
Evrópsk ferðasvæði keppast við 
að hagnýta stóraukinn áhuga 

almennings á bættri líðan

ÓKEYPIS námspakki tilbúinn til niðurhals

Stuðningsefni  - Námskeiðspakkar

- Svæðisbundnar aðgerðaáætlanir
Þróun tækifæra fyrir 

svæðisbundna, heilsueflandi ferðaþjónustu

Nýttu þér aukinn áhuga fólks á heilsueflandi ferðaþjónustu út 
frá stað-, svæðis- og stjórnunarlegu sjónarmiði.

Markmið DETOUR verkefnisins eru skýr: að gera 
ferðaþjónustusvæðum og áfangastöðum kleift að þróa og nýta 
sér efnahagslegan, félagslegan og umhverfislegan ávinning af 
heilsueflandi ferðaþjónustu. Verkefnið gefur 
ferðaþjónustufyrirtækjum og öðrum hagsmunaaðilum 
möguleika á aðgengilegri starfsmenntun auk úrræða sem nýst 
geta við þróun heilsueflandi ferðaþjónustu á viðkomandi 
svæðum. Hvort sem um er að ræða verkefni sem eru á 
hugmyndastigi eða lengra komin, geta fyrirtæki og viðkomandi 
svæði aukið færni sína til nýsköpunar, eflt fjölbreytni á markaði 
og sjálfbæran vöxt hagkerfis heilsueflandi ferðaþjónustu.

DETOUR er verkefni styrkt af Erasmus+ og er unnið af 
samstarfsaðilum frá Írlandi, Skotlandi, Asóreyjum, 
Slóveníu, Danmörku og Íslandi.

ÓKEYPIS DETOUR námspakkinn inniheldur:
Þrjá hagnýta námspakka til að þróa og betrumbæta heilsueflandi ferðaþjónustuafurðir:
• Kynning á tækifærum innan heilsueflandi ferðaþjónustu í Evrópu.
• Kynning á þáttum og aðferðum sem einkenna vel heppnuð verkefni sem leitt hafa til heimsþekktra 

heilsueflandi ferðaþjónustuframboða og svæða.
• Þróun og framkvæmdaleiðir heilsueflandi hátíða og viðburða.

Upplýsingar um hvernig hægt er að stuðla að starfssamfélagi og viðhaldi heilsueflandi 
ferðaþjónustusamfélaga: Hagsmunaaðilar öðlast aukna færni, þekkingu og skilning á nýsköpun innan 
heilsueflandi ferðaþjónustu og á fjölbreytni markaðarins. Þeir hafa einnig aðgang að sniðmátum, 
verkfærum, úttektum á áfangastöðum, áfangakortum og aðgerðaáætlunum.

Ný námskeið um heilsueflingu og hvernig má þróa upplifun innan heilsueflandi ferðaþjónustu, meðal 
viðfangsefna eru;
• Heilsueflandi ferðaþjónusta sem nýtt viðskiptamódel.
• Markaður heilsueflandi ferðaþjónustu.
• Frumlegt heilsueflandi framboð og þjónusta.
• Leiðir til að bjóða upp á einstaka heilsueflandi upplifun fyrir gesti.
• Að skila vellíðunarupplifun með stafrænum fókus.



“This project has been funded with support from the European 
Commission. This publication reflects the views only of the author, and the 
Commission cannot be held responsible for any use which may be made of 
the information contained therein.” “
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Námspakki 3 Að hanna 
heilsueflandi ferðaþjónustuhátíðir 
og viðburði

DETOUR – námspakkar 

fyrir þróun heilsueflandi 

ferðaþjónustu

Tilbúnir fyrir þig til niðurhals!
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ferðaþjónustusvæði
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