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Coordonatorul proiectului:
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Organizatii partenere:

Conversia continutului cursului in
Planificarea
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transnationale in Oporto.
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INNETICA (Spania)
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INCDT – Institutul National de
Cercetare-Dezvoltare in Turism
(Romania)
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Skills Zone (Malta).
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Glandrive (Portugalia).

UNDE NE PUTETI GASI:
bluetourismopportunities.eu
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