
Kroatië wordt gastheer van de 100ste Zitting van de
Uitvoerende Raad van de Wereld Toerisme Organisatie
Lokatie wordt Rovinj, Kroatië

26 MAART 2015, ROVINJ, KROATIË

SAMENVATTING

De regering van de Republiek Kroatië bevestigt de beslissing van het Ministerie van Toerisme
om de 100ste Zitting van de Uitvoerende Raad van de Wereld Toerisme Organisatie
(UNWTO) plaats te laten vinden in Rovinj van 27 tot 29 mei 2015. Naar aanleiding van deze
beslissing zal het organisatiecomité zich bezighouden met het samenbrengen van
vertegenwoordigers van alle relevante ministeries, toeristische directies en
vertegenwoordigers van steden in Istrië, vliegvelden en publieke ondernemingen. UNWTO is
een afdeling van de Verenigde Naties, gespecialiseerd in toerisme.

In juni 2014, tijdens de vorige bijeenkomst van de UNWTO in Santiago de Compostela

(Spanje), is Rovinj gekozen als locatie voor de viering van het jubileum van de 100ste zitting.

Deze bijeenkomst werd ook bijgewoond door een delegatie van het Ministerie van Toerisme
van de Republiek Kroatië onder leiding van minister Darko Lorencin. Naast Kroatië dongen

ook Egypte en Jamaica mee om gastland te worden van de 100ste editie van de zitting.

“Het is voor Kroatië een enorme eer en privilege om als gastland te fungeren voor het jubileum
van de zitting van de UNWTO. Het is ook de erkenning voor haar deelname aan het werk van
de UNWTO en een bevestiging van de reputatie dat ons land geniet bij deze overkoepelende
organisatie. Ik geloof dat wij het uitgesproken vertrouwen zullen rechtvaardigen en dat Kroatië
zal worden opgenomen in de reisgidsen van de meest vooraanstaande professionals en
experts op het gebied van toerisme in de hele wereld,” aldus minister Lorencin , die tevens
benadrukte dat de relevante zitting de mogelijkheid biedt Kroatië te presenteren als
kwaliteitsbestemming voor congrestoerisme.

“Wij zijn heel blij met de geweldige steun van de Kroatische regering om Kroatië als gastland
op te laten treden voor deze mijlpaalbijeenkomst van de UNWTO,” zei Taleb Rifai, UNWTO
Secretaris Generaal. "Kroatië heeft een leidende rol als het gaat om toeristische
ontwikkelingen en we kijken uit naar een inspirerende bijeenkomst."

De zitting zal circa 300 vertegenwoordigers van de Ministeries van Toerisme vanuit de hele



wereld bijeenbrengen. Naast werksessies heeft het rijke programma als voornemen de
rijkdom en authenticiteit van het Kroatische en Istrische toeristische aanbod te presenteren en
te promoten.

Voor meer informatie over UNWTO ga naar:

http://lmd.unwto.org/event/executive-council-100th-session
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