„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

DARMOWA APLIKACJA MOBILNA „WEST IS THE BEST”
Stowarzyszenie „WIR”-Wiejska Inicjatywa Rozwoju w Stargardzie zaprasza do korzystania z mobilnej aplikacji
turystycznej „West is the best” stworzonej wspólnie przez 12 Lokalnych Grup Działania z województwa
zachodniopomorskiego, lubuskiego i wielkopolskiego, w ramach realizacji projektu współpracy pt. „Mobilna aplikacja
turystyczna innowacyjnym sposobem promocji obszaru LSR”. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii
Europejskiej w ramach poddziałania „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą
działania” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Z aplikacji korzystać można w telefonach
komórkowych z systemem Android i IOS. Turystyczne informacje są również na portalu internetowym
www.westisthebest.pl oraz www.facebook.com/westisthebestPL.
Aplikacja „West is the best” prowadzi użytkownika przez dwanaście atrakcyjnych turystycznie zakątków województw
zachodniopomorskiego, lubuskiego i wielkopolskiego – zarówno zabytki, jak i miejsca atrakcyjne pod względem
przyrodniczym. Każdy turysta odwiedzający region znajdzie w aplikacji rozbudowaną bazę gastronomiczną
i noclegową, obiekty sportowe i rekreacyjne, punkty z lokalnymi produktami i usługami, a także dane adresowe dobrze
rozwiniętej sieci punktów informacji turystycznej, sklepów, urzędów i banków, dzięki czemu zwiedzanie będzie nie
tylko przyjemne, ale i wygodne. Odwiedzający znajdzie również w aplikacji rozbudowaną bazę obiektów wraz z
nagraniami audio oraz kilkaset tras turystycznych pieszych, rowerowych, kajakowych, edukacyjnych oraz do nordic
walkingu. Przemierzając je, można skorzystać z nawigacji, a przy napotkanych na drodze atrakcjach odsłuchać
związanych z nimi legend lub opisów audio. Ponadto każdy turysta może poznawać region, biorąc udział we
wciągających grach terenowych lub poszukując poukrywanych w terenie skarbów – keszy, które uatrakcyjniają pobyt w
tych malowniczych okolicach. Z aplikacją można zwiedzić Pobrzeże Szczecińskie, Pojezierze Myśliborskie, Pojezierze
Drawskie i Wałeckie, Równinę Pyrzycko-Stargardzką, Pojezierze Dobiegniewskie i Łagowskie, Łużyce Dolne, Lubuski
Przełom Odry, Dolinę Środkowej Odry i Dolnego Bobru, Wał Zielonogórski i Kotlinę Kargowską, Dolinę Obry, Pojezierze
Baza aplikacji należy do niezwykle rozbudowanych – znajduje się w niej prawie 5 tys. obiektów w różnych kategoriach,
ok. 8 tys. km tras tworzących łącznie ponad 300 szlaków oraz ponad 8 tys. barwnych zdjęć. Aplikacja wykorzystuje
technologię GPS, pokazując pozycję użytkownika i lokalizację obiektów. Działa zarówno w trybie online, jak i offline.

