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- editorial -

Salut!

Ultimul editorial l-am scris când pandemia de COVID 19 abia
ajunsese la noi în ţară şi noi pregăteam numărul 3 al Ski Magazine,
revistă care, din păcate nu a mai văzut niciodată tiparul. Speram atunci
că voi scrie un editorial înainte de începutul lui mai şi că acela va fi în cu
totul altă notă decât cel din februarie. Ei bine, din păcate, nu s-a
întâmplat acest lucru. Nu a fost niciun editorial în mai, pentru că nu a
fost nicio revistă în mai-iunie. Virusul acesta, pe lângă vieţile luate, pe
lângă problemele de sănătate pe care le-a cauzat, a reuşit să ne
schimbe complet modul de viaţă. Ne-a închis în case, a închis pentru
început pârtii de schi, a anulat evenimente, a pus pe butuci turismul, o
bună parte a economiei şi a pus pe butuci în mare măsură presa
tipărită. În aceste condiţii este aproape un miracol că reuşim să
scoatem o nouă ediţie tipărită a Outdoor Magazine.

Andi

Sper ca această revistă să vă stârnească apetitul pentru a vă
(re)descoperi ţara. Şi sper ca următorul editorial să-l pot începe în alt
ton.

Pe de altă parte, acest virus a reuşit să repună România pe
primul loc în topul destinaţiilor dorite de concetăţenii noştri. Ne
redescoperim ţara şi aflăm că poate fi una dintre cele mai potrivite
destinaţii pentru activităţile outdoor şi pentru turismul de aventură.
Ştiam cu toţii, sau intuiam măcar, că avem locuri şi peisaje de vis. Ce nu
ştiam e că s-a dezvoltat şi la noi o infrastructură şi o serie de servicii care
să susţină acest gen de turism. De aceea ne-am decis să dedicăm acest
număr şi numărul următor (cu foarte puţine excepţii) promovării
destinaţiilor interne. Şi chiar şi noi am rămas surprinşi de câte locuri şi
activităţi inedite am descoperit, de multitudinea şi de calitatea
serviciilor care ţi se oferă sau de coerenţa programelor de dezvoltare
prin turism a unor zone din România.

Vă mulţumesc că ne citiţi,

Andrei Hu�anu, redactor-șef
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