ki se je dvakrat odvila v petek, 23. septembra. Na
delavnici so sodelovali kuharski mojstri Restavracije Pikol, Ošterije Žogica, Ošterije Branik in
slašcicarne Dolce Vita. Jedi so spremljala izbrana vina Lisjak 1956, Slavček, Bizjak in Silveri,
predstavitev pa je povezoval publicist Toni Gomišček.

Aktivnost: Global Green Destinations Day
Datum: 27. - 28. september
Kraj: Ljubljana
Na svetovni dan turizma, 27. septembra je na svečani podelitvi znamke kakovosti Zelena destinacija
oziroma »Slovenia Green Destination« na ljubljanskem gradu Nova Gorica tudi uradno prejela ta
mednarodni znak kakovosti. Na podelitvi ga je prevzel župan Mestne občine Nova Gorica Matej
Arčon skupaj z Dejano Baša, sekretarko Turistične zveze in vodjo TIC Nova Gorica. Slovenija pa je kot
prva država na svetu prejela naziv zelene destinacije, kar bo nedvomno pripomoglo k večji
prepoznavnosti in promociji naše države in vseh njenih turističnih krajev. Slovesnost je bila
organizirana v okviru Mednarodne konference "Global Green Destinations Day".

Aktivnost: Štirje martinovi okusi v mestu
Datum: 29. oktober
Kraj: Bevkov trg, Nova Gorica
Turistična zveza TIC Nova Gorica v sodelovanju z Mestno občino Nova Gorica je pripravila uvod v
martinovanje z izbranim urbanim dogodkom. Za vrhunsko vinsko doživetje so skrbeli vinarji iz štirih
vinorodnih okolišev, za omamne vonjave in okuse pa lokalne restavracije in gostilne. Veselemu GOGO
gosaku sta se pridružila junaka Ene žlahtne štorije Marija in Bonafacij, glasbeno vzdušje pa sta
pričarala DJ Tomy D’King in vrhunska slovenska violinistka Ana Mezgec.

Aktivnost: Županovo vino Mestne občine Nova Gorica za leto 2017

Datum: 5. december
Kje: Grad Kromberk
Izbor vina in razglasitev potekata v sodelovanju Mestne občine Nova Gorica s Turistično zvezo TIC
Nova Gorica. Turistična zveza je pripravila pravilnik, povabila vse vinarke in vinarje iz novogoriške
občine k udeležbi ter organizirala strokovno ocenjevanje. Svečana prireditev ob razglasitvi
županovega vina Mestne občine Nova Gorica za leto 2017 je potekala v ponedeljek, 5. decembra
2016, na Gradu Kromberk. Zmagovalno vino je cabernet sauvignon 2013, Vina Zgonik iz Branika.

