
Lubelska Regionalna 

Organizacja Turystyczna 



 Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna 

została powołana w 2004 roku w celu 

stworzenia szerszej, bardziej konkurencyjnej 

i odpowiadającej oczekiwaniom rynku oferty 

turystycznej  Regionu Lubelskiego. 

 

 

 



Do najważniejszych celów Organizacji należy: 

 Kreowanie wizerunku województwa lubelskiego w kraju  

i zagranicą jako regionu atrakcyjnego turystycznie 

 Koordynowanie działań promocyjnych  dotyczących turystyki 

w województwie lubelskim 

 Tworzenie platformy współpracy samorządów, podmiotów 

gospodarczych, stowarzyszeń turystycznych i innych 

podmiotów realizujących zadania w zakresie promocji  

i rozwoju turystyki w województwie lubelskim 

 

 

 

 



 
Kreowanie wizerunku województwa lubelskiego  
 jako regionu atrakcyjnego turystycznie 

 
 Udział w Międzynarodowych Targach Turystycznych  

w Polsce we współpracy z Urzędem Marszałkowskim 

Województwa Lubelskiego: 

 Warszawa, Poznań, Biała Podlaska, … 

 

 

 



 Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna promuje Region 

Lubelski ma targach międzynarodowych: 

 FITUR Madryt,  

 ITB Berlin,  

 SALON DES VACANCES Bruksela,  

 BIT MILANO Mediolan,  

 MATKA Helsinki,  

 TUR Goteborg,  

 REISELIV Oslo,  

 VAKANTIEBEURS Utrecht,  

 VIVATUR Wilno 

 WTM Londyn.  

 



 Łącznie  w ramach w/w targów Region Lubelski 

miał do dyspozycji:  

 120 m2 powierzchni wystawienniczej,  

 rozdał kilkanaście tysięcy sztuk materiałów 

promocyjnych dotyczących regionu, 

 odbył kilkadziesiąt spotkań i nawiązał wiele 

kontaktów branżowych. 

 



LROT uczestniczył również w Targach Turystycznych ReisseMarkt 

w Brugii, promując turystykę aktywną i kulturową na rynku belgijskim 

oraz brał udział w Międzynarodowych Targach Biznesu 

Turystycznego w Odessie. Delegacja LROT i Urzędu 

Marszałkowskiego wraz z przedstawicielami z Lubelskiego 

Stowarzyszenia Polskich Kucharzy i Cukierników Regionu Lubelskiego 

promowała kulinarne dziedzictwo Lubelszczyzny podczas IV Festiwalu 

Kuchni Polskiej w Kijowie. 



Zaprosiliśmy do Regionu Lubelskiego dziennikarzy i touroperatorów 

z zagranicy: 

Wizyta dla touroperatorów z Holandii (6 osób) w dniach 11-13 

lipca 2010 r. 

Wizyta dla dziennikarzy z Niemiec (7 osób) w dniach 18-22 

sierpnia 2010 r. 



 Wizyta dla dziennikarzy z Finlandii (3 osoby) w dniach 12-16 

sierpnia 2010 r.,  

 Wizyta dla dziennikarzy z Hiszpanii (3 osoby) w dniach 11-14 

lipca 2010,  

 Wizytę dla dziennikarzy z Holandii (4 osoby) w terminie 25-29 

maja 2010 r. 



 Gościliśmy również dziennikarzy  

 z Belgii (4 osoby) w terminie 19-23 września 2010 roku. 

Wizyta obejmowała zwiedzanie Lublina, wyprawę rowerową po 

Poleskim Parku Narodowym, spływy Bugiem i zwiedzanie 

Nadbużańskiego szlaku przenikania kultur. 

 z Węgier, która odwiedziła Nałęczów oraz Kozłówkę i Lublin 

(część wizyty współorganizowana przez LROT, w terminie 21-22 

września 2010 roku. 



 LUBELSKI KIERMASZ TURYSTYCZNY 
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LUBELSKI KIERMASZ TURYSTYCZNY 

  
Swoją ofertę zaprezentowało ponad 40 - tu wystawców,  

Kiermasz promowaliśmy w TVP Lublin, Radiu Lublin, 

Dzienniku Wschodnim, gazetach turystycznych i innych 

mediach lokalnych, informacja o kiermaszu była również 

na tebimach, bilboardach i plakatach, rozesłaliśmy również 

zaproszenia na kiermasz droga mailową,  

 Zapewniliśmy możliwość wystawcom prezentacji swojej 

oferty na scenie, co stanowiło dodatkową atrakcję Kiermaszu 

dla odwiedzających. 



 LROT opracowuje, wydaje i dystrybuuje foldery 

promujące ofertę turystyczną regionu: 

 Folder „Lubelskie. Oferta przyjazdowa”,  

 12 tysięcy egzemplarzy 

 4 wersje językowe: polska, angielska, niemiecka i rosyjska 

 

 



  

Konkursy: 

regionalny etap konkursu EDEN  

na Najlepsze Europejskie Destynacje  Przyrodnicze  

(o tematyce: turystyka wodna). 

W 2010 roku LROT zgłosił do konkursu dwie kandydatury:  

„Bug najdziksza rzeka Europy”  

„Kajakiem przez Polesie”,  

w etapie ogólnopolskim zajęły odpowiednio 6 i 11 miejsce. 

 



  

 Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna organizuje 

regionalny etap Konkursu na „Najlepszy Produkt Turystyczny – 

Certyfikat POT”; 

  Głównym celem konkursu jest wyłonienie najbardziej 

atrakcyjnych, nowatorskich i przyjaznych dla turystów 

produktów turystycznych Lubelszczyzny, ich promocja, a także 

wspieranie inicjatyw na rzecz rozwoju turystyki regionalnej; 

 



 Najlepsze Produkty Turystyczne 

Województwa Lubelskiego ‘2010 

 

I miejsce –  

Letnia Akademia  

Filmowa  

w Zwierzyńcu 
II miejsce –  

Szlak Żelaza  

i Kowalskich Tradycji 

III miejsce – Jarmark 

Hetmański  

w Zamościu 



Najlepsze Produkty Turystyczne  

Województwa Lubelskiego ‘2010 

NAGRODA INTERNAUTÓW 

 



Najlepsze Produkty Turystyczne Województwa 
Lubelskiego ‘2010 

Wyróżnienia: 

Aktywnie w „Leśnym Skarbcu”,  

Szlak turystyczny  „Magia Miejsc”,  

Wiejskie SPA w „Krainie Rumianku”,  

Z Bagiennym Bractwem do „Leśnego Skarbca”,  

Jarmark Holeński w Holi,  

Festiwal Tradycji i Awangardy Muzycznej KODY,  

„Ocalić od zapomnienia” Rekonstrukcja Bitew pod Tomaszowem 

Lubelskim 1939 r. 



CERTYFIKAT POLSKIEJ  

ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ ‘2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szlak Żelaza i Kowalskich Tradycji 

 



 

 

 

 

 

 

 

Dokumenty strategiczne: 
 
„Perspektywy Rozwoju Sieciowych Produktów 
Turystycznych w Województwie Lubelskim” – 

 
 Został opracowany dokument strategiczny określający optymalne dla 
regionu warunki tworzenia produktów sieciowych, ich pożądane usługi i 
elementy składowe, czynniki przewag konkurencyjnych, optymalne 
metody zarządzania  
i promocji, 
 Zespół Ekspercki wspierający Wykonawcę w opracowaniu dokumentu  
  Konferencja dotyczącą produktów sieciowych i warsztaty w zakresie 
turystyki aktywnej, dziedzictwa kulturowego i tradycji regionu.  
 Filmy na CD 
 

 



   CERTYFIKACJA JEDNOSTEK   
 INFORMACJI TURYSTYCZNEJ 

 Polska Organizacja Turystyczna we współpracy z Forum Informacji 

Turystycznej oraz Regionalnymi Organizacjami Turystycznymi w roku 

2010 wprowadziła certyfikcję jednostek informacji turystycznej 

 

 Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna powołała 

Regionalną Komisję Certyfikacyjną Jednostek Informacji Turystycznej 

Województwa Lubelskiego  



   CERTYFIKACJA JEDNOSTEK   
 INFORMACJI TURYSTYCZNEJ 

Regionalna Komisja Certyfikacyjna zweryfikowała 11 wniosków  

i przyznała następujące ilości gwiazdek: 

 

Lubelski Ośrodek Informacji Turystycznej -  

Zamojski Ośrodek Informacji Turystycznej -  

Centrum Informacji Turystyczne w Białej Podlaskiej -  

Chełmski Ośrodek Informacji Turystycznej -  



   CERTYFIKACJA JEDNOSTEK   
 INFORMACJI TURYSTYCZNEJ 

Informacja Turystyczna GRAŻKA II we Włodawie -  

LOT „Kraina Lessowych Wąwozów -  

LOT „Roztocze” -  

punkty informacji turystycznej w Krasnobrodzie i w Biłgoraju -  

Ośrodek Edukacyjno-Muzealny Roztoczańskiego Parku Narodowego  

w Zwierzyńcu -  

Centrum Promocji i Rozwoju Polesia Zachodniego we Włodawie -  



 Szkolenia kontynuowane w ramach projektu: 
„ŚCIEŻKI KOMPETENCJI – Szkolenia dla branży 

turystycznej”. 

W szkoleniach wzięło udział 60 osób z branży turystycznej  

Regionu Lubelskiego, które uczestniczyły w:  

 zajęciach z języka angielskiego, realizowanych w Lublinie, Zamościu, 

Nałęczowie i w Janowie Lubelskim,   

 warsztatach kompetencji w 3 obszarach tematycznych – marketing, 

 zajęciach z zakresu tworzenia ofert turystycznych oraz wykorzystania 

nowoczesnych technologii komunikacyjnych w turystyce 

 treningach komunikacyjno-motywacyjnych. 



Projekty rozpoczęte w II połowie 2010 roku. 
„NA SZLAKU KARIERY. Przygotowanie do pracy 

w turystyce”. 

Projekt jest adresowany do 36 osób 
bezrobotnych i obejmuje: 

szkolenia zawodowe z dziedziny turystyki  

i marketingu; 

poszerzenie znajomości języka angielskiego; 

doradztwo zawodowe; 

warsztaty terenowe w celu zapoznania się  
z ofertą turystyczną Regionu Lubelskiego 

9-miesięczny staż zawodowy. 

 



Projekty rozpoczęte w II połowie 2010 roku 
„TURYSTYKA-PASJA I PROFESJA. 

Specjalistyczne szkolenia z zakresu turystyki”. 
 

Projekt jest adresowany do 128 osób 

pracujących i obejmuje: 

• możliwość udziału w jednym z ośmiu 

warsztatów tematycznych; 

• poszerzenie znajomości języków: 

angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, 

włoskiego i hiszpańskiego; 

• warsztaty terenowe w celu zapoznania 

się z ofertą turystyczną Regionu 

Lubelskiego. 

 



Nowa strona www.lrot.pl 



 
 
 
 
 
 
 
 

LUBELSKI OŚRODEK INFORMACJI 
TURYSTYCZNEJ  

I KULTURALNEJ W LUBLINIE 

 
 

 

 



 

 

 
Dorota Lachowska 
Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna 
ul. M.C. Skłodowskiej 5 p. 107 
20-029 Lublin 
e-mail: d.lachowska@lrot.pl 
tel. 81 532 14 48 
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