Dél-Dunántúli Ökoturisztikai Klaszter:
ahol a természet és a tudás találkozik

A

Dél-Dunántúli Ökoturisztikai Klaszter a
Gyeregyalog.hu – Összefogás a DélDunántúli Aktív- és Ökoturizmusért
Közhasznú Egyesület gesztorálásával jött
létre 2010-ben. Az új típusú turisztikai
együttműködés sikeresen szerepelt a
DDOP keretében meghirdetett klaszter
pályázaton. A 12 alapító taggal indult
klaszter mára már 30 tagra bővült.
Szervezetünk székhelye Patcán van, és
fenntartunk egy irodát Pécsen.

Klaszterünk fő célja az ökoturizmus és környezeti
nevelés meghatározó szereplőinek régiós szintű összefogása, munkájuk eredményességének segítése, és ezáltal
az ökoturisztikai kínálat növelése. Természetesen az ökoés a fenntartható turizmus szemléletével összhangban
törekszünk arra, hogy a természetet oly módon ismertessük meg a vendégekkel, hogy a turistaforgalom se menynyiségével, se minőségével ne tegyen kárt a természeti
és kulturális értékekben.
Tagjaink között szerepelnek ökoturisztikai élményparkok, természetismereti központok, erdei iskolák,
erdőgazdaságok, különböző ökoszállások, ökoporták, osztálykirándulás és táborozási helyszínek, játszóházak, tájház, skanzen.

Tagjaink az érdekes látnivalókon túl sokszínű programmal, erdei iskolákkal, nyári táborokkal várják a látogatókat. A programajánlatban megjelennek a természetjárás
és az aktív pihenési lehetőségek különböző formái, mint
a gyalogos, kerékpáros, lovas túrázás. A tagok szolgáltatásai között megtalálható a hagyományőrzés, kézműves foglalkozások, őshonos állatok megismerése, erdei iskolai
programok és a játékos környezetvédelem. Sok helyen
tagjaink helyi specialitásokkal, egészséges ételekkel is
várják a vendégeket. Küldetésünk része az ökotudatos
szemléletmód elterjesztése, a környezeti fenntarthatóság
hangsúlyozása és az ezt biztosító innovatív megoldások
népszerűsítése.

Az egyesület az első eredményesen megvalósult pályázati tevékenységet követően újra nyert a DDOP
által 2012-ben kiírt klaszterfejlesztési
pályázaton. A „Léptékváltás zöld ritmusban – A Dél-Dunántúli Ökoturisztikai Klaszter fejlesztése” (DDOP2.1.3/A-12-2012-0001) című pályázat
2014 decemberében fog zárulni.
Ezen pályázat keretében elkészültek a klaszter tagjait bemutató rövid
kisfilmek; ökoturisztikai rendezvényeket, konferenciákat szerveztünk;
pedagógusoknak lehetőséget biztosítottunk study-tour keretében, hogy
megtekintsék tagjaink kínálatát; kézműves, osztálykirándulás és imázs
kiadványokat készítettünk; kerékpárokat helyeztünk ki tagjainkhoz. Havi
rendszerességgel küldjük hírlevelünket aktuális programjainkról, híreinkről. Folyama-tosan aktualizáljuk a
www.gyeregyalog.hu honlapunkat és a facebook.com/ddokoklaszter oldalunkat. Megkezdtük a
klaszter által kialakított ökoturisztikai
minősítési rendszer bevezetését, és
jelentős sikernek tartjuk azt, hogy
már több mint 20 szolgáltató viselheti a minősített ökoturisztikai szolgáltató megnevezést.
Klaszterünk 30 taggal tevékenykedik, és széles körben reprezentálja a dél-dunántúli régió ökoturisztikai kínálatát. Szeretnénk elérni,
hogy gazdag természeti értékeink és
rendszeres programjaink révén a
Dél-Dunántúl Magyarország ökoturisztikai központjává váljon.

Látogasson el hozzánk!
Dél-Dunántúli Ökoturisztikai Klaszter
– Gyeregyalog.hu Egyesület
Cím: 7477 Patca, Fő u. 9.
Központi iroda: 7625 Pécs, Vince u. 9/2.
E-mail: info@gyeregyalog.hu
Web: www.gyeregyalog.hu
Facebook: www.facebook.com/ddokoklaszter

