


Zonele naturale şi locuitorii lor sunt bogăţii unice pe care 
merită să le preţuim mai mult.  

 
Turismul eco nu înseamnă o întoarcere în trecut, este un 

mod inteligent şi modern de dezvoltare  având ca 
principali beneficiari  

oamenii locului şi tradiţiile  
 

 



 
 

 

  
Vâslitul este o formă 
autentică a turismului lent 

 
Vâslitul permite cea mai 
bună formă de a explora 
Delta Dunării 

 
 
 
 

Vâslitul oferă o experiență 
directă de reconectare la 
natură 

 
Vâslitul transmite energia 
și atmosfera locului 

 



 
 

 Puternic brand de marketing: produse de turism, programe de 
antreprenoriat social, proiecte pentru dezvoltarea durabilă a zonelor 
protejate. 

 

 Campanie națională și internațională ce promoveaza vâslitul și turismul 
responsabil: 

 Danube Connection 

 Rowmania FEST – Festivalul Internațional al Bărcilor cu Vâsle 

 Descoperă Rowmania / România naturală văzută din barcă 

 

 

 
 

 
 

 



DANUBE CONNECTION 

 Platformă interactivă şi interdisciplinară în spaţiul dunărean: gândit să 
devină un festival itinerant al Dunării din amonte până în aval (iunie - 
septembrie) 

 Promovarea Deltei Dunării ca destinație de turism lent și a altor destinații 
de ecoturism din România în țările riverane Dunării  

 Conectarea țărilor riverane Dunării vâslind, folosind arta și valorile eco, 
inspirați de un patrimoniu cultural comun 

 

 

 

 Danube Connection 2013: 8 evenimente urbane, 6 capitale europene: 
București, Regensburg, Viena, Bratislava, Budapesta, Belgrad, Ruse, Tulcea 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 a 3-a ediție: 30 August – 1 Septembrie 2013, Tulcea 

 Promovarea vâslitului și a turismului de bun simț în România 

 eveniment de relansare a turismului sustenabil în Delta Dunării   

 Promovarea culturii locale a Deltei Dunării 

 Activități: competiții de vâslit, Delta Rowmania Triathlon, târg de proiecte 

pentru dezvoltare durabilă, spectacole artistice ale comunităților locale, dezbateri, 

evenimente gastronomice, concerte, proiecții de film 

 

 

ROWMANIA FEST – Festivalul Internațional al Bărcilor cu Vâsle 



 serie de evenimente (mini festivaluri pe apă) organizate în orașele străbătute 

de râuri sau cu deschidere la lacuri (mai – august 2013) 

 competiții sportive de viteză în canotci 10+1. Finala: RowmaniaFEST 2013 

 

 

 

 

 

Descoperă Rowmania / România naturală văzută din barcă 



INFRASTRUCTURA VERDE 

 
 

 
 
 

 

 

 



CENTRUL DE ECOTURISM ROWMANIA- CRIȘAN 



Centrul de Ecoturism Rowmania Crișan (CER) este un proiect pilot de 

antreprenoriat social al Asociației de Ecoturism Romania (AER) și al Asociației 

Ivan Patzaichin-Mila 23, parte din noua abordare a viitoarei infrastructuri 

verzi a Deltei Dunării: vâslind cu Rowmania – turism lent în beneficiul naturii 

și a comunitaților locale 

ture de o zi cu canotca (canotca este o barcă de lemn inspirată de lotca 
tradițională și construită local) 

ture de mai multe zile, cu ghidare și interpretare, cazare și mâncare tradițională 

Descoperirea naturii și cuturii locale. 
 

CER este locul unde vizitatorii pot invața despre  sunetele naturii, simt atmosfera 

locului și înțeleg relația dintre oameni și natură. 

Centrul Crișan este primul din viitoarea rețea de centre Rowmania ce vor fi create în 

Rezervația Biosferei Delta Dunării.  

ROWMANIA ECOTOURISM CENTER - CRIȘAN 



 proiect de reamenajare urbană în zona centrală a 
Bucureștiului (Dâmbovița - Biblioteca Națională) 
 

 vizează reconectarea individului urban cu natura 
autentică, cu ajutorul intervenției artistice 
 

 spațiu de promovare a destinațiilor de ecoturism din 
rezervațiile naturale și zonele protejate 
 

 promovarea vâslitului ca activitate de agrement, prin 
închirierea de canotci 

CENTRUL ROWMANIA – BUCUREȘTI (DÂMBOVIȚA) 





PARTENERIATE PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ 

 
 

 

Asociaţia „Ivan Patzaichin – Mila 23” își propune realizarea și 
promovarea de proiecte de dezvoltare durabilă de interes zonal 
şi regional 

Pentru aceasta, Asociația își asumă rolul de facilitator de 
colaborare și networking între micii intreprinzători, autorități 
locale, instituții și parteneri. 

 
 Parteneriate cu administrațiile locale și naționale 

 Parteneriate cu alte ONG-uri, operatori locali, organizații locale și micii 
întreprinzători 

 Implicare în implementarea Strategiei UE pentru Regiunea Dunării în 
România 
 

 

 
 

 



 

Social Headquarters:  

 Mila 23 Village, Crişan, Tulcea County, Romania 

 

Correspondence address:  

 150 Uranus St., District 5, Bucharest 050826, Romania 
 

Phone: + 40 21 312 3835  

Fax: + 40 21 313 8035   

E-mail: office@rowmania.ro  

 

 
 

CONTACT 

mailto:office@rowmania.ro

