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 Споразум о сарадњи у области туризма Србије и Албаније како би имали "заједнички
туристички производ", потписали су у Београду министри Расим Љајић и Бленди Клоси.

  Министар туризма и заштите животне средине Албаније Бленди Клоси казао је
новинарима да туризам постаје саставни део привреда Србије и Албаније јер "доноси
новац, а новац доноси економску моћ и већу снагу и бољитак за све у региону".

  

"Албанија и Србија као регион имају велике шансе и много тога што заједнички могу да
понуде, потенцијали су велики, треба их искористити и између осталог укључују
културну баштину, промовисање живота и животних стилова", истакао је Клоси.

  

Албански министар је рекао да се с Љајићем договорио да организују заједнички
састанак министара туризма региона, да би радили на сачињавању заједничке
стратегије и заједничког туристичког производа који би објединио све понуде земаља
Балкана, како би оне оствариле веће резултате на светском тржишту.

  

Љајић је рекао новинарима да се "заједничким туристичким производом" повећава
могућност да се привуку туристи, пре свега с прекоокеанских тржишта, док су, ако се
наступа појединачно, шансе за то знатно мање, јер туристи желе да током једног
путовања посете две, три или више земаља.
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Такве споразуме Србија има с Црном Гором и Македонијом, а припремају се и с
Хрватском и Бугарском.

  

Љајић је рекао да "ништа боље и ефикасније не може да руши стереотипе и баријере
међу људима као што то могу туристичка путовања".

  

Додао је да ће се захваљујући потписаном споразуму повећати и туристички промет
између Србије и Албаније.

  

(Бета)

  

 2 / 2


