
Област Навара, община Лумбиер (Испания)
Проектът засяга планиране в областта на еко-туризма и управление на

защитените територии, включени в община Лумбиер (Навара, Испания), както и
разглеждане и оценка на съществуващите ресурси. В долната част на Пиринеите по
долината на р. Салазар, между Lumbier и Romanzado се намира най-дългата и най-
впечатляващите от всички клисури в Навара. В скалите има огромна колония на
белоглави лешояди, които можете да се види в полет.

В рамките на проекта целта е била да се промени до тогава провежданата
пасивна политика с активна, ангажираща
всички местни структури и фирми.
Първоначално тя се е провеждала в
областта на планирането и управлението на
общественото ползване на териториите, тъй
като това са били областите с най-много
конфликти между различните организации,
но и са предоставяли най-много
възможности на местното население да
генерират приходи и по-висока заетост.

Схемата се е основавала на три стълба:
- Създаване на разнообразна база за настаняване и подобряване на

инфраструктурата;
- Заетост на местни групи от населението, които трудно биха били заети в

селските райони;
- Изграждането на обща система за управление.

До ден днешен тази система за планиране и управление е един от принципните
източници за заетост в областта. Тя се отличава и със забележителната възможност за
трансформирането й в други области, като е провокирала редица други инициативи в
област Навара.

Природното разнообразие и богатство на околната среда на Навара означава,
че всяка дейност, извършвана в контакт с
природата е засилена. Тук ще намерите опции,
за да задоволят всички вкусове тук.

В региона има различни алтернати
свързна с различни преходи (пеша или на кон),
велосипедни турове или голф, други по-
вълнуващи неща, като например приключенски
спортове, или забавни дейности като пейнтбол
и др.

За повече информация:
http://www.turismonavarra.es/eng/propuestas/observacion-aves/navarra-
biodiversidad/recurso.aspx?o=3860
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