
 

 

 

BIKE PLEASURE – S KOLESOM V NARAVO 

 

Status projekta: v teku 

Naziv operacije: Bike Pleasure – S kolesom v naravo 

Akronim: Bike Pleasure 

Vrednost operacije: 19.043,72 Eur 

 

Partnerji:  

 Zavod za turizem in razvoj Lendava - Turisztikai és Fejlesztési Közintézet Lendva 

 Novak online, Leon novak, s.p. 

 

Opis in cilji projekta: 

Namen operacije Bike pleasure je vzpostaviti specializirani integralni turistični produkt za off-road 

kolesarjenje. V sklopu le-tega bo nastala ponudba za off-road kolesarjenje, torej za kolesarjenje v 

sožitju z naravo – preko naravovarstvenih paktov bodo predstavljene naravne danosti območja. Tako 

bo vzpodbujena zavest za posebno floro in favno tega območja.  

Preko medijev in praktičnih delavnih bo potekalo ozaveščanje lokalnega prebivalstva o kolesarjenju 

kot zdravem načinu mobilnosti, kot opcijo za zdravje na delovnem mestu ter predvsem o stiku 

človeka z naravo. Operacija tako zasleduje cilj trajnostnega razvoja kolesarskega turizma na območju 

LAS. Projekt »Bike pleasure« se izvaja v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, LAS 

Pri dobrih ljudeh 2020. 

 

Aktivnosti, ki bodo potekale v okviru operacije: 

Vzpostavitev off-road kolesarske destinacije  

 Priprava enega integralnega tursitičnega paketa, ki zajema: 

 Priprava 3  naravovarstvenih paketov 

 Priprava 6 off-road kolesarskih tras  

 Nakup opreme za izvajanje turističnega produkta 
 

Oblikovanje ponudbe ter promocija 

 Vzpostavitev blagovne znamke in CGP podobe  

 Vzpostavitev privlačne spletne strani v dveh jezikih, na kateri bo predstavljen produkt z 

možnostjo rezervacije 

 Priprava in tisk promocijskega letaka  

 Priprava marketinških fotografij  

 Priprava promocijskega videoposnetka  

Trajnostni razvoj kolesarskega turizma 

 Objava promocijsko – izobraževalnih člankov na lokalnem spletnem portalu  



 

 

 Priprava promocijsko izobraževalnih delavnic  

 Ozaveščanje zaposlenih v podjetjih za spodbujanje kolesarjenja 

 Dan odprtih vrat v kolesarskem centru Murania 

 Nakup opreme  

Spletna stran projekta: še ni na voljo 

Za vsebino je odgovoren Zavod za turizem in razvoj Lendava - Turisztikai és Fejlesztési Közintézet 

Lendva. Organ upravljanja, pristojen za izvajanje pomoči iz EKSRP je MKGP. 

 

 


