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ABSTRACT
Este din ce în ce mai evident că turismul de nișă constituie o linie strategică de dezvoltare pentru zonele
rurale europene.
Proiectul Escape2 implică regiunile rurale din nouă țări europene, teritorii unite de un nivel scăzut de
creștere economică, în ciuda prezenței unui bogat patrimoniu cultural și natural. Prin urmare, acestea
sunt zone cu un potențial puternic, însă până în prezent subevaluat și puțin utilizat pentru dezvoltarea
teritoriilor în sine.
Partenerii proiectului:
•

Bulgaria - Regiunea Tran - Agritour

•

Grecia - Boeotia - Athens Institute for Lifelong Learning

•

Irlanda - Regiunea Leitrim - Momentum

•

Italia - Regiunea Monti Dauni - Meridaunia

•

Portugalia - Regiunea Ria Avairo și Baixo Vouga Lagunar - Aproximar

•

Romania – Regiunea de Nord-Vest - EASI

•

Slovacia – Regiunea Centrala și de Vest - New Edu

•

Spania - Regiunea Ribera - Consortia de la Ribera

•

Turcia - Edremit Region - K- GEM

Unul dintre sectoarele cele mai potrivite pentru dezvoltarea acestor zone conturate este turismul de nișă și
cel durabil.
Zonele rurale din țările implicate în Escape2 au caracteristici comune pe care am dorit să le analizăm și al
căror studiu a definit această relație.
În general, putem spune că toate destinațiile examinate au:
1. O dezvoltare slabă a serviciilor turistice
2. Puține politici care vizează creșterea sectorului turistic
3. Un nivel scăzut de conștientizare din partea populației locale cu privire la patrimoniul prezent
4. Formarea slabă și insuficientă a persoanelor care lucrează în sectorul turistic
5. Definirea inexistentă sau deficitară a segmentelor de piață care trebuie atrase (tipuri de vizitatori)
6. Slaba incisivitate a mărcilor turistice (reputație slabă, inexistentă sau comunicare ineficientă, etc ...)
7. Lipsa de cooperare între actorii locali / părțile interesate / factorii de decizie politică
8. Lipsa unei construcții profesioniste a produselor turistice adaptate la piață
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Acestea sunt locuri a căror vocație turistică se lovește de obstacole semnificative, de la plasarea în contexte
turistice consolidate și acaparatoare, la lipsa unei propuneri turistice structurate și eficiente, de la contexte
aproape complet lipsite de piață turistică la servicii slab calificate, etc.
Această lucrare își propune să sintetizeze situațiile care pot fi reunite pentru a putea formula răspunsuri la
nevoile și problemele identificate.
Analiza care urmează constituie baza pentru dezvoltarea unei strategii comune care să integreze toate țările
participante la Escape2 și să permită un impact eficient asupra comunităților locale și a economiei.
Activitățile proiectului vizează atingerea obiectivelor și a principalelor rezultate așteptate și au implicat actori
prin intermediul unor întâlniri locale,actori ce adesea nu au acces la cunoștințe și informații și, prin urmare,
trebuie să fie puternic informați, instruiți și sprijiniți pentru a concepe și adopta o strategie turistică
inovatoare în care pot juca un rol important.
Obiectivul final este de a contura orientări generale pentru o metodologie comună pentru un turism rural
sustenabil (care să respecte locurile, patrimoniul cultural și natural), valabilă pentru rețeaua transfrontalieră
creată de proiect și axată pe dezvoltarea unui turism rural de calitate.
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Introducere
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INTRODUCERE
De ce proiectul ESCAPE2?

Proiectul ESCAPE2 implică regiunile rurale din nouă țări europene, unite de un nivel scăzut de
productivitate și de ocupare a forței de muncă, dar bogate în patrimoniu cultural și naturalist. Din
păcate, acest potențial nu este exploatat pe deplin. Motivul principal este situația economică actuală a
zonelor rurale și montane din țările europene, care rămân, în multe cazuri, substanțial marginalizate. Nu
există un produs turistic elaborat, în special în zonele mai puțin frecventate din sudul și estul Europei,
excluse până acum de pe piață.
Nu există nicio îndoială că există un decalaj datorat limitelor de viziune organizațională, infrastructurală,
antreprenorială, politică și programatică.Acest proiect își propune să identifice nevoile specifice
identificate în zonele rurale și să traseze, pornind de la acestea, o strategie de dezvoltare a turismului.
Pandemia COVID-19 a adus multe schimbări în viața noastră. Nu doar deciziile noastre zilnice au fost
afectate, ci și viziunea noastră asupra petrecerii sărbătorilor și stilul nostru de viață în general. Din ce în
ce mai mulți oameni simt nevoia de a petrece timp de calitate în natură, explorând oportunitățile
turismului rural și descoperind destinații frumoase la nivel regional sau național. În ultimii doi ani, a
scăzut frecventarea destinațiilor turistice consacrate (orașe centrate pe artă, stațiuni balneare, etc.) și a
crescut interesul pentru satele mici și destinațiile rurale, percepute ca fiind mai sigure pentru sănătate.
Pornind de la o situație contingentă, turistul obișnuit a reușit să conștientizeze că destinațiile turistice
"neobișnuite" și minoritare vin cu oferte valoroase din punct de vedere calitativ și convenabile din punct
de vedere economic.
Prin urmare, criza COVID-19 a devenit o oportunitate pentru turismul rural. Din cauza răspândirii
virusului, multe companii au încurajat munca la distanță. Oamenii au fost nevoiți să rămână acasă și de
acolo au încercat să facă cât mai multe lucruri: să lucreze, să facă sport, să gătească și să ia masa, să
"călătorească" realizând tururi virtuale ale orașului, de exemplu, și multe alte activități pe care le
desfășurau înainte de "mutarea" urgenței sanitare. Un număr mare de oameni au decis să se mute în
casele lor de vacanță, să se mute temporar în sate mici sau chiar să cumpere o casă în zonele rurale,
deoarece orașele mari au fost literalmente închise din cauza blocării.
În teorie, COVID-19 are o transmitere mai redusă în zonele rurale. Deoarece grădinițele și școlile au fost
închise pentru o lungă perioadă de timp, familiile au fost nevoite să fugă din marile zone urbane și din
marile orașe. Zonele rurale trebuie să devină mai atractive prin asigurarea condițiilor necesare pentru o
experiență plăcută.
Proiectul ESCAPE2 analizează situația actuală a pieței din fiecare țară și, prin urmare, propune noi viziuni
și noi perspective pentru dezvoltarea zonelor rurale. Acestea fiind spuse, obiectivul principal al
proiectului este de a dezvolta o STRATEGIE comună care să integreze toate țările participante și să
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permită un impact eficient asupra comunităților și economiei locale. Această strategie va fi creată prin
compararea situațiilor locale, prin schimbul de bune practici și prin identificarea nevoilor comune ale
turismului rural.

De ce acest raport?
Rapoartele joacă un rol important în orice proiect, deoarece comunică informațiile care au fost colectate
în urma cercetării și analizei datelor.
Acest raport se referă la diferitele aspecte ale turismului rural și la diferitele tipuri de turism rural
existente.
Primul pas constă în conturarea unei viziuni exhaustive asupra turismului rural, a evoluției și a variațiilor
sale, deci a politicilor și programelor din UE care îl privesc (direct și indirect). A doua parte a acestui
raport prezintă metodologia de lucru aplicată, rezultatele cercetării pentru fiecare partener și analiza
pieței turistice din zonele rurale.
Pentru pregătirea primului rezultat intelectual al acestui proiect, toți partenerii au realizat o analiză de
piață prin diverse sondaje, realizate datorită diseminării unor formate de chestionare distincte în funcție
de categoria de operator turistic. Principalii actori (patrimoniu cultural și natural, ospitalitate și cazare
și ghizi turistici) au fost examinați prin intermediul unor întrebări specifice.
Analiza rezultatelor sondajelor a dus la definirea stării actuale a pieței turistice din zonele implicate, cu
identificarea punctelor tari, a punctelor slabe, a bunelor practici și a nevoilor. Rezultatele analizei pieței
sunt rezumate în ultima parte a raportului.
Pentru a crea o strategie de piață comună, este important să se facă o verificare încrucișată a POI
(punctelor de interes) și să se facă o analiză încrucișată a situației existente în toate zonele din țările
partenere. În cele din urmă, acest raport va rezuma punctele forte și punctele slabe ale zonelor rurale.
Prin urmare, acest document reprezintă punctul de plecare pentru definirea strategiei comune.

Scopurile și obiectivele raportului
Scopul principal al acestui raport este de a pune bazele științifice pentru definirea unei strategii comune
de dezvoltare a turismului rural. Operațiunea este realizată datorită unei analize ample a situației din
fiecare zonă rurală implicată în proiect, cu implicarea directă a actorilor locali. Toate documentele din
IO1 converg într-un RAPORT DE PREZENTARE GENERALĂ care va servi drept bază pentru definirea IO2,
care presupune, printre altele, definirea cursului de formare.
Cel de-al doilea și cel de-al treilea rezultat se vor traduce apoi în instrumente produse în mod specific
pentru a realiza Strategia generală. Proiectul va dezvolta conținutul și curricula pe baza rezultatelor
cartografierii și a corespondenței și va testa și încerca formarea timp de 3 luni prin organizarea de cursuri
online livrate prin intermediul platformei proiectului. Obiectivul principal al raportului este de a
contribui la dezvoltarea unei STRATEGII comune a țărilor participante pentru a eficientiza impactul
asupra comunităților locale și a economiei, de a încuraja cooperarea transnațională și crearea de rețele
ale tuturor actorilor cu autoritățile locale/regionale și cu cetățenii cu expertiză în turism. Această rețea
transnațională va permite deschiderea dimensiunii locale către cea națională și internațională.
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Importanța unei cercetări/unor studii/rapoarte comparative
Studiul comparativ este necesar deoarece toate informațiile colectate sunt analizate și apoi puse cap la
cap pentru a găsi diferențele și asemănările. Această metodă îmbunătățește calitatea raportului,
deoarece oferă o imagine mai amplă a situației. Ea poate fi realizată prin cercetare cantitativă sau
calitativă.

Foaia de parcurs a raportului
Metodologia comună transferabilă pentru pregătirea acestui raport constă în mai multe etape, toate
având ca scop definirea situației sectorului turistic în diferitele destinații rurale luate în considerare.
Etapele fundamentale ale metodologiei sunt:
•

Schițarea chestionarelor împărțite pe tipuri (ospitalitate, servicii turistice, administratori de
bunuri culturale și naturale).

•

Identificarea bunelor practici locale (exemple de succes și sustenabile)

•

Distribuirea chestionarelor către un număr adecvat de operatori

•

Extrapolarea datelor obținute în urma compilării chestionarelor.

•

Identificarea punctelor tari și a punctelor slabe ale sistemelor turistice

•

Identificarea nevoilor care stau la baza unei dezvoltări turistice coerente și sustenabile

Chestionarele, împărțite în funcție de tipul de operator căruia îi sunt destinate, prezintă întrebări care
servesc la identificarea elementelor-cheie ale propunerii turistice locale, cum ar fi serviciile oferite,
accesibilitatea acestora, costurile, tipul de comunicare și promovare realizată, orele de funcționare,
deschiderea, serviciile complementare oferite, clienții actuali, intervalele de costuri ale serviciilor,
limbile vorbite de personal, utilizarea internetului și a rețelelor sociale etc. Scopul este de a avea o
imagine clară a situației reale.
Identificarea bunelor practici servește în schimb la evidențierea experiențelor de succes și durabile deja
realizate, care indică indirect și care sunt vocațiile turistice ale unei destinații și care sunt piețele deja
interceptate, al căror interes poate fi extins.
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CAPITOLUL 1

Rural
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1. Rural

1.1. Definiție
Originea etimologică a cuvântului "rural" este "rus", un termen latin care desemna zona rurală cultivată.
Termenul "rural" indică, în principal, ceea ce este caracteristic zonei rurale sau, mai general, zonelor
neurbanizate. În aria semantică a acestui adjectiv se regăsesc cuvinte precum: rural, câmpulungar, agricol,
țărănesc, georgic, rustic, bucolic..., termeni care indică toți un sistem productiv și social bazat în principal pe
utilizarea resurselor naturale.
Putem considera "zone rurale" toate teritoriile cu vocație agricolă sau, mai pe scurt, de utilizare economică a
resurselor naturale și agricole. De asemenea, este posibil să se definească zonele rurale în opoziție cu
conceptul de "urban": zone situate în afara "aglomerărilor urbane" (grupuri de celule contigue ale rețelei de
1 km² cu o densitate de cel puțin 300 de locuitori pe km² și o populație minimă de 5 000 de locuitori).
În consecință, zonele rurale se caracterizează printr-o densitate scăzută a populației și o prezență redusă a
artefactelor antropice (clădiri, infrastructuri, ...), cu o prevalență a elementelor naturale, cum ar fi culturile,
pădurile, pășunile etc.
Nomenclatorul unităților teritoriale pentru statistică (NUTS) este un sistem geografic, conform căruia
teritoriul Uniunii Europene este împărțit în niveluri ierarhice. Cele trei niveluri ierarhice sunt cunoscute ca
NUTS-1 (populație între 3 și 7 milioane de locuitori), NUTS-2 (populație între 800.000 și 3 milioane de locuitori)
și NUTS-3 (populație între 150.000 și 800.000 de locuitori). Această clasificare permite comparații statistice
transfrontaliere la diferite niveluri regionale în cadrul UE.
Regiunile rurale (NUTS 3) sunt clasificate în funcție de ponderea populației din zonele rurale:
•

"preponderent rurale" dacă ponderea populației care trăiește în zonele rurale depășește 50%.

•

"intermediară", dacă ponderea populației care trăiește în zonele rurale este cuprinsă între 20% și
50%.

•

"preponderent urbană" dacă ponderea populației care trăiește în zonele rurale este mai mică de
20%.
Dimensiunea centrelor urbane prezente acolo este, de asemenea, decisivă în definirea zonei rurale.
O regiune predominant rurală care conține un centru urban care găzduiește cel puțin 25% din populația totală
ar trebui să fie considerată intermediară. O regiune intermediară care conține un centru urban care
găzduiește cel puțin 25% din populația totală ar trebui să fie considerată predominant urbană.
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Este clar că nu putem reduce pur și simplu definiția ruralului la date statistice sau într-un mod și mai reductiv,
spre deosebire de conceptul de urban. Zona rurală are caracteristici conotative intrinseci. Prin urmare, zonele
rurale au caracteristici proprii care au puțin de-a face cu densitatea populației locale sau cu
proximitatea/distanța față de marile centre urbane.
Pe scurt, elementele care ne ajută să definim o zonă ca fiind rurală sunt următoarele:
• prevalența peisajului natural față de cel urbanizat
• prezența unor mici centre locuite, ale căror caracteristici urbane și tipologii de locuințe sunt determinate
de activitatea predominantă (prezentă sau trecută) a economiei agricole locale
• în afara centrelor locuite prezența rarefiată și răspândită a activelor imobiliare
• vocația agricolă teritorială predominantă
• permanența cunoștințelor legate de tradițiile locale de producție agricolă
• impactul redus al sectorului industrial asupra economiei locale.
• configurarea celei mai mari părți a teritoriului ca urmare a activităților agricole.

1.2. Evoluție și noi paradigme
Conceptul de inovație rurală capătă semnificații din ce în ce mai noi și mai complexe.
Începând cu a doua jumătate a secolului al XIX-lea, în mediul nostru rural au avut loc diverse procese de
transformare a structurii economice și socio-culturale, datorită faptului că în zonele dominate anterior de
activități agricole apar alte activități extra-agricole, uneori în conflict cu agricultura însăși.
Activitatea agricolă însăși și-a schimbat fața odată cu introducerea unor forme de mecanizare a proceselor de
producție, introducerea culturilor intensive care au înlocuit culturile tradiționale din motive de rentabilitate
și optimizare a producției.
Adesea, termenul de rural este asociat cu conceptul de înapoiere, în timp ce noua definiție se referă la un
mediu natural caracterizat prin predominanța spațiilor verzi față de cele construite, o rezervă de valori
culturale și tradiții.
După cum a fost deja detaliat, printre cele mai utilizate definiții ale ruralului se numără cea care ia în
considerare utilizarea extensivă a teritoriului și, prin urmare, densitatea scăzută a populației. Acesta este un
sistem foarte simplu de urmat și, prin urmare, este utilizat pe scară largă, dar nu este capabil să înțeleagă
complexitatea modernă a lumii rurale, deoarece, în acest caz, doar zonele depopulate ar fi definite ca fiind
rurale.
Mai recent, diverși factori, care pot fi atribuiți conceptului-umbrelă al globalizării, au adus alte schimbări
profunde în lumea rurală, ducând la evoluții neobișnuite și neașteptate: de la determinarea tot mai mare a
opțiunilor de producție în funcție de cerințele unei piețe care nu mai este locală (plasa de produse locale
pentru piețele de proximitate) până la noile forme de marketing digital. Prin urmare, țăranul de astăzi nu mai
este boierul din secolul al XIX-lea, ci un antreprenor care trebuie să țină pasul cu vremurile.
Ruralul pare așadar tot mai mult un concept literar, ideal, departe de realitatea actuală, dar care material
continuă să se materializeze în elementul rural, înțeles ca un reziduu al ruralității.
Ruralul a fost dintotdeauna locul în care omul se refugiază pentru a avea contact cu natura. Nu este o
coincidență faptul că nevoia de reconectare cu natura devine preeminentă odată cu industrializarea și
urbanizarea bruscă de la sfârșitul secolului al XIX-lea, urmată de intervențiile urbanistice în noile metropole
europene, ale căror trăsături cele mai distinctive vor fi parcurile urbane.
Astăzi, dorința de a se cufunda în natură și de a se izola de ceea ce este definit urban capătă semnificații
sociologice fără precedent, datorită unor nevoi neidentificabile anterior și unor factori contingenți care au
accelerat un fel de proces centrat pe mediul rural (nu în ultimul rând Covid- 19).
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Asistăm, așadar, la o întoarcere parțială în mediul rural a populației care altădată prefera contextul urban,
precum și la dezvoltarea unei noi figuri de "utilizator de la țară" (cel care se refugiază tot mai mult în natură).
De asemenea, trebuie avut în vedere faptul că conceptul de rural și de inovare rurală traversează o perioadă
pozitivă, datorită apariției mai multor fenomene comune:
• redescoperirea spațiului rural ca loc economic
• redescoperirea tradițiilor ca momente de agregare socială
• redescoperirea culturilor tradiționale și tipice din teritoriu ca alimentație sănătoasă și corectă
• atractivitatea tot mai mare a activităților în aer liber
Ruralul aproape că a început să capete conotații de modernitate. Agricultura atrage mulți tineri datorită unei
noi conștientizări, cum ar fi calitatea vieții (din punct de vedere al sănătății) pe care o permite mediul rural și
pasiunea tot mai răspândită pentru o viață și o muncă autentică în contact cu natura. La acestea se adaugă
noile condiții de lucru permise de evoluția tehnologică care simplifică, accelerează și face mai puțin
obositoare munca agricolă.
Ne aflăm în pragul unui fenomen pe care l-am putea defini drept "Agricultura 2.0", în care zonele rurale sunt
afectate de numeroase schimbări:
• redescoperirea cultivarelor tipice
• creșterea atractivității vieții rurale
• diversificarea activităților rurale (elemente legate de servicii sociale, educație ecologică, turism, sport,
detoxifiere digitală, etc ...)
• introducerea unor instrumente tehnologice din ce în ce mai performante (robotică) în sprijinul
activităților de producție
• utilizarea de noi forme de comunicare socială aplicate la marketingul corporatist (e.g.: storytelling
agricol)

1.3. Mediul rural în UE: politici și programe
Zonele rurale sunt adesea afectate de următoarele fenomene negative:
-

disconfort fizic (probleme de conectivitate fizică cu zonele urbanizate și de conectivitate imaterială
cu restul lumii - decalaj digital)

-

dezavantaje socio-economice, din cauza rentabilității scăzute a activităților agricole și non-agricole

Uniunea Europeană, conștientă de caracterul strategic al zonelor rurale, a demarat de ceva timp politici care
vizează dezvoltarea durabilă a acestora. Dezvoltarea rurală este un subiect vast și complex, care include o
gamă largă de subiecte și domenii de interes. Pentru a promova înțelegerea și diseminarea acestor aspecte la
nivel european, în cadrul REDR (Rețelei Europene pentru Dezvoltare Rurală ) au fost înființate "grupuri de
lucru" de experți. Aceste grupuri se ocupă de analiza problemelor de dezvoltare rurală care au o puternică
dimensiune europeană, cu scopul de a promova o mai bună cunoaștere și de a spori eficiența punerii în
aplicare a politicii de dezvoltare rurală a Uniunii Europene.
Zonele rurale din Europa diferă unele de altele printr-o serie de factori geografici, de mediu, fizici, productivi,
socio-economici și instituționali.
Ruralitatea este considerată una dintre cele mai mari resurse ale Europei, susținută de politica de dezvoltare
rurală a Uniunii Europene, care este pusă în aplicare prin intermediul fondurilor europene pentru dezvoltarea
zonelor rurale, în special a celor penalizate de critici specifice, care se traduc prin particularități și nevoi
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teritoriale diversificate.
Dezvoltarea rurală este "al doilea pilon" al politicii agricole comune (PAC), care consolidează "primul pilon"
al măsurilor de sprijinire a veniturilor și de piață prin consolidarea sustenabilității sociale, de mediu și
economice a zonelor rurale.
PAC contribuie la dezvoltarea durabilă a zonelor rurale prin intermediul a trei obiective pe termen lung:
-

promovarea competitivității agriculturii și silviculturii;

-

asigurarea unei gestionări durabile a resurselor naturale și a acțiunii climatice;

-

realizarea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și a comunităților rurale, inclusiv
crearea și menținerea locurilor de muncă.

Contribuția PAC la obiectivele de dezvoltare rurală ale UE este susținută de Fondul european agricol pentru
dezvoltare rurală (FEADR).
La baza politicilor de dezvoltare rurală promovate de UE se află programele de dezvoltare rurală (PDR). PDR
sunt cofinanțate de bugetele naționale și pot fi elaborate la nivel național sau regional.
Fiecare PDR trebuie să se orienteze către cel puțin patru dintre cele șase priorități ale FEADR:
-

încurajarea transferului de cunoștințe și a inovării în agricultură, silvicultură și în zonele rurale;

-

îmbunătățirea viabilității și competitivității tuturor tipurilor de agricultură și promovarea
tehnologiilor agricole inovatoare și a gestionării durabile a pădurilor;

-

promovarea organizării lanțului alimentar, a bunăstării animalelor și a gestionării riscurilor în
agricultură;

-

promovarea utilizării eficiente a resurselor și sprijinirea tranziției către o economie cu emisii reduse
de dioxid de carbon și rezistentă la schimbările climatice în sectoarele agricol, alimentar și forestier;

-

refacerea, conservarea și îmbunătățirea ecosistemelor legate de agricultură și silvicultură;

-

promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale.
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2. Turism Rural

2.1. Agricultura multifuncțională și diversificarea
Începând cu ultimul deceniu al secolului al XX-lea, conceptul de agricultură multifuncțională a câștigat teren
în țările dezvoltate, în special în Europa, datorită preocupării crescânde atât pentru siguranța și calitatea
alimentelor, cât și pentru mediu (Todorova & Ikova, 2014). Agricultura multifuncțională este, așa cum
sugerează și numele, o activitate agricolă care depășește rolul de a produce doar resurse pentru consum.
Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) oferă o definiție operativă a
multifuncționalității; potrivit acestui organism, elementele-cheie ale agriculturii multifuncționale sunt
următoarele: "existența mai multor mărfuri și non-mărfuri, produse în comun cu agricultura; și faptul că unele
dintre produsele non-mărfuri prezintă caracteristicile unor externalități sau bunuri publice, cu rezultatul că
piețele pentru aceste bunuri nu există sau funcționează prost" (Aguglia et al., 2009). Prin aceasta, organizația
vrea să spună că, în urma activității agricole, ar trebui să se creeze rezultate mai diverse decât cele care sunt
rezultatul direct al terenurilor agricole și că unele dintre aceste rezultate ar trebui considerate ca fiind
externalități pozitive.
Ideea principală este că agricultura ar trebui să aibă funcții societale și de mediu, cum ar fi conservarea
biodiversității, contribuția la un viitor mai sustenabil pentru zonele rurale, contribuția la consolidarea
structurii economice a acestor zone etc. Deoarece atinge aceste aspecte, agricultura multifuncțională a fost
identificată ca fiind o cale cheie pentru dezvoltarea rurală (Renting et al., 2009), ajutându-i pe fermieri să își
diversifice mijloacele de subzistență, prin dezvoltarea altor activități, precum și să atragă noi categorii de
public, fie pentru a investi, fie pentru a vizita zonele rurale.
Potrivit lui Van Huylenbroeck et al. (2007), agricultura multifuncțională are patru funcții, clasificate în culori,
conform figurii x: funcțiile "verzi" (gestionarea peisajului și a biodiversității); funcțiile "albastre" (gestionarea
resurselor de apă și controlul inundațiilor); funcțiile "galbene" (vitalitatea zonelor rurale, patrimoniul istoric
și cultural, facilitățile rurale); și funcțiile "albe" (securitatea și siguranța alimentară).
Figura x: Cele patru funcții ale agriculturii multifuncționale
Sursa: Adaptat după Van Huylenbroeck et al. (2007).
Importanța agriculturii multifuncționale pentru zonele rurale și, în consecință, pentru turismul rural este
inestimabilă. Atunci când producția agricolă este combinată cu preocupările sociale și de mediu, se creează
sinergii între lumea naturală și oameni, creând astfel oportunități pentru dezvoltarea activităților turistice
durabile și pentru atragerea de noi vizitatori.
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2.2. Turismul rural: concept, definiție și caracteristici
Organizația Mondială a Turismului a Națiunilor Unite (OMT) înțelege turismul rural ca fiind "un tip de activitate
turistică în care experiența vizitatorului este legată de o gamă largă de produse legate în general de activități
bazate pe natură, agricultură, stil de viață/cultura rurală, pescuit și vizite turistice. Activitățile de turism rural
se desfășoară în zone non-urbane (rurale) cu următoarele caracteristici: i) densitate scăzută a populației, ii)
peisaj și utilizare a terenurilor dominate de agricultură și silvicultură și iii) structură socială și stil de viață
tradiționale" (OMT, 2021).
Astfel, turismul rural se bazează pe servicii personalizate și ospitaliere și pe tradițiile regiunilor în care se
dezvoltă - gastronomie, istorie, folclor, artizanat etc. Turismul rural presupune un produs complet și
diversificat care integrează cazare, restaurante și activități de agrement. De asemenea, turismul rural prezintă
un portofoliu diversificat care integrează diverse tipuri de activități, cum ar fi activități de vânătoare și pescuit,
târguri, festivaluri etc. Având în vedere acest lucru, una dintre caracteristicile sale cele mai proeminente este
potențialul de a lupta împotriva sezonalității asociate cu alte tipuri de turism (cum ar fi turismul la soare și la
mare) și de a fi un adevărat atu pentru regiunile în care este dezvoltat. De asemenea, este important de
subliniat că o altă caracteristică principală a acestui tip de turism este adaptabilitatea, adică maleabilitatea
sa la diferite tipuri de public și nevoi. De exemplu, turismul rural poate oferi activități antrenante atât pentru
copii - tabere de vară și plimbări de aventură - cât și pentru persoanele în vârstă - observarea păsărilor,
plimbări în natură, reîntoarcerea la vechile tradiții etc.
Având în vedere situația pandemică care s-a desfășurat în 2020, zonele rurale au fost mult mai expuse la
consecințele crizei sociale și economice care a rezultat în urma închiderilor și restricțiilor. Prin urmare, este
extrem de important să le acordăm atenție. Turismul rural reprezintă o oportunitate neprețuită de a face acest
lucru.

2.3. Piața turismului rural
Există o tendință de creștere a cererii de turism rural, care a fost accentuată de pandemia COVID-19, deoarece
turiștii caută destinații care nu sunt tradiționale, pentru a evita aglomerația care este asociată de obicei cu
anumite locații turistice bine stabilite. În plus, zonele rurale oferă, de asemenea, multe activități care pot fi
desfășurate în natură, adică în aer liber, ceea ce înseamnă că riscurile de transmitere a COVID sunt reduse la
minimum (OMT, 2020).
Publicul țintă sunt turiști bine educați, cu o putere economică peste medie, care cer calitate, dar care caută și
autenticitate în experiența lor (Maria-Irina, 2017). Astfel, creșterea nivelului de educație al populației
europene explică tendința de creștere menționată anterior. În ciuda acestui fapt, turismul rural, datorită
abordării sale multifațetate, a atras multe alte tipuri de turiști, cum ar fi familiile, care doresc să profite de
numeroasele activități de agrement oferite, combinându-le cu calmul și siguranța zonelor rurale.

2.4. Turismul rural: strategii integrate și dezvoltare - elemente cheie pentru creșterea
economică
Turismul rural poate stimula creșterea și transformarea comunităților locale, datorită serviciilor și activităților
integrate pe care le atrage, ceea ce duce la crearea de locuri de muncă și la o mai bună bunăstare pentru
aceste comunități. Potrivit OMT (2020), cei patru piloni principali pentru dezvoltarea turismului sunt:
educația, investițiile, inovarea și tehnologia. Acestea nu sunt sfere separate ale unei posibile soluții, ci sunt,
de fapt, intrinsec legate între ele, deoarece sustenabilitatea turismului rural va fi realizată doar prin
intermediul unei abordări cuprinzătoare și multifuncționale.
În ceea ce privește educația, Predag et al. (2014) vorbește despre importanța educării și formării populației
locale în vederea dezvoltării turismului rural. Cercetătorii susțin că doar prin educarea și implicarea directă a
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populațiilor locale creșterea va fi sustenabilă, iar activitățile își vor păstra autenticitatea, în caz contrar, actorii
străini vor profita de oportunitățile în creștere, ceea ce poate duce la decaracterizarea zonelor rurale.
Investițiile nu ar trebui să se concentreze doar pe furnizarea de infrastructuri pentru turiști; investițiile în
zonele rurale ar trebui să aibă o perspectivă holistică, care să pună comunitățile rurale ca principale părți
interesate. După cum a afrimat OMT, "guvernele naționale, regionale și locale ar trebui să plaseze turismul ca
unul dintre pilonii strategici ai politicilor de dezvoltare rurală, recunoscând mai bine rolul pe care sectorul îl
poate juca ca parte a unei economii rurale diversificate și punând în aplicare politici active pentru a-l
promova" (OMT, 2020). În mod evident, atunci când vorbim despre investiții, nu ne adresăm doar investițiilor
publice; investițiile private ar trebui, de asemenea, să privească potențialul zonelor rurale și să profite de
punctele forte ale acestora în ceea ce privește nu doar turismul, ci și toate celelalte servicii complementare și
conexe.
Inovarea este esențială atunci când ne gândim la viitorul durabil pe care trebuie să îl construim, din care
zonele rurale sunt o componentă vitală. Nu ne putem baza pe soluții învechite pentru problemele
contemporane. Inovarea ar trebui să fie orientată către crearea de practici durabile în ceea ce privește
utilizarea resurselor, distribuția veniturilor, conservarea patrimoniului etc. Tehnologia este legată în mod
intrinsec de inovare și este deosebit de important ca zonele rurale să nu fie lăsate în urmă în ceea ce privește
accesul la aceasta. Tehnologia ar trebui să fie utilizată pentru a planifica, măsura și gestiona mai bine
activitatea turistică și tot ceea ce este legat de aceasta.
În concluzie, o abordare integrată a turismului rural care dezvoltă acești patru piloni poate fi un instrument
puternic pentru a aduce o nouă viață, plină de oportunități, comunităților rurale, care se confruntă cu
probleme precum deșertificarea și veniturile scăzute. Cu toate acestea, turismul rural durabil poate menține
și prezerva ceea ce este unic și esențial pentru viața rurală și valorile rurale, fie că este vorba de patrimoniu
material sau imaterial. Puterea unei strategii integrate de turism rural constă în amestecul dintre modern și
tradițional.

2.4.1 Colecție de bune practici
Unele studii au demonstrat că activitățile turistice au mai multe efecte pozitive asupra zonelor rurale, cum ar
fi creșterea economică, diversificarea economică, stabilizarea demografică, creșterea valorii economice a
produselor alimentare și stimularea dezvoltării agriculturii, îmbunătățirea bunăstării socio-economice și
crearea sau dezvoltarea de noi întreprinderi locale. Turismul contribuie, de asemenea, la creșterea calității
generale a vieții rezidenților și sprijină dezvoltarea durabilă a zonelor rurale și reducerea emigrării (Ibănescu,
Stoleriu, Munteanu, Iatu, 2018). Toate aceste efecte pozitive au fost rezultatul diferitelor inițiative și programe
din care actorii locali pot învăța și aplica în cadrul activității lor.
Turismul rural promovează unicitatea locului cu urmărirea unor atracții turistice făcute pentru relaxare,
cultura tradițională și evadarea din aglomerația orașelor. Această activitate implică dezvoltarea locală ca
activitate economică pentru a crește impactul social, economic și de mediu în comunitate. În prezent,
turismul rural implică aspecte cu multiple fațete, iar în unele țări există diferențe între teritorii, cum ar fi zonele
interioare sau de coastă (IVONA, 2021).
Turismul rural a fost văzut ca o provocare pentru zonele rurale, dar s-a profitat din plin de pregătirea
infrastructurii pentru turiștii de peste an, cu resurse suplimentare minime, astfel încât furnizorii de servicii
turistice și-au îmbunătățit productivitatea și veniturile. În plus, turismul rural oferă tipuri de turism alternativ,
cum ar fi "turismul de interes special" sau "turismul responsabil", care pun accentul pe înțelegerea și
contactul cu stilul de viață al locuitorilor. Tipurile de atracții din turismul rural sunt diverse, de la turismul de
patrimoniu, turismul agricol sau "actul de a vizita o fermă în funcțiune, agricolă, horticolă sau
agroindustrială", la turismul bazat pe natură sau ecoturismul (IRSHAD, 2010). Acestea sunt tipurile mai bine
documentate, dar în funcție de fiecare comunitate în parte, tipul de turism rural poate depăși structura bine
definită, iar turiștii se pot bucura de mai multe activități în cadrul comunității.
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Exemple de bune practici privind turismul rural sunt vizibile în toate țările, iar fiecare zonă va implementa
diverse tipuri de activități de turism rural, în funcție de prioritățile, patrimoniul natural și inovația pe care o
vor aduce oamenii din jur. În cadrul ultimei reglementări, de la începutul crizei COVID-19, turismul intern din
toate țările a crescut considerabil, iar oamenii au început să reconsidere zonele naturale din țările lor ca
puncte principale pentru vacanțe sau evadări în weekend-uri. Ei bine, se știe că roata nu poate fi inventată de
mai multe ori, dar poate fi folosită așa cum este ea în mai multe condiții. Astfel, bunele practici care au avut
un impact asupra diferitelor comunități și care au puterea de a fi replicate ar trebui să fie utilizate în
continuare.
Pentru a integra bunele practici într-un mediu nou, este important să se realizeze o cartografiere susținută a
zonelor, care poate include nevoile comunității locale în ceea ce privește turismul, precum și serviciile și
produsele care pot fi oferite turiștilor. Pe baza acestei cartografieri, se poate elabora o strategie de dezvoltare
a turismului rural pentru satul sau zona respectivă, cu accent pe obiectivele locale și pe patrimoniul natural
sau cultural. Bunele practici care pot fi replicate ar trebui monitorizate și studiate cu atenție, pentru a avea
aceeași putere în noua comunitate. Se recomandă să se acorde atenție tuturor detaliilor, deoarece, întrucât
fiecare context și context al comunității variază, practica ar putea fi sau nu total replicabilă. În plus, bunele
practici ar putea fi folosite ca exemple din care pot apărea noi idei și care pot deveni baza pentru inovare.
Proiectul Escape2 a avut o activitate de colectare a bunelor practici din fiecare țară parteneră pentru a crea
un raport cu o varietate de abordări care consolidează turismul local și rural. Fiecare partener a avut ocazia
de a observa unele acțiuni întreprinse pentru a dezvolta turismul rural în țările lor și de a include în catalog
bunele practici bazate pe acestea. Aceste practici sunt descrise cu accent pe acțiunile întreprinse și pe
beneficiile pentru fiecare comunitate, colectate din mai multe domenii care pot fi găsite în comunitățile
rurale, cum ar fi itinerarii culturale (religioase, istorice etc.), activități rurale (pescuit, ciclism, drumeții etc.),
restaurări, digitalizare, extinderea sferei de activități.
Cele mai multe dintre aceste practici au demonstrat un element comun, cooperarea și colaborarea între
diverse părți interesate care au lucrat împreună pentru a-și atinge obiectivele. În plus, prin această
colaborare, au fost create mai multe locuri de muncă și a crescut puterea de retenție în câmpul muncii.

2.4.2 Networking și cooperare
Este cunoscut faptul că în industria turismului rural există o mulțime de companii mici în care lipsa de
încredere și cooperare este acută și este vizibilă prin nevoia de asistență tehnică pentru organizațiile rurale
pentru a dezvolta strategii de management. Turismul rural se confruntă cu nevoia de a crea rețele de
cooperare care să favorizeze competitivitatea și complementaritatea companiilor. Prin cooperare, părțile
interesate locale își pot sprijini aspirațiile și pot consolida furnizorii de servicii rurale pentru a transforma
resursele și competențele lor autentice în oferte turistice solide. Pentru a înțelege rolul și impactul cooperării
în zonele rurale este esențial să se inoveze și să se creeze sisteme de afaceri care să intervină și să răspundă
în mod competitiv unul față de celălalt.
Beneficiile turismului rural sunt prevăzute în mai multe domenii ale societății, începând cu crearea și
păstrarea locurilor de muncă, prin asigurarea de venituri suplimentare pentru fermieri, mici întreprinzători
sau orice alt localnic care furnizează anumite servicii sau produse. În plus, turismul rural include noi
oportunități de afaceri prin dezvoltarea unor relații strânse cu structurile turistice și oportunități pentru tineri
prin faptul că turismul rural este adesea promovat ca fiind interesant și potrivit pentru energia tinerilor. Toate
aceste acțiuni conduc către conservarea culturii și patrimoniului rural, către creșterea vânzării de obiecte de
artă și de artizanat (deoarece mulți meșteșugari provin din zonele rurale) și către conservarea peisajului, prin
conștientizarea acestuia în rândul turiștilor. În plus, în unele zone, mediile istorice pot beneficia de reabilitare
și își pot crește durata de viață (IRSHAD, 2010).
La nivel european, este încurajată cooperarea pentru dezvoltarea rurală și există o politică publică creată în
acest sens. Rețeaua europeană pentru dezvoltare rurală prezintă obiectivele comune ale comunității
europene în ceea ce privește dezvoltarea rurală, cu accent pe turismul rural. Aceasta subliniază diferențele

19

dintre fiecare comunitate și importanța păstrării acestei unicități. Această rețea se bazează pe cooperarea și
colaborarea internațională pentru o mai bună integrare a bunelor practici care ar putea crește turismul rural.
La nivel național, există unele politici de stat care reglementează dezvoltarea de parteneriate la scară mică,
pentru cooperarea dintre mai multe sate dintr-un județ. Prin intermediul acestor parteneriate, actorii locali
abordează o strategie comună de dezvoltare a regiunii bazată pe mai mulți piloni, inclusiv turismul.
În plus, reabilitarea patrimoniului natural și cultural și prezervarea sau conservarea acestora includ mai multe
costuri care ar putea fi acoperite din mai multe tipuri de finanțări sau sponsori. Cantitatea substanțială de
patrimoniu sporește costurile de conservare și îngreunează constanța proiectelor de conservare, crescând și
numărul de turiști (IVONA, 2021).
În concluzie, cooperarea între actorii locali din cadrul unei comunități este pe deplin încurajată pentru o
dezvoltare constantă în ceea ce privește turismul local. Colaborarea a prevăzut diferite idei pentru creșterea
posibilităților turistice ale zonei și mai multe părți interesate au beneficiat de acest lucru, inclusiv întreprinderi
mici, autorități locale, agenții de turism, unități de cazare sau alți furnizori de servicii sau produse.
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3 Tipuri de turism rural
3.1 Forme de turism rural
AGROTURISM
Agroturismul este cea mai larg acceptată și răspândită formă de turism rural, precum și cea cu cea mai lungă
tradiție, fapt care a contribuit la confuzie, deoarece termenul agroturism este frecvent utilizat pentru a se
referi la turismul rural. Agroturismul în sine constituie o altă tipologie în cadrul sferei turismului rural,
caracterizată prin furnizarea de servicii de cazare și/sau de catering în ferme.
Acest tip de turism rural este localizat în ferme active (turismul de fermă), ceea ce face posibilă participarea
turiștilor la diferitele activități agricole. Este o condiție înnăscută a termenului de agroturism faptul că
activitatea agricolă și activitatea turistică a întreprinzătorului sunt întotdeauna legate, aceasta din urmă fiind
o completare a veniturilor agricole și zootehnice. Nu este posibilă separarea dimensiunii agricole de cea
turistică; fermierul oferă serviciul fără ca activitatea principală să înceteze.
Posibilitatea de a stabili legături relaționale cu populația locală.
Cererea este motivată de caracterul agricol al vieții rurale, de faptul că este locală și de posibilitatea de a
stabili legături relaționale cu populația locală.
Prin urmare, este una dintre formele de turism care permite cel mai mult turistului să intre în contact cu
tradițiile locale, precum și cu alte elemente care conturează destinația, cum ar fi produsele tipice,
meșteșugurile, evenimentele, cultura populară etc.

ECOTOURISM – TURISMUL ECOLOGIC
În 1983, Héctor Ceballos Lascuráin, arhitect și scriitor, a definit ecoturismul (sau turismul ecologic) ca fiind o
formă de turism responsabil. El l-a definit ca fiind faptul de a călători prin zone naturale fără a le perturba,
pentru a se bucura, a aprecia și a studia atât atracțiile lor naturale (peisaje, floră și faună sălbatică), cât și
manifestările culturale care pot fi găsite acolo.
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În acest sens, termenul ar trebui să fie dezvoltat în continuare pentru a-l diferenția de alte tipuri de turism
rural, cum ar fi turismul natural.
Pentru a fi considerat ecoturism, acesta trebuie să implice:
1.

Un impact minim asupra mediului înconjurător.

2.

Participarea activă în comunitățile locale.

3.

Educație pentru conservare (educație ecologică).

4.

Maximizarea sinergiilor pozitive în comunitatea gazdă.

În anul 2000, OMT (Organizația Mondială a Turismului) a oferit următoarea definiție: ecoturismul este utilizat
pentru a desemna forme de turism cu următoarele caracteristici:
1.

2.
3.
4.
5.

Orice formă de turism bazat pe natură în care motivația principală a turiștilor este observarea și
aprecierea naturii sau a culturilor tradiționale dominante în zonele naturale; include elementele
educaționale și culturale ale turismului bazat pe natură.
Include elemente educaționale și interpretative.
De obicei, dar nu exclusiv, este organizat pentru grupuri mici de către companii specializate. Furnizorii
de servicii care colaborează la destinație tind să fie întreprinderi mici, locale.
Încearcă să minimizeze pe cât posibil impactul negativ asupra mediului natural și socio-cultural.
Contribuie la protejarea zonelor naturale utilizate ca centre de atracție pentru ecoturism.

Este vorba despre activități turistice în care prioritară este conservarea spațiului natural în care se desfășoară
și ale căror exemple cele mai cunoscute sunt: observarea păsărilor, observarea faunei și turismul botanic.

TURISMUL VERDE
Acesta este un tip de turism rural care implică o legătură directă între turist și mediu, ca și tipologia anterioară,
dar, spre deosebire de aceasta, nu se bazează pe sinergiile pozitive pe care activitatea însăși le generează în
mediul de referință. Turismul verde, sau turismul de natură, are ca referință principală peisajul, iar obiectivul
său este integrarea turistului în mediul natural.
Este un tip de turism rural legat în special de mediu și de contactul cu natura. În această tipologie includem
activități precum drumeții, plimbări interpretative, plimbări călare sau cu bicicleta, trasee pitorești etc.

TURISMUL DE AVENTURĂ
Aceasta se bazează pe utilizarea mediului natural pentru a produce senzații de descoperire și aventură în
rândul participanților. Turistul participă în mod activ la cunoașterea mediului local. Acest tip de turism
implică activități sportive clasificate drept riscante (turism activ, turism de risc), cum ar fi: rafting, alpinism,
parapantă, bungee jumping, 4x4, supraviețuire, orientare, canyoning, windsurfing, etc.
Principala motivație a turistului constă în trăirea unei experiențe unice, stimulante, incitante... "trăirea
aventurii", și nu în descoperirea mediului natural în care se desfășoară activitatea, care apare ca o motivație
secundară (deși intrinsecă evenimentului în sine).
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TURISMUL SPORTIV
Turismul sportiv este un tip de turism rural bazat pe desfășurarea unor activități sportive speciale în care
spectacolul și senzația de risc sunt fundamentale. Sunt activități care se desfășoară în aer liber și departe de
drumuri, unde, de regulă, înnoptarea se face în locuri amenajate în acest scop (campinguri, nopți în aer liber,
adăposturi, pensiuni etc.). Unele dintre aceste activități pot fi: canotaj, schi, vânătoare, pescuit, navigație,
motocros, etc.
Această modalitate poate fi uneori confundată cu alte modalități, cum ar fi turismul de aventură, sau turismul
în natură; în unele cazuri, ele apar împreună: turism sportiv și de aventură, turism în natură și de aventură etc.
Principala motivație a turistului este practicarea sportului.

TURISMUL BALNEAR SAU DE SĂNĂTATE
Aceasta se referă la zonele turistice rurale caracterizate prin existența unor centre termale, fie prin prezența
apelor termale curgătoare, fie prin prezența unor spații amenajate pentru agrement termal - cunoscute sub
numele de stațiuni termale.
Principala motivație a turistului balnear este legată de criterii de sănătate și relaxare.
În cazul stațiunilor balneare istorice, acest element are și o valoare culturală.

TURISMUL RURAL CULTURAL
Acest tip de turism se regăsește în acele centre rurale care trezesc interesul turistic datorită bogatului lor
patrimoniu istoric și artistic, bazat pe prezența unor monumente importante, arhitectură tradițională,
festivaluri unice declarate de interes cultural, prezența operelor de artă, muzee etnografice etc.
Principala motivație a turistului este cunoașterea culturii locale, din toate punctele de vedere: gastronomie,
cultură în general, tradiții, festivități, moduri de viață, arhitectură etc.
Prin urmare, este vorba atât de patrimoniul cultural material, cât și de cel imaterial.
Adesea, patrimoniul cultural material din zonele rurale este larg răspândit, cu o anumită concentrare în sate.

TURISMUL DE EVENIMENTE
Acesta este un tip recent de turism rural, care, în mod tradițional, a fost mai strâns legat de mediul urban. Cu
toate acestea, evoluția cererii a determinat ca turismul de evenimente să iasă din spațiul urban și să se mute
în mediul rural.
Acesta se referă la organizarea de evenimente de natură foarte diversă care determină prezența turiștilor în
mediul rural, care sunt în general motivați de experiența unui eveniment singular într-un loc definit prin
caracteristici speciale care îl disting de altele.
În cadrul acestei tipologii putem include turismul religios, turismul legat de celebrarea târgurilor, evenimente
tradiționale, evenimente și comemorări istorice, festivaluri etc.

TURISMUL ȘTIINȚIFIC
Un tip de turism rural adânc înrădăcinat în America Latină, al cărui motiv de viață constă în prezența
turiștilor împinși de rațiuni științifice, motivați de cunoașterea a ceea ce este străin, nou și exotic, care îi
determină să călătorească în zone unice, în general departe de așezările umane și lipsite de infrastructură
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hotelieră și de servicii asociate.
Acești turiști, turiști într-o oarecare măsură, mai des călători, sunt motivați de descoperire și cunoaștere.
Este o formă de turism strâns legată de ecoturism și de turismul în natură, care se distinge de aceste forme
de turism prin caracterul său științific.
Se poate spune că acest tip de turism are o tradiție puternică, asociată cu expedițiile călătorilor europeni din
secolul al XIX-lea.

TURISMUL SATELOR
Aceasta se referă la dezvoltarea unei practici turistice sau de vacanță într-o comună rurală. În general, există
o legătură între turiști și sat: relații de familie sau case secundare.
Într-un fel sau altul, înnoptarea se face în proprietatea turistului, motiv pentru care, în unele sectoare, acest
tip de activitate nu este considerat o formă de turism, în ciuda faptului că generează venituri și contribuie la
dinamizarea economiei locurilor de destinație.
Turismul de întoarcere face parte din acest tip, se întâlnește în zonele interioare care au cunoscut o
puternică migrație către zonele urbane, care în perioadele de vacanță generează fluxuri de persoane care se
întorc în locurile de origine.

COMPLEMENTARITATEA MEDIULUI RURAL CU ZONELE DE COASTĂ
Acesta este tipul de turism rural care are loc în mediile rurale din apropierea coastei, care primesc zilnic fluxuri
de vizitatori, care de obicei nu înnoptează, din marile centre turistice de coastă. Acest tip de turism este tipic
pentru coasta mediteraneană spaniolă.
Turiștii sunt motivați de căutarea liniștii și a păcii, precum și de cunoașterea culturii locale din aceste zone:
gastronomie, sărbători populare, etnografie etc.

TURISMUL RURAL BAZAT PE COMUNITATE
Acest tip de turism rural a fost dezvoltat în mod fundamental în America Latină și în Caraibe de către
organizații comunitare, cu sprijinul financiar și tehnic al agențiilor de cooperare internațională și al
organizațiilor neguvernamentale.
Potrivit lui Guereña (2004), activitățile turistice legate de turismul rural comunitar sunt gestionate de
organizații locale: cooperative, asociații de producători, asociații de conservare, grupuri de femei, fundații,
comitete etc.
Același autor indică până la șase caracteristici care definesc această activitate (UNDP 2005):
1.

Integrează bogăția naturală și viața cotidiană a comunității rurale.

2.

Promovează practici productive sustenabile în cadrul ofertei turistice.

3.

Experiența turistică este adaptată la dinamica rurală, păstrează specificitatea, rusticitatea,
caracterul primitor și confortul care caracterizează regiunile rurale ale unei țări sau regiuni.

4.

Se bazează pe managementul și participarea locale, consolidând în același timp organizarea locală,
implicând mai multe familii sau întreaga comunitate.

5.

Integrează populația locală în această activitate antreprenorială, distribuie beneficiile în mod
echitabil și completează veniturile familiilor rurale.

6.

Promovează dreptul de proprietate asupra terenurilor pentru populația locală.
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Turiștii care practică turismul comunitar sunt motivați să participe și să colaboreze la dezvoltarea
comunităților gazdă (populații indigene, comunități rurale pe cale de dispariție, comunități izolate etc., care
prezintă, în general, dificultăți de dezvoltare), sunt implicați în criteriile de dezvoltare rurală și de durabilitate,
sunt cooperatori sau colaboratori ai organizațiilor neguvernamentale și sunt interesați să cunoască și să
descopere cultura și obiceiurile locale, precum și să participe activ la acestea.

3.2 Activități de turism rural
Prin turism rural înțelegem un complex de activități de ospitalitate, recepție, alimentație publică, organizare
a timpului liber (experiențe) și furnizarea oricărui alt serviciu complementar care vizează posibilitatea
turiștilor de a se bucura de bunurile naturaliste, de mediu și culturale ale unui teritoriu rural.
Prin urmare, turismul rural se definește prin zona în care turiștii își desfășoară activitățile și abia în consecință
prin conținutul activităților care alcătuiesc experiența turistică propriu-zisă, astfel încât la baza acestui tip de
turism se află mediul rural în sens larg.
Contextul rural se caracterizează, în general, printr-un patrimoniu naturalist, istorico-cultural și arhitectural
interesant, capabil să stârnească interesul persoanelor care trăiesc de obicei în zonele urbane și care sunt
dispuse să își petreacă o parte din timpul liber pentru a se reconecta cu natura sau pur și simplu pentru a se
îndepărta de stilul de viață obișnuit.
Turismul rural include orice activitate care se desfășoară în zonele rurale și naturale, compatibilă cu
dezvoltarea durabilă a acestora, cu utilizarea optimă a resurselor, integrarea populației locale, prezervarea și
îmbunătățirea mediului, în opoziție cu conceptul de profitabilitate maximă, legat de turismul de masă.
Este cel mai important element al turismului de nișă, care deplasează fluxurile turistice de la destinațiile
consolidate ale turismului balnear și maritim, de la turismul în marile orașe de artă, de la turismul de
divertisment. Este evident că ținta turismului rural este ontologic diferită de cea la care aspiră turismul de
mare număr; pentru a o spune în termeni de marketing, turismul rural are o strategie de tip „long tail” 1.
În ultimii ani, turismul rural a cunoscut o dezvoltare amplă, datorită dezvoltării tot mai vizibile a structurilor
de cazare situate în contexte rurale și naturale. Această dezvoltare a încetinit în mod cert în anii pandemiei de
Covid-19 (ca de altfel toate formele de turism). Cu toate acestea, această situație de criză a contribuit la
înrădăcinarea ideii că locurile care nu sunt asediate de fluxuri mari sunt cele mai sigure, cele mai ușor
accesibile și, adesea, cele mai ieftine, evidențiind punctele forte ale turismului rural.
De-a lungul timpului, turismul rural și-a consolidat poziția pe piață datorită unei oferte largi și variate, cu
produse de la cele mai simple la cele mai elaborate.
Printre cele mai puternice forme de turism rural, care oferă cele mai mari oportunități de experiențe și
activități, se numără:
1)

Agroturismul: este asociat cu furnizarea de cazare, servicii de gastronomie locală și/sau activități
legate de activitatea agricolă la care turistul poate participa activ. (De exemplu: fabricarea gemurilor,
mulsul vacilor sau caprelor, fabricarea brânzeturilor, fabricarea mezelurilor, fabricarea uleiului de
măsline, culesul, procesele de vinificație, apicultura etc.).

2)

Turismul sportiv: este axat pe practicarea oricărui sport sau antrenament în aer liber, în păduri, în
zonele rurale și în zonele de mare valoare naturalistică și în zonele rurale. (Ex: trekking, ciclism, tir cu
arcul, yoga, greutate corporală, orientare, alergare etc.).

3)

Turismul de aventură: utilizează mediul sau mediul natural ca resursă pentru a produce senzații de

Strategie de afaceri care permite companiilor să realizeze profituri semnificative prin vânzarea unor
volume mici de articole greu de găsit către mulți clienți, în loc să vândă doar volume mari dintr-un număr
redus de articole populare.
1
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descoperire, astfel încât obiectivul său fundamental este acela de a putea transmite aceste senzații,
necesitând în consecință spații puțin frecventate. (Ex: cursa spartană, parkour, rafting, trasee
acrobatice, parapantă, drumeții, alpinism, escaladă, supraviețuire, canotaj, surf etc.).
4)

Turismul cultural: se bazează pe cunoașterea și experiența directă a tradițiilor locale legate de cultura
populară și țărănească - de la sentimentul religios la riturile legate de trecerea anotimpurilor și de
ciclurile productive ale naturii. (De exemplu: metode tradiționale de producție agroalimentară,
participarea la evenimente și festivaluri tradiționale, vizite la muzee și monumente, vizite în locuri
simbolice ale civilizației rurale, studiul limbilor și culturilor locale, circuite istorice, vizite la situri de
interes arhitectural sau arheologic etc.) .

5)

Turismul enogastronomic: se bazează pe cunoașterea directă și experiențială a materiilor prime, a
produselor tipice, a trațiilor culinare ale unui loc (ex: vizite ghidate la întreprinderi agroalimentare,
turism gurmand, lecții de gătit, vizite la crame și degustări, degustări de produse din cuptor, degustări
de ulei, lecții de patiserie tradițională etc.).

6)

Ecoturismul: este o formă de turism rural mai puțin invazivă și mai durabilă, definită ca fiind un
segment turistic în care conservarea spațiului natural în care se desfășoară este prioritară, de aceea,
în proiectarea sa se ține cont în primul rând de mediul natural și, prin urmare, de conservarea acestuia,
comparativ cu orice altă activitate. " (ex: educație ecologică, ateliere de lucru în aer liber despre
ecosisteme, observarea florei și faunei, birdwatching, căutarea urmelor de animale etc.).

Este clar că gama de activități puse la dispoziție de turismul rural face ca această formă particulară de turism
să fie cea care permite cea mai mare "imersiune" a turistului în locurile vizitate.
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3.3 Turismul rural și rețelele
Turismul rural este o activitate economică complementară agriculturii, care permite micilor producători sau
unităților de producție să își diversifice și să își extindă sursele de venit, reducând astfel dependența de
producția agricolă și de procesarea în sine. Pentru ca acest turism să se dezvolte, este esențial să se formeze
și să se organizeze locuitorii unei comunități în vederea creării de locuri de muncă permanente și de activități
independente.
Turismul rural se caracterizează prin practicarea conștientă a utilizării resurselor naturale și culturale ale unui
teritoriu, precum și prin respectarea patrimoniului local; este un produs cu un impact redus asupra mediului
și socio-cultural, care are ca scop desfășurarea unor activități de conviețuire și interacțiune cu o comunitate
rurală, organizată într-o rețea, astfel încât să le permită acestora să învețe despre expresiile sociale, culturale
și productive.
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Turismul rural se caracterizează prin faptul că este un turism dorit și controlat de către populațiile locale care
îl dezvoltă, un loc de întâlnire și de împărtășire a experiențelor de viață ale comunității și, prin urmare, este
un turism care promovează:
-

Inițiativa locală

-

Managementul local

-

Diversificarea și creșterea veniturilor micilor producători agricoli

-

Valorificarea culturii locale

-

Îngrijirea și întreținerea mediului înconjurător

-

Îngrijirea și întreținerea artefactelor arhitecturale

-

Colaborarea între operatorii locali

-

Interacțiunea dintre populația locală și turiști

Punctul forte al turismului rural constă în mare parte în aspectele legate de capacitatea locuitorilor din mediul
rural de a interacționa cu turiștii: de a fi ospitalieri, de a explica lumea și rădăcinile lor, de a comunica
cunoștințele lor, de a-și promova activitățile.
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4. Analiza situației existente (ESA)
și puncte de interes (POI)
BULGARIA
REGIUNEA TRAN
AGRITOUR

Caracteristicile zonei
Analiza de piață a fost realizată în zona rurală din Tran, care are o populație de aproximativ 2400 de persoane.
Este un oraș mic din provincia Pernik, în vestul Bulgariei, situat la 15 km de granița cu Serbia. Această regiune
este foarte bogată în patrimoniu cultural, deoarece aici se află o mulțime de muzee, biserici, parcuri de
patrimoniu natural și râuri. Zona rurală este foarte potrivită pentru turismul ecologic și pentru diferite
activități turistice. Zona este caracterizată de munți frumoși, dealuri, râuri și biserici vechi, care sunt doar o
mică parte din toate locurile de vizitat în zona Tran. Analiza noastră de piață a confirmat toate aceste afirmații
și ne-a arătat încă o dată potențialul mare al zonei rurale. Tran este o așezare veche, medievală, fondată în
Evul Mediu. Existența așezării în această perioadă este atestată de biserica medievală de cimitir "Sfântul
Petka", de cuptorul medieval târziu descoperit pentru ceramică și de clădirile descoperite la începutul
construcțiilor mai noi din oraș.

Turism Rural: politici, programe și guvernare
La începutul acestui an a fost prezentată o strategie de conservare a patrimoniului cultural al comunei Tran
pentru perioada 2021-2027. Obiectivul principal al acestei Strategii este crearea și construirea unui sistem de
protecție a patrimoniului cultural al municipiului Trun și crearea premiselor pentru a deveni un factor de
dezvoltare durabilă a municipiului și de formare a unui capital cultural cu valoare economică și socială.

Patrimoniul cultural și natural
Principalele tipuri de bunuri analizate sunt bunuri/proprietăți culturale: 30% muzee, 20% biblioteci, 10%
ferme educaționale, 10% parcuri naționale, 10% biserici sau mănăstiri, 10% clădiri istorice și 10% situri
sportive în aer liber (parcuri de aventură și altele). Aproape majoritatea acestora confirmă că amplasarea lor
este bună, în schimb 30% dintre ei consideră că accesibilitatea la sit nu este atât de ușoară și că semnalizarea
rutieră este insuficientă. Din păcate, niciunul dintre acestea nu este accesibil persoanelor cu dizabilități. Doar
două dintre bunurile culturale intervievate indică un orar de funcționare între orele 9:00 și 17:00. Restul închid
mai târziu la ora 18:00, 19:00 sau chiar 20:00. În ceea ce privește zilele de închidere săptămânală, 20% dintre
situri/proprietăți sunt închise în weekend, ceea ce are cu siguranță un impact negativ asupra fluxurilor
turistice. O foarte mică parte din bunurile analizate utilizează ghiduri audio sau alte standuri interactive
pentru informare. Cele mai multe dintre acestea, 70%, au doar standuri de informare și pliante/volante de
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hârtie cu informații despre locul respectiv. Personalul a 90% dintre active vorbește limba engleză, iar 30%
dintre angajații activelor vorbesc încă o limbă străină. Gama de prețuri este cuprinsă între 2 BGN (1 EUR) și 19
BGN (8 EUR). Principalele grupuri-țintă pentru toate proprietățile sunt familiile și turiștii străini. Doar 10%
dintre active au un parteneriat cu o altă organizație. Jumătate dintre proprietățile intervievate sunt implicate
într-o rețea de promovare prin website-uri de vouchere, reclame la radio și website-uri ale operatorilor de
turism. 70% utilizează propriul site web și rețelele de socializare pentru promovare.

Ospitalitate și cazare
Sejururile la domiciliu (case de oaspeți) sunt cele mai populare prin intermediul proprietăților intervievate.
Analiza de piață pentru ospitalitate și cazare conține următoarele: case de oaspeți, hoteluri, apartamente,
bungalouri, B&B, pub-uri, taverne și restaurante. Jumătate dintre acestea, 50%, sunt situate într-o regiune
rurală sau în mediul rural și au definit accesibilitatea și semnalizarea rutieră ca fiind slabe sau insuficiente.
Doar 10% dintre locațiile intervievate consideră că infrastructura și opțiunile de transport sunt suficiente.
Doar 60% dintre acestea dispun de locuri de parcare și doar 20% sunt adaptate pentru persoanele cu
handicap. Majoritatea proprietăților investigate sunt prezente pe rețelele de socializare. Turiștii străini și
familiile reprezintă publicul țintă pentru toate acestea. Fluxul de turiști este sezonier pentru 10% dintre ele.
Plățile cu cardul și plățile online nu sunt disponibile în 65% dintre site-uri, astfel încât turiștii trebuie să
plătească în numerar. Doar trei dintre părțile interesate intervievate fac parte dintr-o rețea de promovare
(Booking.com). Prețul mediu pentru un sejur de o noapte pentru o persoană este de 26,55 EUR. Niciuna dintre
facilități nu este inclusă într-un traseu sau itinerar turistic.-

Ghizi și asociații turistice
Doar doi dintre ghizii turistici intervievați nu au licență sau certificare. Jumătate dintre ghizii turistici care au
participat la sondajele noastre sunt, de asemenea, ghizi de drumeții sau de alte sporturi în aer liber. 50%
dintre aceștia au colaborat deja cu alte organizații sau asociații. Printre diferitele servicii pe care le oferă se
numără: plimbări cu bicicleta montană, ateliere de mediu, observarea florei/faunei, turism cultural, trasee de
trekking, yoga, speologie, orientare și drumeții. Jumătate dintre ghizii turistici oferă o poliță de asigurare
pentru a acoperi riscul de accidentare a participanților. Toți aceștia vorbesc cel puțin o limbă străină, rusa și
engleza fiind cele mai frecvente. Doar un singur ghid oferă posibilitatea de a-și plăti serviciile prin card sau
prin transfer bancar. Respectiv, el folosește instrumente de comerț electronic pentru afacerea sa.
Restul ghizilor acceptă plăți doar în numerar. Prețul mediu pentru o jumătate de zi este de 81,16 BGN (=
aproximativ 40 EUR). Cei mai mulți dintre ei consideră că cea mai bună expunere/reclamă pe care ar putea să
o aibă este prin recomandări, deși majoritatea ghizilor intervievați folosesc rețelele sociale și alte canale
electronice pentru promovare și comunicare.

Exemple de bune practici
Am ales cinci bune practici care sunt un exemplu pentru păstrarea tradițiilor locale. Primul exemplu de bună
practică este "Zoo Alice". O familie care locuiește într-un sat din zona noastră rurală a decis să crească și să
caute diferite animale, cum ar fi: ponei, lebede negre, rinoceri, alpaca, specii de păsări și altele. Casa lor este
situată într-un loc liniștit, la capătul satului, lângă Borova Gora. Există o curte mare cu un loc de joacă pentru
copii cu tobogan, leagăne și o groapă de nisip. Toți vizitatorii pot vedea animalele, le pot atinge și mângâia.
Toate animalele se află în curtea casei lor.
Al doilea exemplu bun este "Festivalul trandafirului", deoarece Bulgaria este unul dintre cei mai mari
producători de ulei de trandafir din lume. Acest tip de eveniment ajută familiile să descopere moștenirea țării
lor și să îi educe pe copii cu privire la tradiții, folclor local și activități culturale. Este un eveniment sociocultural cu un efect pozitiv asupra economiei.
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Muzeul iaurtului este a treia noastră alegere pentru un bun exemplu. Este o modalitate excelentă de a păstra
această invenție, deoarece nu este doar o mare contribuție la domeniul culinar, ci și un patrimoniu pentru
întreaga lume.
Al patrulea nostru cel mai bun exemplu este Festivalul internațional al mascaradei Surva, care provine din
timpuri străvechi și este păstrat până în prezent ca parte a tradiției folclorice bulgare.
Ultimul exemplu pe care l-am selectat este o casă de oaspeți numită "Zelenigrad", situată în regiunea Trun.
Aceasta este înconjurată de cele mai mari monumente și situri de patrimoniu cultural din regiune. Casa este
deținută de o familie și contribuie la creșterea turismului local.

Concluzii
Puncte forte
Bulgaria are un mare potențial în dezvoltarea zonelor rurale. Țara are o natură foarte diversă, cu o climă cu
patru anotimpuri, care este favorabilă pentru diferite tipuri de turism. Regiunea Trun este o municipalitate cu
un bogat patrimoniu cultural și istoric, locuită din cele mai vechi timpuri. Unul dintre avantajele semnificative
ale municipalității este disponibilitatea apei minerale naturale în satul Bankya.
Există, de asemenea, o concentrație de minerale de importanță economică (cum ar fi tracul de aur, cuarțul și
altele). Regiunea este bogată în argilă și humă, care ambele au o aplicație în cosmetică și medicină.
Există o mulțime de atracții turistice incluse în lista "Cele 100 de situri turistice din Bulgaria", cum ar fi biserica
Sveta Petka săpată în stâncă, muzeul de ceramică, muzeul iaurtului, râul Erma, traseul ecologic din Trun.
Monumentele culturale bine conservate și restaurate și siturile legate de istoria regiunii sunt unul dintre cele
mai mari puncte forte ale regiunii. Lipsa infracțiunilor reprezintă, de asemenea, un punct pozitiv.
Puncte slabe
Bulgaria trebuie să investească în marketing și publicitate, deoarece multe dintre afaceri nici măcar nu sunt
prezente pe internet. Regiunea nu dispune de o rețea de contacte cu mass-media, sponsori, agenți de
publicitate, etc. în scopul promovării active și al publicității reperelor culturale și istorice din zonă, a
gastronomiei locale, a folclorului și a tradițiilor. Nivelul ridicat al șomajului, precum și starea proastă a
drumurilor și a infrastructurii reprezintă, de asemenea, un punct slab al zonei.

Recomandări
Recomandări pentru patrimoniul cultural și natural
Doar 10% dintre monumentele de patrimoniu cultural/natural investigate consideră că accesibilitatea și
tipurile de transport pentru a ajunge la acestea sunt excelente. Acestea fiind spuse, prima recomandare pe
care am putea-o oferi este de a solicita municipalității (primarului sau altei persoane legate de guvernarea
locală) îmbunătățiri ale accesibilității, deși suntem conștienți că drumurile din zonele rurale nu sunt adesea
în cele mai bune condiții. Cea de-a doua recomandare este de a asigura o cantitate suficientă de indicatoare
rutiere care să conducă spre locul respectiv. Acest lucru este esențial dacă doresc să atragă mai mulți străini.
În legătură cu datele deduse, toate facilitățile investigate ar trebui să îmbunătățească accesul persoanelor cu
dizabilități. Organizația Mondială a Sănătății afirmă că aproximativ 15 la sută din populația lumii are o formă
de handicap. Recomandăm să luarea în considerare a instalării de rampe de acces, de grupuri sanitare
adecvate, de uși de intrare automate și altele. Asigurarea accesului persoanelor cu dizabilități înseamnă
îmbunătățirea accesului pentru toată lumea, deoarece accesul la rampă, de exemplu, este necesar și pentru
familiile cu cărucioare pentru copii sau pentru bicicliști.
Trăim într-o lume digitală, iar noile tehnologii devin din ce în ce mai prezente în viața noastră de zi cu zi. Astfel
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spus, 40% dintre locurile culturale/naturale intervievate nu au un site web. Recomandăm cheltuirea unui
buget pentru prezența digitală a afacerii. Mediile sociale sunt în prezent cea mai simplă și rapidă modalitate
de a consulta o afacere, un loc, un hotel, un restaurant etc.
Având în vedere că săptămâna de lucru pentru majoritatea oamenilor din Bulgaria este de luni până vineri,
recomandăm să se asigure că zilele libere ale personalului nu sunt în weekend și să mențină deschis în zilele
de sâmbătă și duminică. Locuitorii locali sunt cu siguranță mai în măsură să viziteze unitatea în timpul
weekend-urilor. De asemenea, recomandăm menținerea orelor de deschidere de la orele 10h30 - 11h
dimineața până la orele 20 - 20h30 seara.
Orice sprijin suplimentar pentru a asigura accesul la facilitate este foarte recomandat. Ar putea fi puse la
dispoziție standuri interactive, aplicații mobile pentru rezervări ale unui ghid sau furnizarea de informații utile
despre instalație sunt factori cheie pentru o experiență plăcută. Considerăm importantă posibilitatea de a
plăti fără numerar, astfel încât utilizarea metodelor digitale de plată (cu cardul de credit, prin aplicații, prin
intermediul site-ului web) reprezintă un mare avantaj. Prețul mediu al unui bilet simplu standard este de 8,42
BGN (ceea ce reprezintă aproximativ 4 EUR) . Recomandăm creșterea prețului biletului cu 10%. Acești bani
suplimentari vor fi foarte utili pentru a finaliza o parte din aceste recomandări.
Este recomandabilă participarea la diferite rețele de promovare pentru a crește afacerea. În zilele noastre,
sunt disponibile o mulțime de platforme și site-uri web pentru tichete cadou sau rețele. Există multe
modalități de a vă extinde și de a găsi noi clienți. Este important să promovați unitatea de patrimoniu
cultural/natural prin diferite canale. Promovarea offline nu este cu siguranță suficientă. Recomandăm
elaborarea unui plan de marketing teritorial și a unui plan eficient de implementare a unor activități lunare
care să conducă la atragerea mai multor turiști.
Recomandări pentru sectorul ospitalității și al cazării
Rolul ospitalității și al cazării este major pentru turism. Acesta este motivul pentru care acest sector trebuie
să își îmbunătățească performanțele în fiecare zi. Clienții au din ce în ce mai multe cerințe, iar nevoile lor devin
diferite, mai ales după COVID-19. Industria turismului și a ospitalității cuprinde un număr mare de unități mici
de cazare, care îmbracă diverse forme, cum ar fi B&B, cazare la domiciliu, pensiune, pensiune la fermă,
camping și altele.
Principalele recomandări pe care am dori să le oferim sectorului hotelier din Bulgaria sunt legate de
accesibilitate și semnalizare rutieră, facilități de parcare, parteneriate și promovarea întreprinderilor. Luând
în considerare datele colectate, am recomanda următoarele:
-

Îmbunătățirea abilităților de management și implementarea de software/sisteme pentru o mai bună
organizare a sejurului oaspeților;

-

Asigurarea accesibilității pentru persoanele cu nevoi speciale și cu dizabilități;

-

Investiți în relațiile cu clienții și în marketingul afacerii;

-

Crearea de "pachete" cu diferite activități fizice, ateliere de mâncare tradițională sau vizite culturale;

-

Serviți alimente locale de la fermierii locali și creați o rețea de promovare între oaspeți și producătorii
locali;

-

Oferiți o experiență emoțională autentică oaspeților, prin organizarea de programe folclorice sau alte
activități distractive;

-

Asigurați locuri de parcare în apropierea unității de cazare/restaurant;

-

În multe zone rurale există o problemă cu acoperirea operatorilor de telefonie mobilă și, respectiv,
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cu furnizorii de internet. În prezent, pentru a atrage turiștii, trebuie să asigurăm condiții pentru
utilizarea dispozitivelor smart, a tehnologiilor de comunicare etc. Fără acestea, puțini turiști ar sta
mai mult de câteva ore.
-

Să se documenteze cu privire la proiecte europene sau naționale conexe pentru potențiale subvenții
în vederea îmbunătățirii siturilor și a regiunii.

Sinergia dintre cultură, istorie, tradiții și produse locale va contribui la transformarea teritoriului comunei întro destinație preferată pentru un turism rural și cultural de calitate.

Recomandări pentru ghizi și asociații turistice
Ghizii de turism sunt un fel de mediator între oameni și natură/zonele rurale. În Bulgaria, foarte des rolul unui
ghid turistic este subestimat. Având în vedere analiza noastră de piață, am dori să oferim următoarele
recomandări :
-

Să promoveze în mod activ serviciile pe care le oferă prin diferite canale (social media, promovare
directă cu hoteluri, muzee și agenții de turism).

-

Să ofere o asigurare suplimentară pentru a acoperi riscul de accidentare

-

Să-și diversifice serviciile prin adăugarea unor activități interesante, cum ar fi: drumeții, ciclism
montan, săniuș cu câini în timpul iernii, echitație, yoga la munte, cules de ciuperci, etc.

-

Să creeze itinerarii speciale cu opriri la un muzeu, la o tavernă cu mâncare locală, la un magazin cu
mâncare tradițională de cumpărat sau suveniruri;

-

Investiți timp și un mic buget pentru certificări și cursuri suplimentare de turism;

-

Oferiți gratuit un ceai sau altceva pentru a face plăcere turiștilor și pentru a le ura bun venit.
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GRECIA
REGIUNEA BOEOTIA
A.L.L.I

Caracteristicile zonei
În Grecia există multe destinații rurale cu o frumusețe naturală de nedescris și un fundal cultural important.
Cu toate acestea, nu toate sunt promovate în aceeași măsură și, prin urmare, nu constituie destinații turistice
renumite. Una dintre ele este Boeotia și acesta este principalul motiv pentru care a fost selectată această
regiune pentru proiectul Escape2.
S-a efectuat o analiză de piață în zona rurală din Boeotia, una dintre unitățile regionale din Grecia centrală,
care se întinde pe o suprafață de 2.954 km2 și are 120.432 de locuitori. Este una dintre cele mai bogate și mai
fertile zone rurale din țară datorită procentului semnificativ de zone cultivate de câmpie, în principal câmpiile
Kopaida și Teba, fiind în același timp cunoscută pentru patrimoniul său cultural, deoarece aici se află o
mulțime de muzee arheologice, biserici și mănăstiri celebre. Pantele acoperite de brad, potecile de renume
internațional, cascadele, precum și flora insondabilă a unui ecosistem unic sunt doar câteva dintre lucrurile
care fac această destinație atât de unică. În plus, Boeotia este situată foarte aproape de Atena și este ușor
accesibilă pentru turiști, ceea ce o face o destinație foarte potrivită pentru turismul ecologic și activitățile
turistice alternative. În ceea ce privește studiul de analiză a pieței, au fost alese câteva zone rurale specifice
din Boeotia ca fiind cazuri care ar putea fi transformate în posibile destinații turistice populare:
municipalitatea Teba, care cuprinde orașul Teba și alte 16 comunități, municipalitatea Livadia, care cuprinde
unitățile Livadia, Davlia, Koronia, Kyriakiou și Heronias, municipalitatea Distomo, care cuprinde unitățile
Distomo, Arachova și Antikyra și municipalitatea Orchomenos, care cuprinde unitățile Orchomenos și
Akrefnio.

Turismul rural: politici, programe și guvernare
"Proiecte private pentru sprijinirea dezvoltării locale în Boeotia prin LEADER" au fost introduse în perioada
2014-2020 ca proiect de dezvoltare în zona Boeotia. Proiectul specific a propus 12 sub-acțiuni care vizau
sprijinirea programelor de formare și a investițiilor în diverse sectoare economice, cum ar fi prelucrarea,
comercializarea și/sau dezvoltarea produselor agricole, turismul, prestarea de servicii, industria casnică,
tehnologiile forestiere, alimentația și parteneriatele de afaceri în turismul rural. Cu toate acestea, trebuie
menționat faptul că inițiativele de dezvoltare atât naționale, cât și europene în regiune au fost limitate și
sporadice.

Date turistice
Analiza care urmează este rezultatul unei cercetări bazate pe chestionare la care au răspuns părțile interesate
din zona Boeotia. Din cele 367 de părți interesate din această zonă, 41 de chestionare au fost completate de
reprezentanți ai sectorului turismului. Mai exact, au fost 15 părți interesate din sectorul patrimoniului cultural
și natural, 13 din industria ospitalității și 13 din sectorul ghizilor turistici.

Patrimoniul cultural și natural
Cele mai multe dintre bunurile analizate sunt bunuri culturale: 5 muzee, 4 biserici și mănăstiri, 4 ferme
educaționale, 1 bibliotecă și 1 clădire istorică. Multe dintre aceste bunuri se găsesc în zone rurale (6 din 15),
unele sunt situate în zone rurale muntoase (3 din 15), altele în medii urbane (5 din 15) și unul este situat întrun oraș vechi dintr-o zonă rurală. În ceea ce privește accesibilitatea și transportul, toate părțile interesate au
menționat că transportul public și rețeaua rutieră sunt în general satisfăcătoare și sigure.
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Principala mențiune a respondenților a fost că semnele de circulație erau clare și explicative. În plus, 10 din
15 clădiri sunt accesibile persoanelor cu dizabilități, ceea ce reprezintă un număr satisfăcător. Muzeele sunt
deschise pe tot parcursul anului, 3 se deschid la ora 08:00 și se închid la ora 22:00, unul se deschide la ora
09:00 și se închide la ora 16:00, iar celălalt se deschide la ora 11:00 și se închide la ora 18:00. Un aspect pozitiv
important este că majoritatea muzeelor sunt deschise în timpul vacanțelor, ceea ce oferă familiilor
posibilitatea de a le vizita și de a se bucura de vacanța lor acolo. Aproape toate activele pun la dispoziția
turiștilor și vizitatorilor pliante, cărți și broșuri ilustrate, iar unul dintre ele oferă și broșuri ilustrate, materiale
interactive (audio, vizual) și panouri video. În plus, reprezentanții și angajații acestui obiectiv posedă
cunoștințe lingvistice suficiente și toți vorbesc limba engleză. Cea mai frecventă metodă de plată utilizată de
către active este cash, însă 4 din 15 au răspuns că oferă și opțiunea de card de debit sau de credit.
Principalele grupuri-țintă ale tuturor activelor sunt localnicii, familiile și turiștii, iar 7 din 15 aparțin unei rețele.
În ceea ce privește activitățile de comunicare și promovare, majoritatea instituțiilor au site-uri proprii și pagini
de social media (Facebook și Instagram), materiale tipărite (broșuri, reviste, ziare și pliante), spoturi TV/radio
sau participă la expoziții și evenimente.

Ospitalitate și cazare
Conform analizei de piață pentru ospitalitate și cazare, cele mai populare active sunt restaurantele (7),
hotelurile (4) și, nu în ultimul rând, cafenelele (2). Cele mai multe dintre acestea sunt situate în regiunile rurale
(9 din 13), 3 se găsesc în zonele montane și unul în centrul orașului. Participanții au fost în general mulțumiți
de accesibilitatea și transportul către aceste zone, însă 3 au menționat că, deși calitatea drumurilor este bună,
semnalizarea nu este nici suficientă, nici clară. Este demn de menționat faptul că 11 din cele 13 active sunt
accesibile persoanelor cu dizabilități.
În ceea ce privește parcările, majoritatea activelor oferă locuri de parcare pentru clienții lor (8 din 13).
Restaurantele, cu excepția serviciilor lor principale, oferă și ele: Wi-Fi, sală/recepție, planificare excursii,
evenimente de degustare, spațiu de parcare, spații pentru fumători, grădină. Prețul mediu pentru restaurante
este în jur de 16-20 Εuro de persoană. Hotelurile oferă: cafenele, restaurante, locuri de parcare, camere pentru
fumători, Wi-Fi, TV, săli de conferințe, excursii, servicii de curățare uscată și călcare, servicii de curățare a
camerelor și grădină. Prețul mediu pentru hoteluri este de aproximativ 36-40 Euro de persoană. Toate activele
oferă turiștilor posibilitatea de a plăti cu numerar, card de debit și de credit. Restaurantele, hotelurile și
cafenelele se adresează familiilor, turiștilor, localnicilor și tinerilor. Majoritatea restaurantelor sunt deschise
între orele 12:00-00:00, iar hotelurile funcționează 24 de ore din 24, 7 zile din 7, pe tot parcursul anului. Din
păcate, doar 2 dintre activele intervievate cooperează cu alte organizații. De asemenea, doar 3 dintre ele au o
rețea de calitate.
În ceea ce privește activitățile lor de promovare, 5 din 13 nu folosesc niciuna, majoritatea hotelurilor folosesc
Booking pentru a atrage clienți și vizitatori. În plus, cea mai frecventă metodă de comunicare este social media
(Facebook și Instagram). Doar 4 dintre ele folosesc instrumente de comerț electronic. Un aspect pozitiv este
faptul că toți participanții au declarat că personalul lor vorbește limba engleză. Există un singur activ în care
personalul vorbește și spaniola și franceza.

Ghizi și asociații turistice
Majoritatea ghizilor și asociațiilor turistice au ca scop promovarea și îmbunătățirea zonei, în special prin
evenimente culturale și activități de mediu. Mai exact, majoritatea se implică în următoarele: activități
culturale și de mediu, sport, voluntariat, consolidarea artelor locale, managementul teatrului, ateliere de
muzică și managementul facilităților sportive. De asemenea, unii dintre ei oferă tururi, ghizi de drumeție,
excursii, observații ale florei și faunei, trasee de drumeție și vizite la teatru. Dintre acestea, doar două au o
licență sau o certificare (certificat de calitate ISO) și doar două cooperează cu alte întreprinderi și asociații.
Doar 3 ghizi oferă o poliță de asigurare pentru a acoperi riscul de accidentare a participanților, ceea ce
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reprezintă un aspect negativ, în special pentru cei care oferă activități sportive extreme. Toți aceștia vorbesc
limba engleză, iar unul dintre ei vorbește și franceză și germană. În ceea ce privește modalitățile de plată, doar
două acceptă carduri de credit/debit. Pentru a-și promova activitățile, aceștia folosesc în principal site-uri
web, platforme de socializare (Facebook și Instagram), publicitate pe suport de hârtie și publicitate la
radio/TV. În cele din urmă, doar unul dintre ei utilizează instrumente de comerț electronic.

Exemple de bune practici
În zona Boeotia există următoarele bune practici:
1. Prima este "Parcul Național Parnassos", care este supravegheat de Ministerul Mediului, Energiei și
Schimbărilor Climatice și include satele Delphoi, Arachova, Agoriani, Amfikleia, Polydroso, Ano Tithorea și
Vargianni. Mai exact, Organismul de gestionare a Parcului Național Parnassos este responsabil de
întreținerea, protecția și gestionarea Parcului Național Parnassos, unul dintre cele mai vechi parcuri naționale
din Grecia, fondat în 1938.
Principalele obiective ale Organismului de gestionare sunt:
-

Conservarea resurselor naturale, a biodiversității și protecția generală a întregii regiuni.

-

Promovarea și punerea în aplicare a programelor de informare și conștientizare.

-

Atragerea de vizitatori și promovarea valorilor zonei protejate.

-

Utilizarea durabilă a ecosistemelor din aria protejată și, în general, compatibilitatea cu protecția și
conservarea, dezvoltarea socială, economică și culturală a regiunii.

-

Dezvoltarea de parteneriate cu universități, centre de cercetare și ONG-uri.

Acțiunile lor sunt împărțite în două categorii. Prima, Activități științifice - Promovare, include ateliere de lucru,
seminarii și alte activități, în timp ce a doua categorie, Mediu, include informații generale (conștientizarea
mediului în școli, ateliere de lucru pentru elevi și formare a rangerilor) și activități de voluntariat (de exemplu,
voluntariat pentru curățenie, plantarea de copaci etc.).
2. O altă bună practică în zona Boeotia este "Lacul Muzelor, parc de distracție și evadare", care constă în 40
de hectare de teren frumos și unic; o adevărată bijuterie în Boeotia, creată special pentru familiile care doresc
să petreacă o zi în natură, departe de orice distragere a atenției. La o oră distanță de Teba, Livadia și Atena,
parcul, împreună cu zona înconjurătoare, reprezintă o evadare ideală de o zi în natură. În plus, Lacul Muzelor
oferă oportunități pentru activități sportive. Are o zonă sigură pentru copii și adulți, unde se pot juca și călări
cai. Călăreții avansați pot, de asemenea, să participe la lecții de echitație. Parcul poate organiza, de
asemenea, excursii școlare, ghidaje și evenimente, precum și găzduirea de nunți, botezuri sau orice alt
eveniment social și profesional dorit de clienți.
3. O altă bună practică remarcabilă este "Skydive-Athens". Este singurul care își desfășoară serviciul pe tot
parcursul anului și, după cum sugerează și numele său, se află aproape de Atena. Este un centru de parașutism
care are capacitatea de a zbura cu o aeronavă cu turbină cu 18 locuri la 4.200 m (14.000 ft) în doar 12 minute.
Amenajarea plăcută și facilitățile ambientale oferă un mediu relaxat, dar profesionist, care invită vizitatorii să
petreacă mult timp acolo. Principalele sale servicii includ o zonă de aterizare mare și înierbată și o aeronavă
cu turbină cu timp de urcare rapid.
4. În cele din urmă, activitatea de zbor cu parapanta din Plataies oferă vizitatorilor o experiență unică de a
zbura deasupra zonei Boeotia într-un parapantă. Școlile de pregătire cu piloți calificați și cu echipamentul
necesar, oferă vizitatorilor o plimbare în ceruri cât mai confortabilă și mai sigură. Această activitate poate fi
considerată o bună practică pentru activitatea turistică în zona de interes.
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Concluzii
Puncte forte
Este recunoscut faptul că Grecia este una dintre cele mai populare destinații turistice. Din cauza popularității
țării și a faptului că economia sa se bazează pe turism, au fost deja concepute și puse în aplicare strategii și
inițiative care țin cont de nevoile vizitatorilor internaționali și locali. Boeotia este o regiune bogată în peisaje
și patrimoniu natural. Este o locație care combină posibilitatea de a vizita atât munții, cât și valea, răspunzând
astfel tuturor gusturilor și fiind o potențială destinație de călătorie în patru anotimpuri. Multe organizații oferă
activități sportive în munți, cum ar fi drumeții, echitație, parapantă și schi. Unul dintre avantajele
semnificative ale regiunii este moștenirea culturală și istorică, este renumită în special pentru numărul mare
de biserici și mănăstiri care facilitează dezvoltarea turismului religios, în timp ce există, de asemenea, muzee
care reflectă trecutul regiunii. Un alt atu pozitiv este faptul că este foarte aproape și ușor de accesat din Atena,
capitala Greciei.
Puncte slabe
Unul dintre principalele puncte slabe ale acestei zone este faptul că locuitorii au devenit mulțumiți de
producția agricolă bogată și nu iau în considerare sau mai degrabă nu profită de oportunitățile pe care le oferă
sectorul turistic. Zona are un mare potențial turistic care ar putea dezvălui atât imaginea istorică și actuală a
Beoției, cât și frumusețea pe care o are de oferit. În plus, există o nevoie urgentă de investiții în strategii de
promovare prin instrumente de marketing și publicitate. În cele din urmă, regiunii îi lipsește o rețea organizată
de contacte cu mass-media, investitori și agenți de publicitate, care ar promova probabil reperele culturale și
istorice, activitățile tradiționale și frumusețea sa naturală.

Recomandări
Recomandări pentru sectorul patrimoniului cultural și natural
O recomandare majoră pe care am putea-o face activelor din sectorul patrimoniului cultural și natural care
au răspuns la chestionare este utilizarea unor metode contemporane de promovare și marketing care ar
putea sprijini atragerea de noi clienți. În zilele noastre, totul este promovat prin intermediul platformelor
online și al rețelelor de socializare. Vechile instrumente pe care le folosesc majoritatea respondenților, cum
ar fi materialele tipărite (broșuri, reviste, ziare, pliante) sau reclamele TV/radio sunt moderate și nu atrag noi
clienți, în special tineri.
O altă propunere este schimbarea metodelor de plată. Majoritatea părților interesate au răspuns că acceptă
doar numerar ca metodă de plată, ceea ce este problematic, deoarece mulți turiști sunt obișnuiți să cumpere
produse și servicii folosind cardul de debit, cardul de credit sau chiar telefonul mobil pentru a plăti în contexte
internaționale. Dacă muzeele ar proiecta o aplicație mobilă sau chiar o platformă online prin care clienții ar
putea cumpăra cu ușurință bilete, acest lucru ar afecta pozitiv satisfacția clienților. Internetul și rețelele de
socializare câștigă din ce în ce mai multă popularitate și este esențial să fii complet la curent cu cele mai noi
tendințe. Există multe modalități de promovare a sectorului patrimoniului cultural/natural prin intermediul
diferitelor platforme, iar conceperea unui plan de marketing eficient este vitală pentru funcționarea
organizațiilor care aparțin acestui sector.
Recomandări pentru sectorul de ospitalitate și cazare
Serviciile de ospitalitate și cazare joacă un rol important în atragerea de noi vizitatori în zonele subdezvoltate.
Pentru a atrage noi clienți, reprezentanții din sectorul ospitalității și al cazării trebuie să își sporească și să își
îmbunătățească abilitățile de servire a clienților și să fie mai conștienți de modalitățile de a oferi clienților lor
un pachet organizat și o experiență de lux.
Principalele sugestii pe care le propunem sectorului ospitalității din Boeotia este de a interacționa și coopera
cu organizații similare pentru a face schimb de bune practici. Acest lucru le-ar permite să își extindă rețeaua,
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facilitând în același timp schimbul de informații și de cunoștințe. În plus, circuitele de calitate sunt, de
asemenea, un factor important care ar putea îmbunătăți serviciile de ospitalitate și cazare, deoarece vizitarea
și șederea într-un mediu sigur și curat este ceea ce caută majoritatea clienților. În același timp, majoritatea
turiștilor vizitează țara pentru a-și petrece vacanța în familie, iar siguranța copiilor lor este o prioritate
absolută pentru aceștia. O altă recomandare ar fi implicarea activă în social media prin intermediul
instrumentelor de marketing. În prezent, majoritatea turiștilor aleg hotelurile și alte tipuri de cazare pe baza
comentariilor și criticilor pe care le găsesc pe internet și mulți dintre ei le rezervă direct prin intermediul
platformelor online. În plus, interacțiunea activă prin intermediul social media informează corect clienții cu
privire la serviciile oferite.
În ceea ce privește restaurantele și cafenelele, am propune ca acestea să promoveze cultura locală prin
includerea în meniurile lor a alimentelor și produselor locale, artizanale și tradiționale, deoarece vizitatorii
caută de obicei să experimenteze fiecare aspect al unui loc, inclusiv bucătăria tradițională și produsele locale
de calitate. Nu în ultimul rând, faptul de a face parte dintr-o rețea de promovare a zonei ar fi un aspect pozitiv
pentru acest sector.
Recomandări pentru ghizi și asociații turistice
În ceea ce privește sectorul ghizilor și asociațiilor turistice, există o mare nevoie de o poliță de asigurare care
să acopere riscul de rănire a participanților. Asociațiile turistice oferă activități sportive, cum ar fi trasee de
drumeție și excursii în natură, și trebuie să le ofere clienților lor măsuri de politică de siguranță și asigurare.
Un alt pas important ar fi existența unei licențe sau a unei certificări pentru serviciile lor. În plus, este esențial
să ofere clienților/vizitatorilor posibilitatea de a alege să plătească cu cardul de credit/debit. În cele din urmă,
o acțiune necesară care trebuie întreprinsă este promovarea eficientă a activităților și serviciilor lor. Ghizii și
asociațiile turistice trebuie să fie mai interactive prin intermediul rețelelor de socializare și al platformelor
online, oferindu-le clienților lor posibilitatea de a plăti sau de a rezerva un loc în avans.
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IRLANDA
REGIUNEA LEITRIM
MOMENTUM

Caracteristicile zonei
Analiza de piață a fost realizată în zona rurală Leitrim, situată în nord-vestul Irlandei, care atinge Wild Atlantic
Way (WAW), Irelands Hidden Heartlands și se află la granița cu Irlanda de Nord. Este cunoscută pentru peisajul
său frumos (care este destul de diferit de alte zone din Irlanda), numeroase lacuri, râuri și canale, orașe și sate
mici și atractive, prietenie înnăscută, festivaluri și evenimente, cazare de calitate, activități, patrimoniu și
cultură și actori entuziaști în domeniul turismului. Este cunoscută pentru activitățile pe apă, aventura lentă,
cultura, ecoturismul, peisajele naturale nepoluate și pitorești, muzica, festivalurile, Blueways, croazierele,
ospitalitatea, ritmul de viață și activitățile terestre (plimbări, ciclism, drumeții etc.).
De-a lungul acestui raport, veți vedea cum Leitrim rămâne o "bijuterie ascunsă" rurală care se confruntă cu
numeroase aspecte pozitive și provocări datorate locației sale. Unele dintre aceste exemple care sunt unice
pentru Leitrim ca destinație turistică sunt faptul că trebuie să construiască cooperarea și colaborarea în
întreaga regiune și cu alte regiuni învecinate, să construiască experiențe care sunt aliniate cu nevoile și
motivațiile pieței țintă, trebuie să fie vizibil prin diverse campanii și canale de marketing și comunicare
continuă atunci când turiștii caută și încearcă să rezerve o vacanță în Leitrim.
Leitrim are cea mai mică populație din Irlanda, de aproximativ 32000 de locuitori, este situat în nord-vestul
Irlandei, pe coastă, și face parte din regiunea de frontieră cu Regatul Unit. Leitrim este al 26-lea cel mai mare
din cele 32 de comitate din Irlanda, capitala sa este Carrick on Shannon și este o zonă relativ mică. Se
învecinează cu comitatele Donegal, Roscommon, Fermanagh, Cavan, Longford și Sligo. Este cunoscut pentru
lacurile, râurile, munții și faimoasa vale glaciară Glenade. Glenade este cunoscută ca fiind una dintre cele mai
frumoase văi glaciare din Europa. În afară de capitala Carrick on Shannon, are alte 9 orașe și sate mici
răspândite în tot comitatul.

Date turistice
Printre atracțiile culturale și de patrimoniu se numără faimosul castel Parke's Castle, castelul
Manorhamilton, Sean MacDiarmada Homestead, castelul Lough Rynn, castelul O'Rourkes, calea ferată Cavan
și Leitrim, Dromahair Abbey. Mai multe exemple și informații.
Serviciile de ospitalitate/cazare și restaurantele includ Ard Nahoo, Glenview Self Catering Cottage, Bush
Hotel, Ardvarney Lodge, W8 Village, Cryans Hotel, Landmark Hotel, Bluebell Cottage, Tawneylust Lodge. Mai
multe exemple și informații despre cazare. Pentru toate restaurantele și opțiunile alimentare Taste Leitrim
este un site dedicat care informează pe cei care doresc să mănânce în Leitrim informații și inspirație pentru a
călători și a învăța despre mâncarea și restaurantele sale, meniurile de inspirație locală și alimentele de
proveniență locală. Aici veți găsi peste 70 de restaurante și 30 de producători răspândiți în întreaga regiune.
Ghizii sunt disponibili pentru a conduce vizitatorii pe atât de multe trasee și plimbări diferite, de la drumeții,
plimbări istorice/pe păduri/pe canale și pe malul lacurilor/pe drumuri în cercuri/liniare/pe orașe și sate/pe
distanțe lungi. Principalii furnizori de ghizi turistici includ Muddy Souls și Leitrim Walking Guides.
Accesibilitatea se face în principal prin aeroporturile Dublin/Belfast și Knock, trenurile și autobuzele publice.
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Vizitatori
Vizitatorii din Leitrim din străinătate și din țară provin în principal din Marea Britanie, Marea Britanie și
Germania 27%, din țară 49% și Irlanda de Nord 20%.
-

Vizitatorii din Marea Britanie sunt în principal curioși din punct de vedere cultural, mari evadați sau
din diaspora irlandeză.

-

Cei din SUA și Canada sunt curioși din punct de vedere cultural și din diaspora irlandeză.

-

Cei din Germania pot fi numiți "Great Escapers" (își doresc să evadeze)

-

Din Irlanda de Nord și în Irlanda de Nord sunt cei care se conectează cu familiile, cei care socializează
și cei care se complac în romantismul indulgent.

Respondenții au declarat că 79% dintre vizitatori vin în principal pentru a se conecta cu natura și cu oamenii;
89% vin pentru activități blânde în aer liber în natură pitorească; 67% vin pentru a se plimba în afara traseelor
bătute și a explora; 87% vin pentru pace, liniște și pentru a respira aer curat; 46% vin pentru festivalurile și
cultura locală unică; 71% vin pentru mâncare bună și servicii prietenoase cu meniuri irlandeze autentice; 89%
se bucură de întâlnirea cu localnicii și cu prietenii și familia; 73% se bucură să vină să vadă și să exploreze
istoria, patrimoniul și să-și descopere rădăcinile.
Toate persoanele intervievate sunt situate în zonele rurale din Leitrim, iar unele în comitatele de graniță, de
exemplu, Arigna Mining se află la granița dintre Leitrim și Roscommon. Toți respondenții pot fi găsiți pe siteul oficial al Leitrim Tourism.
Printre cei 14 respondenți irlandezi din domeniul cazare/ospitalitate hoteluri, pensiuni, case de oaspeți, B &
B, restaurante (restaurante fine, de specialitate, ocazionale, de familie, pub-uri/restaurante etc.) se numără
The Mill Masters House, Tawnylust Lodge, Old Rectory Apartments, Parkview Cottage, Leitrim Quay Self
Catering, Ardnahoo Eco Retreat, Cottage Restaurant, Riverbank Restaurant, Ardvarney Lodge, Beirnes of
Battlebridge, Clancy's of Glenfarne, Alder Cottage și Stanfords Inn and Village Tearooms.
Respondenții din domeniul culturii și al patrimoniului includ castele, grădini, muzee, galerii de artă,
patrimoniu, minerit etc. Cei 13 irlandezi care au răspuns la sondaj au fost: Arigna Mining Experience, The Shed
Distillery, Glenview Folk Museum, The Cavan and Leitrim Railway, Rose of Innisfree Tour Boat, Rainbow
Ballroom of Romance, Hook Lighthouse, Lough Rynn Castle, Sean Mac Diarmada Cottage, Famine Village,
Music Center, Sligo Folk Park, Leitrim Heritage Tours.
Ghizii invitați și respondenți oferă experiențe pentru a merge la plimbare, drumeții, trekking, excursii
naturale, oferă ateliere de mediu, floră și faună, furaje, ciclism, tururi istorice, plimbări cu barca. Printre cei 11
irlandezi care au răspuns se numără Grace Perrott, Walking Ireland Tours Northwest, John McGroary,
Pasquale Corvasce, Graham Robertson, Maria Spinelli, Siobhan Quigley, Donncha Sheeran, Jim McCormack,
Paul Rooney/Muddy Souls și Leonard Cooke.
Dintre toți ghizii intervievați, aceștia fac parte din Walking Tours Ireland, se află pe lista aprobată a ghizilor de
turism din Irlanda și sunt ghizi și excursioniști calificați și certificați. Fiecare dintre ei are asigurare de
răspundere civilă, dar trebuie să respecte traseele marcate. Ghizii turistici autorizați din Irlanda (ATGI) sunt
certificați în urma unei formări intensive și a unor evaluări prin intermediul unei autorități oficiale de formare
recunoscute și pot fi recunoscuți prin intermediul cărții de identitate emise de ATGI. Cu aproape 450 de
membri la nivel național și regional, membrii ATGI pot oferi o gamă de servicii de ghidaj turistic în peste 20 de
limbi. Acest lucru depinde de ghidul ales, de locul din care provine și dacă poate vorbi limbi suplimentare.

Investiții în produse și infrastructură
Din analiza rezultatelor acestor sondaje, precum și din discuțiile și feedback-ul respondenților reiese o nevoie
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evidentă de investiții de capital în turism, atât în active fizice, cât și în alte domenii care să îmbunătățească în
mod durabil calitatea generală a experienței vizitatorilor și a ofertei de produse. Pentru ca Leitrim să creeze
și să ofere experiențe de vacanță remarcabile, baza de produse pe care se bazează experiențele de vacanță
trebuie să fie remarcabilă în tot ceea ce oferă, în special în categoriile identificate în aceste sondaje:
ospitalitate, restaurante, pub-uri, cazare, cultură, patrimoniu, peisaje naturale și ghizi turistici. Există loc
pentru dezvoltarea în continuare a produselor existente și noi în aceste domenii, dar acestea au nevoie de o
infrastructură adecvată, astfel încât să fie "pregătite pentru piață sau aproape pregătite pentru piață".
Punctele cheie de vânzare și produsele cu potențial de lider de piață din Leitrim sunt legate de categoriile din
sondaj și vor adăuga valoare la oferta turistică regională globală. Acestea au nevoie de investiții de capital în
active fizice, de exemplu, alei pietonale, piste de biciclete, semnalizare, internet etc. Investițiile publice în
infrastructură și facilități vor crea oportunități pentru investițiile din sectorul privat. De exemplu, creșterea
numărului de vizitatori la experiența Northern Glens va stimula investițiile din sectorul privat în cazare în zonă,
iar utilizarea tot mai mare a Blueway va încuraja creșterea capacității furnizorilor de activități pentru a
satisface cererea clienților.
De asemenea, pentru a avea succes, acestea trebuie să alinieze activele fizice și baza de produse existentă cu
strategiile și campaniile de branding externe puternice existente.
Potrivit tuturor respondenților din regiunea Leitrim, 80% au declarat că este nevoie urgentă de investiții
suplimentare, în special în ceea ce privește pregătirea pentru piață:
-

Shannon Blueway și Cruising, aliniată la propunerea Lakelands

-

Experiența Northern Glens, astfel încât să fie aliniată cu propunerea Wild Atlantic Way

-

Sunt necesare investiții în semnalizarea atracțiilor cheie și în infrastructura accesibilă în întreaga
țară.

-

Investițiile în bandă largă și internet rămân o problemă pentru 78% dintre respondenți, ceea ce
afectează capacitatea lor de a profita de rezervările online, de sistemele de plată prin intermediul
sistemelor de acces la internet, cum ar fi SumUp, ceea ce este frustrant pentru vizitatorii care
încearcă să își organizeze călătoriile și itinerariile etc.

83% dintre respondenți au declarat că sunt necesare investiții pentru a obține un potențial de lider de piață
pentru dezvoltarea produselor și a infrastructurii legate de:
-

Pescuit la copcă și ecoturism pentru a recâștiga statutul de lider de piață

-

Plimbare, ciclism, turism de aventură și genealogie pentru a valorifica cererea de pe piață.

-

Produse noi, de exemplu, instalația de canotaj de la Lough Rynn, Taste Leitrim, turismul de
bunăstare, pentru a-și asigura statutul de lider de piață.

67% spun că este necesar să se investească în continuare în adăugarea de valoare adăugată la punctele de
vânzare cheie în festivaluri și evenimente, patrimoniu și cultură și turism de afaceri.
98% au declarat că există în continuare lacune în domenii-cheie ale cererii și ofertei, cum ar fi cazarea, în
special în ceea ce privește pensiunile, hotelurile și pensiunile. Acest lucru este în mare parte evident în zonele
mai nordice și mai sudice ale județului. Respondenții au raportat că există aproximativ 465 de paturi în
hoteluri, pensiuni și B&B, 80% din nopțile de cazare fiind în regim intern și reprezentând 65% din numărul
total de nopți de cazare. Camerele de la pensiune reprezintă 21%, camerele B&B reprezintă 12%, camerele de
self-catering 8%, iar restul sunt hoteluri.

Operațiuni și sezonalitate
Caracter sezonier: Majoritatea întreprinderilor sunt deschise sezonier din martie până în noiembrie. Cel mai
aglomerat sezon este între aprilie și septembrie, acesta fiind sezonul de vară. Septembrie este momentul în
care toți copiii se întorc la școală, iar vremea începe să se schimbe și nopțile devin mai scurte.
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Plăți: 78% dintre respondenți au avut acces la un sistem de plată online, de exemplu SumUp, dar ghizii turistici
au folosit metode de plată în avans, de exemplu, plata online prin PayPal, card de credit, Revolut sau similar.
Furnizorii de cazare hotelieră au declarat că în 56% din cazuri rezervările lor au fost plătite în avans, fie online
prin intermediul site-ului web, fie prin booking.com.
Orar de funcționare: Cele mai multe restaurante (72%) sunt deschise între orele 17 și 21, puburile/restaurantele servesc între orele 11 și 21 și toate sunt deschise în cea mai mare parte de joi până
duminică, cu excepția pub-urilor/restaurantelor care deschid 7 zile pe săptămână. Proprietarii își iau de obicei
ziua de luni liberă, dar în general lucrează 6-7 zile pe săptămână în timpul sezonului aglomerat. Cazarea la
hoteluri se face de obicei la ora 15.00, la casele de oaspeți și la cele de tip self-catering se poate face oricând
după ora 12.00, dar pentru toți furnizorii de cazare, check-out-ul se face la ora 12.00.
Parteneriate, rețele și colaborare
În ceea ce privește colaborarea cu rețelele și cu alți parteneri din turism și de afaceri, 82% au declarat că au o
relație cu rețeaua lor locală de turism LTN, de exemplu, Leitrim Tourism și Leitrim Tourism Network.
75% au declarat că au colaborat cu Failte Ireland, organizația reprezentativă a industriei și a standardelor de
calitate, iar 65% au declarat că au colaborat cu organismele regionale de branding, de exemplu Hidden
Heartlands, Wild Atlantic Way și Discover Ireland. Aceste mărci sunt principalele mărci guvernamentale
conduse de Tourism Ireland și Discover Ireland în toate campaniile naționale de marketing turistic.
62% au declarat că au avut o relație sau că sunt cunoscute de un organism sau o organizație de premiere
recunoscută la nivel național pentru standardele de calitate și statut, de exemplu, Georgina Campell și Irish
Restaurants Awards pentru sectorul alimentar.
68% au declarat că parteneriatele strategice de marketing între comerț și agenții și organisme publice sunt
imperative pentru a stimula creșterea. Există încă multe lacune și multe lucruri de făcut pentru piața internă,
parteneriatele existente pot colabora mai bine, în special cu alte comitate, pentru a progresa în dezvoltarea
regională, de exemplu, organismele publice interjudețene pot juca un rol în dezvoltarea, implementarea și
realizarea strategiilor turistice. De exemplu, pentru Leitrim, ar include Consiliul Județean Leitrim,
Roscommon Tourism, Donegal Tourism, Leitrim Tourism, Failte Ireland, Waterways Ireland, Inland Fisheries
Ireland, Coillte, National Parks and Wildlife Service, Ireland West Airport Knock, autoritățile locale din
comitatele vecine. Apoi, ramificarea la nivel național pentru a lucra cu operatorii de turism de intrare și de
piață din Tourism Ireland, cu scriitorii internaționali de turism și cu generatorii de conținut pentru rețelele
sociale.
81% au declarat că, în opinia lor, colaborarea cu comunitățile lor și cu LTN-urile este esențială pentru
supraviețuirea lor. Având în vedere că 72% dintre acestea deschid în mod sezonier din martie până în
noiembrie (închis în perioada noiembrie - februarie), ele se bazează foarte mult pe Leitrim Tourism Growth
Alliance și pe comunicarea dintre părțile interesate, esențială pentru a genera rezervări și încredere în vederea
atingerii unor obiective comune. De asemenea, au declarat că este foarte importantă colaborarea cu alte părți
interesate și cu furnizorii de turism din alte județe.
Mai mult de jumătate dintre respondenți (53%) au declarat că lucrează, de asemenea, cu grupuri de nișă, de
exemplu, Lough Rynn Rowing Facility, Leitrim Genealogy Center, Slow Adventure Tourism Leitrim și Leitrim
Landscapes Guided Walks.

Social media, vânzări și marketing
Toți respondenții au un site web și folosesc cel puțin Facebook și Instagram. Există o lipsă în ceea ce privește
crearea de conținut, frecvența de publicare și gradul de acoperire. 43% utilizează alte platforme de
socializare, cum ar fi Twitter, LinkedIn și TikTok.
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Mai puțin de 12 % au o platformă de rezervări online pentru a rezerva atracții, pentru a rezerva o masă la
restaurant, pentru a rezerva cazare sau pentru o experiență de ghidaj.
Toți folosesc o formă de materiale tipărite (broșură, pliant sau broșură), dar 34% au o relație cu un operator
de turism sau un pachet cu un furnizor local de turism, doar 6% participă la târguri și expoziții comerciale și
de consum.
Având în vedere că aproape 92% dintre vizitatorii internaționali și naționali care vin în Irlanda folosesc canale
directe și platforme online, există un decalaj evident că procesul decizional viitor ar trebui să includă
capacitatea de rezervare online, creșterea expunerii și a atingerii în social media, un accent sporit pe
importanța utilizării datelor despre piețele țintă și nevoile și comportamentele acestora. Există un potențial
uriaș pentru ca furnizorii existenți să colaboreze pentru a promova și pentru a crea pachete între ei din toate
cele 3 grupuri țintă: Cazare/ospitalitate/restaurante, ghizi turistici și patrimoniu cultural și natural.
S-a menționat, de asemenea, că este necesar să se construiască identitatea mărcii regionale, să se dezvolte
conținutul (videoclipuri, imagini etc.), să se acorde prioritate strategiilor de optimizare a site-urilor web și a
rețelelor sociale, să se dezvolte în continuare potențialul de marketing și publicitatea în cooperare cu
Lakelands, Hidden Heartlands și Wild Atlantic Way și să se pună în aplicare mecanisme de cercetare și de
feedback prin sondaje.

Limbi și comunicare
64% dintre respondenți au constatat că este necesar să se investească în indicatoare de orientare și în
semnalizare interpretativă, în special în ceea ce privește diferitele limbi. În prezent, toată semnalizarea este
în irlandeză și engleză. Toți respondenții vorbeau doar limba engleză, iar patru dintre ei vorbeau o altă limbă,
în principal pentru că erau originari din țara respectivă, și anume, germană, spaniolă, franceză și olandeză.
Respondenții au declarat că este nevoie de site-uri web în limbile străine pentru cele 4 piețe țintă principale,
dar au întâmpinat dificultăți în acest sens din cauza lipsei de resurse. 34% dintre respondenți au declarat că
site-ul lor web este disponibil în cel puțin o altă limbă. Același lucru este necesar și pentru dezvoltarea de
pachete și broșuri. Toți respondenții au declarat că ar fi interesați să urmeze un curs de învățare a unei alte
limbi străine și cuvinte-cheie sau să angajeze un angajat care să le ajute să își dezvolte competențele
lingvistice.

Accesibilitate și inclusivitate
Mulți dintre respondenți au declarat că au pus în aplicare măsuri de accesibilitate sau că pot lucra cu persoane
cu dizabilități și în scaune cu rotile. Ghizii de turism au declarat că aproximativ 33% din plimbările lor sunt
accesibile în scaun cu rotile, 67% din zona principală de recepție, dormitoarele și restaurantul/barul
furnizorilor de cazare sunt accesibile, iar 15% din atracțiile culturale și de patrimoniu sunt accesibile în scaun
cu rotile. Unele au căști interactive pentru nevăzători, iar altele au puncte de informare traduse în brail sau
indicatoare pentru persoanele cu deficiențe de vedere.

Oportunități
Capacitate de cazare: Creșterea capacității în toate categoriile de cazare și distribuirea acestora pe întreg
teritoriul județului: B&B, hoteluri, self-catering, AirBnB (foarte puține), case de oaspeți etc.
Mărci regionale: Să continue să lucreze cu mărcile regionale existente Wild Atlantic Way, Ireland's Hidden
Heartlands, Lakelands. De asemenea, colaborarea cu reprezentantul național al brandului turistic, care
reprezintă mai bine Tourism Ireland. Lucrați cu turoperatorii, participați la evenimente și expoziții comerciale
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și lucrați cu scriitorii de turism.
Accesibilitate online și limbi străine: Deveniți mai accesibili atât pentru piața internă, cât și pentru cea
internațională în ceea ce privește capacitatea de a face rezervări online, site-ul web / materiale colaterale de
marketing în diferite limbi, semnalizare și orientare, interpretare pentru cei care vorbesc diferite limbi.
Colaborare și implicare: Creșterea angajamentului reciproc în calitate de părți interesate, întreprinderi
turistice și cu alte regiuni/județe. Acest lucru include colaborarea cu Failte Ireland și cu membrii săi și
standardele de calitate. Să colaboreze pentru a crea pachete, să dezvolte campanii publicitare și itinerarii în
cooperare. Să comunice mai mult cu cei implicați direct sau indirect în turism, inclusiv cu grupurile de nișă;
să pună în comun resursele, să facă schimb de cunoștințe, să ofere sfaturi, să ofere sfaturi, să realizeze
proiecte de colaborare, să creeze pachete și să dezvolte produse. Elaborarea de strategii de comunicare și
marketing cu care toți să poată lucra, inclusiv și să vizeze diferite parteneriate și relații pe care să le
construiască și să le valorifice; parteneri comerciali și industriali, Coillte, Parks and Wildlife, Ecotourism
Ireland, Failte Ireland etc. (de exemplu, crearea de pachete împreună, diversificarea experiențelor împreună,
organizarea de familiarizări, colaborarea la politici de dezvoltare, ateliere de lucru etc.)
Vânzări și marketing: Lucrați la mesajele și la acoperirea la nivel de județ, de exemplu, dezvoltați panouri de
mesaje, identitate de marcă, campanii promoționale, dezvoltați conținut, de exemplu, imagini, videoclipuri și
mesaje de marketing care să fie coerente și disponibile pentru a fi utilizate de toți. De exemplu: Leitrim este
renumit ca o destinație turistică autentică și prietenoasă. Experiențe convingătoare, înrădăcinate în
frumusețea naturală, sunt oferite de oameni care sunt mândri de punctele forte unice ale județului lor.
Construiți și rafinați prezența online și lucrați cu influenceri, dezvoltatori de conținut și specialiști în
marketingul social media.
Investiții în infrastructură: Investiți în furnizorii de cazare, în semnalizarea de orientare, în punctele de
informare, în infrastructură, dar în primul rând în infrastructura de internet și de bandă largă.
Produse și experiențe noi: Dezvoltarea de experiențe și produse existente, noi și în curs de dezvoltare, în
special în ceea ce privește brandul și aspectul de marketing, de exemplu, turismul de wellness, turismul de tip
„slow adventure”2. Legarea acestor experiențe de mărci potențiale de vârf pe piață și de produse
complementare existente, de exemplu Blueway, Lakelands, WAW, pescuitul cu undița, ciclismul, Northern
Glens, croazierele, cultura, ecoturismul și Irelands Hidden Heartlands.
Potențialul pieței din Irlanda de Nord: Acum, după Brexit, creșterea și cererea din Irlanda de Nord a fost
afectată. Moneda fluctuează, dar există potențial pentru a menține și a crește această piață în viitor, odată ce
se va stabiliza.
Potențialul noilor piețe: există, de asemenea, potențialul de a dezvolta, crește și accesa noi piețe, cum ar fi
Asia și India. Cu toate acestea, este necesar să se înțeleagă și să se alinieze mai bine cu aceste piețe pentru a
determina opțiunile de creștere și strategie cum se încadrează Leitrim în nevoile și motivațiile acestor
călători.
Piețele cheie și grupurile țintă sunt esențiale: îi includ pe cei care vin pentru cultură, patrimoniu, peisaje
naturale; curioșii din punct de vedere cultural, cei care își doresc să evadeze, diaspora irlandeză, prietenii și
familiile și cei care socializează.

2

Formă de turism care evită experiențele de aventură și risc, în favoarea unor călătorii lente, imersive, trăind și
călătorind prin locuri sălbatice și spații naturale - experimentând natura în timpul ei, în anotimpurile, anotimpurile,
vremea și variațiile sale.
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Recomandări
Stabilirea de priorități pentru viitoarele dezvoltări, de exemplu, Shannon Blueway, Slow Adventure Tourism
și SNLR Sligo Leitrim și Northern Counties Greenway, pentru a încorpora dezvoltări esențiale de infrastructură
pentru drumeții, ciclism și trasee existente și noi, de exemplu, căi de acces, semnalizare, drumuri, bandă largă.
Conectarea tuturor satelor, orașelor și comunelor care se află deja în cadrul acestor regiuni, căi navigabile și
centre prin pistele de biciclete, drumuri, itinerarii și rute, de exemplu, Carrick on Shannon Blueway Leitrim
Village to Acres Lake și Drumshanbo. Acest traseu de 30 de minute pentru biciclete electrice unește satele
rurale și atracțiile de-a lungul frumosului râu Shannon, o resursă cheie de căi navigabile și o frumoasă atracție
a patrimoniului natural.
Construiți pe baza relațiilor, rețelelor și colaborării existente prin organizarea de întâlniri și ateliere de lucru
periodice, reunindu-vă online fie prin zoom, fie printr-un Facebook închis sau o platformă comunitară. Toate
părțile interesate trebuie să colaboreze pentru a-și construi brandul, pachetele, itinerariile și să se angajeze
într-o abordare proactivă în cadrul tuturor agențiilor pentru a identifica, sprijini, dezvolta și finanța experiențe
turistice noi și existente. Serviciile și facilitățile ar trebui, de asemenea, să fie luate în considerare, și anume,
lacunele, punctele slabe, punctele forte și oportunitățile; operatorii de aventură, depozitarea și închirierea de
echipamente, interpretarea și informarea, închirierea de biciclete etc.
Să colaboreze cu alți operatori și furnizori complementari, de exemplu, operatori de închiriere de croaziere,
hoteluri, aeroporturi, restaurante, pescării etc., astfel încât toată lumea să fie informată și să se promoveze
reciproc, eventual să împacheteze și să vândă împreună. De exemplu, cei care caută patrimoniul și cultura
doresc să se cazeze, să mănânce, să vadă și să facă lucruri care au un puternic caracter cultural și patrimonial.
Construiți un pachet și un itinerar de călătorie în jurul tuturor elementelor unei vacanțe de care aceștia vor
avea nevoie.
Întreprinderile de turism rural să colaboreze cu dezvoltatorii de politici prin furnizarea de date-cheie și
informații pentru luarea deciziilor. Astfel, cei care elaborează politicile să înțeleagă lacunele, potențialul și
oportunitățile, de exemplu, patrimoniul și cultura ar putea sublinia, împreună cu Heritage Ireland, necesitatea
de a dezvolta un festival anual al patrimoniului și culturii pentru a răspunde atracției pieței (de exemplu, The
Gathering), ghizii turistici ar putea sublinia, împreună cu Coillte și cu Consiliul Județean Leitrim, nevoia de
facilități și de orientare pe trasee și drumeții.
Inițierea și dezvoltarea relațiilor cu alte mărci regionale și externe, de exemplu Northern Glens Experience,
Wild Atlantic Way și Irelands Hidden Heartlands. Să investigheze și să investească în mod colectiv în
dezvoltarea capacităților de marketing și de promovare pentru a se asigura că acestea oferă în mod constant
promisiunea mărcii și asigură interacțiunea, conexiunea și expunerea potențialilor vizitatori. Elaborarea unui
plan de marketing și comunicare a destinației pentru a prioritiza campaniile, comunicarea experiențelor și
promovarea valorilor, esenței și poveștii brandului Leitrim într-o manieră coerentă pe toate platformele și
pentru toate părțile interesate. Lucrați la parteneriate de marketing cu alte comitate vecine pentru a construi
pe dezvoltarea turismului regional optimiza marketingul direcționat. Asigurați-vă că toate imaginile, limbajul
și mesajele sunt adaptate la motivațiile și nevoile fiecărui segment.
Lucrați cu comerțul și influencerii, scriitorii de turism prin angajarea și implicarea părților interesate,
trimiterea de cataloage, pachete, itinerarii și toate materialele colaterale relevante de care au nevoie pentru
a vinde și a promova Leitrim. Lucrați cu canalele lor de distribuție și cu evenimentele comerciale, astfel încât
să vă poată reprezenta cât mai bine. Organizați întâlniri, comunicați în mod regulat și păstrați legătura.
Elaborați strategii specifice pentru pescuit, ciclism, plimbări, drumeții etc., de exemplu, Leitrim Walks & Trails
Strategy, Leitrim Fishing Strategy, pentru a vă asigura că aceste resurse sunt utilizate în mod optim și bine
gestionate, de exemplu, dacă sunt sustenabile, ecologice și unde sunt necesare modernizări.
Examinarea și dezvoltarea unor produse de nișă sau noi, de exemplu, turismul de bunăstare, aventura lentă
și eco-turismul. Explorați oportunitățile și stabiliți prioritățile, ce există și ce lipsește. Implementarea unei
rețele reprezentative pentru fiecare dintre aceste produse și punerea în aplicare a unei abordări proactive
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pentru dezvoltarea viitoare a acestora, împreună cu agențiile cheie și întreprinderile turistice existente și
rețelele locale de turism. Investigarea mecanismelor potențiale de finanțare și de livrare.
Investiți în marketing și dezvoltați o mai bună gestionare a categoriilor ESCAPE: Cultură, Patrimoniu,
Ospitalitate, Cazare, Restaurante și Ghizi turistici. Stabilirea de priorități în ceea ce privește investițiile și
concentrarea asupra dezvoltării produselor acestora și identificarea tendințelor viitoare, a cererilor și a
comportamentelor de piață pentru a optimiza dezvoltarea acestora. Elaborarea unui program de experiență
pentru vizitatori care să includă pachete, itinerarii, rezervări online, program de ospitalitate, materiale de
marketing și conținut (de exemplu, videoclipuri de povestiri și plimbări VR) dezvoltate în funcție de aceste
categorii. Toate aspectele dezvoltării viitoare trebuie să colaboreze cu agențiile cheie, de exemplu, Leitrim
Tourism Network, Leitrim County Council și Leitrim Tourism pe parcursul fiecărui proces.
Utilizați tehnologiile și platformele digitale acolo unde este posibil pentru a asigura conectivitatea și pentru a
fi ușor de găsit și experimentat. A fi online în zonele îndepărtate este esențial pentru durabilitate și succes;
pentru comunicare, gestionarea rezervărilor, sensibilizare, colaborare, sisteme de plată, sisteme de plată,
schimbul de informații, schimbul de resurse etc. SEO, Google Ads, VR, MR, imaginile 360, platformele de social
media adaptate piețelor țintă sunt atât de importante. Întreprinderile ar trebui să investească în tehnologiile
și platformele digitale și să le construiască adaptate la nevoile clienților lor, de exemplu, o înregistrare video
live la 360 de grade cu o bicicletă de munte care parcurge un traseu din Leitrim și încărcată pentru utilizarea
pe site-ul web și pe rețelele sociale se poate dovedi un instrument de vânzare și de promovare foarte valoros.
Începeți cu instrumentele pe care le utilizați deja și învățați cum să le folosiți astfel încât să maximizați
utilizarea. De exemplu, pentru a maximiza tehnologiile digitale disponibile prin intermediul Facebook,
investigați cum să utilizați poveștile, transmisiunile în direct, butoanele de rezervare, videoclipurile, sondajele
de vot, linkurile către pagini web specifice etc.
Concepeți cursuri de formare și ateliere de lucru pentru a educa și asista furnizorii de servicii turistice pentru
a fi capabili să își adapteze oferta în diferite limbi (de exemplu, site-ul web, semnalizarea, broșurile), informați
despre modalitățile prin care pot pune în aplicare accesibilitatea și incluziunea, despre cum pot fi sustenabili
și plini de resurse în calitate de colectiv, despre colectarea de date și feedback-ul clienților... etc. Invitați
agențiile specializate în social media să proiecteze, să predea și să ofere consultanță cu privire la modul în
care se poate implementa o campanie coerentă de social media care să implice părțile interesate relevante și
conținut relevant pe platformele importante de social media pentru a sprijini dezvoltarea experiențelor
existente și noi pentru a conduce turiștii către site-urile comerciale și de afaceri și pentru a genera rezervări și
vânzări.
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ITALIA
REGIUNEA MONTI DAUNI
MERIDAUNIA

Caracteristicile zonei
Meridaunia Scarl este un grup de acțiune locală din zona Monti Dauni care include 30 de comune: cea mai
mică cu mai puțin de 150 de locuitori (Celle di San Vito), cea mai mare cu 31.593 de locuitori (Lucera).
Această ultimă urbanizare, deși are numerele unui oraș, are un teritoriu agricol mare, precum și satele din
Monti Dauni.
Regiunea Monti Dauni se întinde pe o suprafață de 2.275 km², cu o populație de aproximativ 90.000 de
locuitori.
Munții Dauni se caracterizează prin prezența următoarelor localități: sate de origine medievală, cu centre
istorice intacte și îmbogățite de clădiri monumentale, cum ar fi biserici și castele; zone naturaliste de interes
comunitar (SIC), zone naturale protejate, cu păduri, pășuni înalte, pârâuri și văi; cele mai înalte vârfuri din
regiunea Puglia (cel mai înalt Monte Cornacchia); numeroase situri arheologice din epoca daună, romană și
medievală; numeroase muzee arheologice și de artă sacră; un patrimoniu cultural imaterial format din tradiții
și cunoștințe țărănești, ritualuri și festivaluri străvechi; o cultură culinară uimitoare.
Munții Dauni sunt situați în regiunea Puglia, în sudul Italiei; turismul din Puglia a crescut puternic în ultimii
ani, datorită muncii extraordinare de comunicare și poziționare a brandului pe piața națională și în viitor.
Principalele produse turistice locale sunt: mare, cultură, gastronomie, rural.
Munții Dauni sunt "Puglia neașteptată", cu un peisaj foarte diferit de restul regiunii, caracterizat de văi, dealuri
și munți și fără mare; este format din grădini de legume, livezi, lanuri de grâu, plantații de măslini, podgorii și
podgorii, păduri și pășuni, perfecte pentru excursii și activități în aer liber.

Turismul rural: politici, programe și guvernare
Munții Dauni au cunoscut diverse activități programatice pentru dezvoltarea turismului local.
În cadrul proiectului "Get Local" (PIT nr. 10 - POR Puglia 2000/2006) au fost create o serie de centre de vizitare,
cu o programare de activități și experiențe turistice în cadrul acestora. Adesea, acestea erau clădiri istorice
recuperate.
Un alt proiect important pentru punerea în valoare a resurselor turistice a fost implementat în 2015 cu fonduri
de la Ministerul Patrimoniului Cultural și Turismului. Ca parte a proiectului Eccellenza dei Monti Dauni, au fost
create materiale promoționale și au fost realizate acțiuni pe Via Francigena de sud.
În prezent, strategia turistică a Munților Dauni se trage din proiectul "Servicii turistice integrate ale Munților
Dauni" al GAL Meridaunia (POR PUGLIA - FESR_FSE 2014-2020 AXA VI, ACȚIUNEA 6.8), care include:
-

crearea unui produs turistic pe baza propunerilor operatorilor locali

-

crearea unei rețele de operatori turistici

-

comunicarea destinației (fotografii, videoclipuri), prin intermediul mass-media și al rețelelor sociale

-

vânzarea de produse turistice (experiență, cazare, weekend, etc.)

-

acțiuni B2B și B2C

-

activități de recepție pentru turoperatori, agenții de turism, etc.

-

realizarea unui portal web cu servicii de rezervări pentru cazare, experiențe, produse de comerț
electronic, etc.
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-

vizite de presă

-

crearea de gadgeturi cu marca "Monti Dauni"

-

realizarea Festivalului de turism rural (ediția a IV-a)

Date turistice
Metodologie
În cadrul analizei de piață a sectorului turistic din Munții Dauni, realizată de Meridaunia, au fost identificați
231 de subiecți (eșantion egal cu aproximativ 38,5%) din total, într-o gamă de aproximativ 600 de operatori,
împărțiți după cum urmează:
a) patrimoniu cultural (8) și naturalistic (12): pentru un total de 20 de subiecți intervievați, dintre care 4
au răspuns la chestionarul online, restul pe suport de hârtie
b) ospitalitate și cazare - restaurante și catering (60), facilități de cazare (62): pentru un total de 122 de
subiecți intervievați, dintre care 38 au răspuns la chestionarul online, iar restul pe hârtie
c)

ghizi turistici (37) și asociații (52): pentru un total de 89 de subiecți intervievați, dintre care 18 au
răspuns la chestionarul online, restul pe hârtie

Patrimoniul cultural și natural
La sondajul privind patrimoniul cultural și natural au răspuns 20 de subiecți, dintre care 47% se refereau la
patrimoniul cultural și 53% la patrimoniul de mediu; 29,5% din sectorul public și 70,5% din sectorul privat.
47% din resurse corespund fermelor educaționale, 23,5% muzeelor, 11,8% clădirilor istorice (castele și
turnuri), 5,9% morilor de ulei istorice, 5,9% vechilor mori subterane , 5,9% parcurilor de aventură.
Totalitatea patrimoniului cultural investigat este localizat în context urban, iar în ceea ce privește
accesibilitatea, 87,5% din acesta este considerat ușor de accesat, restul de 12,5% fiind foarte ușor de accesat.
Datele privind accesibilitatea pentru utilizatorii de scaune cu rotile sunt mai puțin bune: 50% din bunuri sunt
inaccesibile.
37,5 % din active sunt accesibile doar pe bază de rezervare, restul fiind accesibile pe tot parcursul anului.
Toate acestea oferă servicii de vizitare cu ghid. Doar 12,5% au sisteme tehnologice de informare, cum ar fi
ghiduri audio sau video. curios este faptul că doar 62,5% au toalete. Doar 12,5% nu au personal care să
vorbească limbi străine; cea mai răspândită limbă este engleza (87,5%). În 75% din cazuri, intrarea este
gratuită, iar unele servicii sunt cu plată; cele mai mari fluxuri se înregistrează vara.
În ceea ce privește patrimoniul natural, acesta se află în principal în mediul rural (91,7%) și în munți (66,7%).
Accesul la bunuri este bun, iar totalitatea sa este complet sau parțial accesibil persoanelor cu dizabilități.
Dată fiind natura bunurilor, perioada de deschidere a acestora este redusă și este afectată de anotimpuri.
Toate proprietățile oferă vizite ghidate, doar 16,7% vizite autoghidate. 91,7% din bunuri dispun de servicii
complementare, cum ar fi toalete, spații pentru laboratoare, zone de picnic, etc.
Toate oferă activități didactice sau recreativ-sportive și în toate personalul sau cel puțin o limbă străină (cea
mai răspândită este engleza). 58,3% prevăd intrare cu plată, restul au intrare gratuită și activități cu plată.
tipul de activ

loc
accesibilitate

există o paritate substanțială între cultură, natură și gastronomie și vinuri, cu o
nevoie evidentă de creștere în domeniul serviciilor, în special pentru primele două
categorii.
atractorii și activele sunt distribuite în mod generalizat, în interiorul și în afara
satelor
multe dintre activele culturale au o accesibilitate redusă, din cauza locației și a
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naturii lor istorice; activele naturale par să fie mai atractive; conexiunile sunt slabe.
perioade de deschidere perioadele de deschidere ale patrimoniului cultural sugerează că acestea au o
pondere redusă în oferta turistică; cele naturale sunt dictate de anotimpuri și de
vreme
servicii oferite
acestea sunt aproape întotdeauna de bază; puține realități propun activități
distinctive; suntem departe de maturitatea produsului turistic
originea turiștilor
este vorba de turismul local; propunerea este încă prea puțin relevantă față de cel
din afara regiunii și din străinătate; indică faptul că notorietatea destinației este
scăzută
Apartenența la rețele și multe sate fac parte din circuitele de turism durabil și de calitate; prin urmare,
circuite
atracțiile lor sunt incluse în itinerarii și circuite. Această circumstanță nu pare a fi
relevantă pentru punerea în aplicare a sistemului turistic local.
comunicare și
de multe ori activități de tip "do-it-yourself", având ca rezultat un impact redus
promovare

Ospitalitate și cazare
Munții Dauni au un tip de cazare non-hotelieră, adică sunt constituite în principal din facilități de cazare (case
de vacanță - 41,9%, b & b - 27,4%, ferme de vacanță - 12,9%, etc ...) cu mai puțin de 6 camere. Pe de altă parte,
oferta de catering este alcătuită în principal din (restaurante - 41,7%, agroturisme 18,3%, trattorii 13,3%, ...).
La sondajul nostru au răspuns 122 de operatori: 62 din sectorul hotelier și 60 din sectorul restaurantelor.
Majoritatea unităților de cazare sunt situate în context urban (66,1%) și colinar-montan (88,7%). Proprietarii
acestora consideră că accesul la facilitățile lor este în mare parte "bun" sau "foarte bun" (91,9%). 46% dintre
structuri sunt inaccesibile pentru persoanele cu handicap, 21% sunt parțial accesibile și doar 32,3% sunt total
accesibile.
25,8% sunt deschise doar în anumite perioade ale anului. În toate structurile se vorbește o limbă străină, iar
cea mai răspândită este engleza (83,9%). În ceea ce privește nevoile speciale: 27% au servicii pentru
persoanele cu dizabilități; 46,8% pentru alergii alimentare/creșteri; 43,5% pentru animalele de companie.
Intervalul de cost al camerelor este mediu spre mic (cu o medie de 70 de euro pe cameră dublă). Cele mai mari
fluxuri se înregistrează vara, iar canalele de promovare sunt site-urile și rețelele de socializare. 58% 1
utilizează serviciile de rezervare și vânzare online.
În ceea ce privește serviciile de alimentație publică, acestea sunt de asemenea concentrate în zona urbană
(65%) și în contextul colinar-montan (75%). 90% dintre manageri consideră că facilitățile lor sunt ușor sau
foarte ușor de accesat. 86,7% dintre facilități sunt complet sau parțial accesibile pentru persoanele cu
handicap și 93,3% dintre acestea sunt deschise pe tot parcursul anului. 70% oferă preparate din bucătăria
tradițională și 48,3% folosesc numai produse locale. Doar 6,7% din cazuri nu vorbesc o limbă străină, iar cea
mai răspândită este engleza (90%).
În ceea ce privește nevoile speciale: 73,3% au produse pentru persoanele cu alergii sau cu anumite convingeri
religioase și filozofice, iar 60% acceptă animale de companie. Intervalul mediu de costuri (fără vinuri) pe masă
variază între 20 și 35 de euro. Fluxurile sunt mai omogene, cu o creștere în timpul verii. Doar 25% utilizează
sisteme de rezervare online.
tipul de activ

loc

unitățile de cazare sunt în mare parte de tip non-hotel; unitățile de cazare și
restaurantele sunt adesea mici și administrate de familii, cu o profesionalizare
redusă a serviciilor.
majoritatea serviciilor sunt concentrate în sate, dar există o prezență bună în
mediul rural.
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accesibilitate

accesibilitatea este bună, dar poate fi îmbunătățită, în special în ceea ce privește
persoanele cu dificultăți de mers pe jos sau în scaune cu rotile (diferența este mai
serioasă în ceea ce privește facilitățile de cazare).
perioada de deschidere
perioadele de deschidere sunt mai lungi pentru restaurante, ceea ce sugerează
că acestea lucrează în principal cu localnicii și, prin urmare, suferă mai puțin din
cauza perioadei extra-sezoniere
publicul țintă
publicul-țintă este variat, dar, în general, se observă că acesta este în principal
local și/sau de proximitate; puțini turiști din alte zone ale Italiei și din străinătate
echipamente și servicii
tipul de cazare oferit este în cea mai mare parte de tip B&B / case de vacanță /
oferite
fermă, cu servicii în concordanță cu tipul; restaurantele oferă în cea mai mare
parte bucătărie locală și servicii de bază
apartenența la rețele și
multe sate fac parte din circuite de turism durabil și de calitate; puține structuri
circuite
inserate în circuite de calitate
comunicare și promovare o anumită utilizare a aplicațiilor pentru servicii de rezervare

Ghizi și asociații turistice
În ceea ce privește analiza referitoare la ghizi și asociații turistice, au răspuns la chestionar 89 de subiecți,
dintre care 37 de ghizi și 52 de asociații. Serviciile oferite sunt: ghidaj turistic (91,9%), însoțire turistică (51,4%),
ghidaj naturalist și de drumeție (8,1%) și instructori sportivi (2,7%).
În majoritatea cazurilor (73%), turismul este o ocupație secundară pentru operator. 68,8% dintre ghizi sunt
ghizi culturali, iar 56,3% ghizi naturaliști. Cele mai populare activități în aer liber includ trekking (50%), yoga
(18,8%), ciclism și orientare (12,5%). 35,1% nu vorbesc nicio limbă străină.
Vocație și motivații
Propunere
Elemente Wow

relaxare, cultură și artă, mâncare și vin, mediu și natură
generică, nu este încă bine structurată și diversificată
nu datorită construcției propunerii, ci datorită bogăției patrimoniului.

Exemple de bune practici
Au fost alese cinci bune practici în domeniul turismului rural în Munții Dauni. Este vorba de experiențe de
diferite tipuri, realizate de subiecți publici și încercați și în diverse sectoare.
Primul exemplu este crearea și gestionarea unui parc de aventură numit DauniAAvventura, deținut de
municipalitatea din Biccari și gestionat de o entitate privată. Situat în interiorul unei păduri și într-o zonă
naturalistă cu un puternic impact vizual, parcul este alcătuit în principal din trasee acrobatice suspendate
între copaci, diferențiate pentru adulți (5) și copii (2). Complexul este dotat cu un punct de belvedere, zone de
picnic, căsuțe în copaci pentru cazare și oferă servicii de ghidaj în natură, ciclism montan, tir cu arcul, ateliere
educaționale pentru grupuri școlare, etc ...
A doua propunere se referă la experiența antreprenorială a celui mai renumit bucătar din Munții Dauni: Peppe
Zullo. Bucătarul "țăran" (așa cum îi place să se autointituleze) și-a întemeiat averea pe capacitatea de a
valorifica tradiția culinară locală prin reînnoirea acesteia, pe abilitățile sale mediatice și pe dorința constantă
de a se implica: un restaurant, două săli de recepție, două pensiuni fermecătoare, o pivniță și multe produse
(vin, conserve, etc ..) cu semnătura sa, care apar adesea la televiziunile naționale și în întreaga lume.
Cea de-a treia experiență se referă la un eveniment de tradiție populară ale cărui particularități au făcut din el
cel mai important rendez-vous din Munții Dauni: "Fucacost e cocce priatorije" (focuri de tabără și capete de
purgatoriu). Acesta este un eveniment de 1 noiembrie din satul Orsara di Puglia de origine păgână. În mod
tradițional, se sărbătorește noaptea în care morții se întorc pentru a-i vizita pe cei dragi în viață și pentru a
petrece cu ei pe străzile luminate de focuri de tabără. Evenimentul atrage până la 40.000 de turiști la fiecare
ediție.
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Cel de-al patrulea exemplu se referă la activitățile de promovare a unor sate din Munții Dauni care, datorită
politicilor și caracteristicilor lor, au obținut certificări referitoare la calitatea turistică. Monti Dauni contează:
9 steaguri portocalii ale Touring Clubului Italian (Alberona, Biccari, Bovino, Orsara di Puglia,
Pietramontecorvino, Rocchetta Sant'Antonio, Roseto Valfortore, Sant'Agata di Puglia, Troia), 4 cele mai
frumoase sate din Italia ( Alberona, Bovino, Pietramontecorvino, Roseto Valfortore), 2 orașe lente (Orsara di
Puglia și Sant'Agata di Puglia) și numeroase sate autentice.
Cel mai recent exemplu constă într-un proiect de promovare turistică al GAL Meridaunia, aflat în curs de
desfășurare. Bazându-se pe fondurile CLLD, proiectul prevede construirea de servicii turistice integrate,
promovarea lor de marketing, activități de comunicare și incoming, B2B, B2C, evenimente, un site web pentru
servicii de rezervare (Visitmontidauni), materiale de comunicare (gadgeturi, ghiduri, videoclipuri, etc.),
evenimente, tururi de presă, etc. Proiectul a fost selectat recent (împreună cu alte 4) de către Rețeaua Rurală
Italiană ca un exemplu de bune practici în sectorul turismului.

Concluzii
Puncte forte
varietate de elemente care caracterizează oferta:
natură, cultură (artă, arhitectură, sate), gastronomie și vin.
prezența pe scară largă a patrimoniului cultural
multe sate fac parte din circuite de turism durabil și de calitate
prezența unui bun patrimoniu natural
ospitalitate generalizată și facilități de cazare nestandardizate (varietatea ofertei)
un patrimoniu gastronomic și vinicol extins (produse locale) și un nivel bun al bucătăriei locale
autenticitatea destinației
Puncte slabe
propunere generică și nestructurată
lipsa unui management turistic al majorității patrimoniului cultural
accesibilitatea redusă a bunurilor culturale (bariere arhitecturale și deschideri)
servicii turistice de bază, puține realități oferă experiențe distinctive
slaba atractivitate a destinației (notorietatea destinației este scăzută)
lipsa antreprenoriatului în turism și operatori slab pregătiți
decalajul digital și decalajul tehnologic
cunoștințe slabe de limbi străine
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Recomandări
1) să continue acțiunile întreprinse pentru a însoți operatorii privați în crearea și promovarea

produselor lor
2) să inițieze acțiuni de formare specifice pentru operatorii de turism (ghizi, cazare, catering, etc.)
3) să creeze servicii turistice inovatoare
4) să creeze experiențe turistice de mare atractivitate pentru anumite ținte specifice (gastronomie și

vinuri, relaxare, sport și natură)
5) să identifice forme de sprijin pentru gestionarea patrimoniului cultural (castele, muzee, etc.)
6) să continue comunicarea și promovarea destinației turistice
7) realizează o planificare fundamentată a evenimentelor de atracție turistică
8) implementează oferta referitoare la divertisment (evenimente, spectacole, viață de noapte, etc.)
9) să sporească vizibilitatea logo-ului visitmontidauni și a produselor sale (site / aplicație)
10) inițiază contacte cu noi părți interesate (turoperatori, agenții de turism)
11) extinderea strategiilor de comunicare / promovare (servicii de comunicare a influencerilor

instagram, celebrități, etc ...)
12) intensificarea acțiunilor de creare de circuite de mobilitate durabilă, piste de biciclete, poteci, etc

...)
13) creșteți conexiunile fizice cu aeroporturile și gările
14) creșterea capacității de transport public cu capitala provinciei și între localitățile învecinate
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PORTUGALIA
REGIUNEA RIA AVEIRO ȘI BAIXO VOUGA LAGUNAR
APROXIMAR

Caracteristicile zonei
Regiunea Ria de Aveiro și Baixo Vouga Lagunar se întinde pe o suprafață de peste 11 000 ha și are o lungime
de aproximativ 45 km și o lățime de 8,5 km (Fidélis, 2001). Aceasta este formată din municipalitățile Águeda,
Albergaria-a-Velha, Anadia, Aveiro, Estarreja, Ílhavo, Murtosa, Oliveira do Bairro, Ovar, Vagos și Sever do
Vouga.
Regiunea este situată la aproximativ 250 km de capitala Lisabona și la 70 km de al doilea oraș ca mărime,
Porto. În ciuda acestei proximități, așa cum se menționează în Plano Diretor Municipal din 2019 (PDM 2019)
pentru această regiune, accesibilitatea orașului Aveiro este foarte satisfăcătoare, dar există o discrepanță
considerabilă atunci când vine vorba de accesibilitatea zonelor rurale din regiune. Conform PDM 2019, este
necesar să se "promoveze accesibilitatea universală în regiune, ca factor de incluziune și justiție socială"
(PDM, 2019, p.9).
Formarea acestei zone datează din secolul al XVI-lea, ca urmare a retragerii mării și a acumulării de nisip și
sedimente. Aceste fenomene naturale au dus la crearea de lagune naturale care, împreună cu râul Vouga, au
format numeroase canale de apă. Combinația acestor fenomene naturale face din Ria de Aveiro și Baixo Vouga
Lagunar o regiune cu peisaje frumoase și o biodiversitate enormă, clasificată ca Zona de Proteção Especial
(Zona de Protecție Specială).
Este un peisaj diversificat, cu munți și văi, mare și râuri, care facilitează apariția și dezvoltarea unei multitudini
de activități turistice și de agrement. Astfel, este posibil să se profite de rezervațiile naturale, lagunele, plajele
maritime, plajele fluviale etc., dar și de siturile culturale, cum ar fi muzeele, bisericile, patrimoniul arhitectural
etc.
Cu toate acestea, potrivit lui Albuquerque et al. (2017), "aceste caracteristici ar trebui să fie utilizate pentru
dezvoltarea durabilă a turismului și pentru conceperea strategiilor de marketing" (p.165). Este esențial să se
elaboreze o strategie clară, pentru a conserva regiunea și pentru ca aceasta să își păstreze caracteristicile
unice.
În 2019, Regiunea Centru, din care fac parte Ria de Aveiro și regiunea Baixo Vouga Lagunar, a avut cel mai bun
an de până acum în ceea ce privește numărul de oaspeți și profiturile: a primit 3895.612 de oaspeți, o creștere
de 5,9% față de 2018. Dacă se ia în considerare o perioadă de cinci ani (2015-2019), atunci s-a înregistrat o
creștere de 43,2%, ceea ce ilustrează în mod clar interesul tot mai mare pentru această zonă. În ceea ce
privește profiturile, a existat o creștere de 59,6% dacă se compară 2015 cu 2019 (INE, 2020).
În ciuda acestei evoluții pozitive, pandemia COVID-19 a avut un impact major asupra regiunii, după cum se
afișează în tabelele de mai jos:
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Tabelul 1: Variația procentuală a cazărilor turistice în regiunea Aveiro, defalcată pe municipalități, în
2019 și 2020

Sursă: Aventurile de cazare în regiunile de cazare și de odihnă în regiunile de cazare și de odihnă în regiunile de cazare: Por
Data (2021)

Tabelul 2: Numărul de oaspeți în Regiunea Aveiro, defalcat pe municipalități, în 2019 și 2020

Sursă: Sursă: Por Data (2021)

Regiunea Aveiro a înregistrat o scădere a numărului de unități de cazare turistică, după cum se vede în tabelul
1. Acest lucru a fost cel mai vizibil în municipalitatea Vagos, în timp ce alte municipalități, cum ar fi Sever do
Vouga, Oliveira do Bairro, Murtosa, Estarreja și Albergaria-a-Velha au reușit să mențină același număr de
unități de cazare turistică. Nu există încă studii realizate cu privire la motivele pentru care unitățile de cazare
din aceste municipalități au reușit să prospere. În ceea ce privește numărul de oaspeți, așa cum este ilustrat
în tabelul 2, a existat o scădere bruscă în toate municipalitățile, așa cum era de așteptat.
În ciuda acestei tendințe negative din perioada pandemiei, evoluția pozitivă arătată în trecut ne oferă o
indicație clară a potențialului turistic al regiunii și subliniază necesitatea de a avea o strategie clară,
structurată și puternică pentru a face față provocărilor și a profita de oportunitățile din regiunea Ria de Aveiro
și Baixo Vouga Lagunar.
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Turismul rural: politici, programe și guvernare
Actuala strategie turistică pentru Portugalia este delimitată de guvernul portughez, și anume prin Estratégia
Turismo 2027, care abordează principalele linii de acțiune care urmează să fie implementate și dezvoltate
până în 2027. Scopul său este de a crea un cadru strategic de referință . În ceea ce privește în mod specific
turismul rural, planul are drept obiective principale:
•

“Dezvoltarea turismului în natură și a turismului în zonele rurale prin proiecte care adaugă valoare
economică și gestionarea activă a patrimoniului natural și rural (...) și anume în ceea ce privește
promovarea brandului natural.

•

Infrastructură și servicii care sprijină turismul de natură și/sau turismul în zonele rurale, semnalizare și
informații de interpretare pentru turismul de mediu.

•

Operațiuni care revitalizează și dinamizează economia satelor și centrelor rurale cu vocație turistică
(...) cum ar fi Satele de șisturi, Satele istorice și Satele viticole.

•

Acțiuni care îmbunătățesc turismul și promovează lacurile și apele interioare, râurile, lacurile de
acumulare, izvoarele și stațiunile termale." (Turismo de Portugal, 2021)

Complementar acestei strategii, există Plano Turismo +Sustentável 20-23, în care turismul rural are o poziție
mai preponderentă. Obiectivul planului este de a poziționa Portugalia ca una dintre cele mai sustenabile,
competitive și sigure destinații turistice, prin planificarea și dezvoltarea de activități turistice sustenabile. Prin
urmare, turismul rural joacă un rol inestimabil în atingerea acestui obiectiv (Turismo de Portugal, 2021).
Nefiind orientat exclusiv către turism, dar incluzându-l și pe acesta, guvernul portughez a lansat în 2021 PAPN
- Programa de Apoio à Produção Nacional (Programul de Sprijin pentru Producția Națională), cu scopul de a
stimula producția națională, în special a microîntreprinderilor și a întreprinderilor mici. PAPN a alocat 235.000
€ pentru microîntreprinderile și întreprinderile mici care activează în sectorul turismului din regiunea Aveiro
(NML Turismo, 2021).
În regiunea Aveiro, municipalitatea din Sever do Vouga a inițiat, în ianuarie 2021, un Plan strategic pentru
turism și dezvoltare locală, în care obiectivul a fost de a stabili o structură clară pentru acest sector, care să se
alinieze cu ceea ce are de oferit teritoriul și să se bazeze pe elementele diferențiate ale regiunii (Região de
Aveiro, 2021).
În pofida planurilor și programelor descrise mai sus, nu se cunoaște niciun plan sau program conceput în mod
explicit pentru turismul rural în regiunea Ria de Aveiro și Baixo Vouga Lagunar în ansamblul său; există
programe și planuri în vigoare pentru turismul rural și pentru o municipalitate din regiune (Sever do Vouga),
dar niciunul care să ia în considerare caracteristicile și vicisitudinile potențialului turistic rural al întregii
regiuni.

Date turistice
Întreprinderile și organizațiile care activează în sectorul turismului în regiunea Ria de Aveiro și Baixo Vouga
Lagunar au fost intervievate pentru a contura o imagine clară a punctelor slabe, a punctelor forte, a
provocărilor și a oportunităților din această zonă. Prin intermediul informațiilor obținute de la situri de
patrimoniu cultural și naturalist, servicii și asociații de ospitalitate și ghizi turistici, a fost posibilă
cartografierea activității turistice din zonă, așa cum este prezentată în această secțiune.
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Patrimoniul cultural și patrimoniul naturalist
Această regiune este bogată atât în patrimoniu cultural, cât și în patrimoniu natural. În ciuda acestui fapt,
majoritatea turiștilor vizitează această regiune pentru a se bucura de peisajul său natural, cum ar fi Ria de
Aveiro cu tururile cu barca Moliceiros.
În timpul etapei interviurilor, care a colectat răspunsurile a 10 respondenți, 8 dintre siturile de patrimoniu
intervievate au fost situri culturale, datorită faptului că acestea erau mai accesibile pentru a fi contactate prin
telefon și e-mail și însemnând că multe situri naturale nu au nicio formă de contact asociată, iar două au fost
situri naturale. Acestea din urmă erau situate în zone rurale, în timp ce primele erau împărțite în mod egal
între zonele rurale și urbane.
În ceea ce privește accesibilitatea, toți respondenții au considerat că accesibilitatea la situri era confortabilă,
însă 2 au făcut referire la lipsa unor indicatoare care să conducă la locație. În ciuda acestui fapt, doar o
minoritate dintre situri este accesibilă persoanelor cu handicap, acesta fiind o direcție vitală de îmbunătățire.
Majoritatea siturilor de patrimoniu au fost deschise tot anul, dar unele, în special case-muzeu mai mici, au
fost deschise doar prin rezervări făcute în prealabil. Dintre cei 8 respondenți care erau deschise tot anul, 6
închideau duminica și lunea.
În ceea ce privește serviciile oferite, jumătate dintre respondenți oferă doar tururi ghidate, în timp ce cealaltă
jumătate oferă atât tururi ghidate, cât și tururi gratuite. Vizitele ghidate sunt oferite nu numai în portugheză,
ci și în alte limbi, în special în engleză și spaniolă.
În ceea ce privește turiștii care au vizitat siturile, respondenții au menționat că aceștia au venit din toată țara
și că au avut vizitatori și din alte țări din Europa, și anume Spania și Franța.
În ceea ce privește rețelele și circuitele prezente în regiune, șapte dintre acestea făceau parte din rețele
precum Asociația Portugheză a Caselor-Muzeu sau Rețeaua Națională a Muzeelor Mici.
Majoritatea siturilor culturale și de patrimoniu își făceau comunicarea și promovarea online: toate aveau
social media (Facebook) și jumătate dintre ele aveau propriul site web. În ciuda acestui fapt, promovarea prin
intermediul pliantelor, revistelor, ziarelor și broșurilor a fost, de asemenea, prevalentă, 6 respondenți
afirmând că folosesc de obicei aceste mijloace. De asemenea, 5 respondenți au declarat că obișnuiau să
participe la târguri și evenimente turistice înainte de pandemia COVID-19.

Ospitalitate și cazare
Mărturiile a 10 locuri de ospitalitate și cazare au fost colectate în timpul etapei de interviuri. Toate sunt situate
în zone rurale, cu diferite tipuri de peisaje, de la munți la văi.
Toate unitățile de cazare primesc oaspeți pe tot parcursul anului, dar au identificat cel mai mare aflux de
turiști în timpul lunilor de vară (iunie-august). Oaspeții au fost caracterizați ca fiind în principal cupluri în
vârstă sau familii cu copii, care doresc să se bucure de natură și să se implice în activități precum drumeții,
observarea păsărilor și sporturi în natură.
Majoritatea unităților de cazare nu aveau semne sau indicații clare care să ducă la sediu și au menționat acest
lucru ca fiind un punct de îmbunătățire, dar au comentat, de asemenea, birocrația legată de existența acestor
semne pe drum. 4 respondenți au considerat că au infrastructuri limitate în ceea ce privește accesibilitatea la
locul de cazare.
În ceea ce privește serviciile suplimentare, ceea ce a ieșit în evidență este faptul că majoritatea au oferit
servicii de partajare a bicicletelor și toți au oferit conexiune Wifi, ceea ce arată importanța conexiunii chiar și
în secțiile rurale și naturale. Pe de altă parte, niciunul nu a oferit ateliere de lucru sau vizite turistice, ceea ce
semnalează o oportunitate clară de diversificare a serviciilor oferite, de creare de parteneriate cu alte asociații
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din sector și de creare a unei strategii de atenuare a sezonalității afluxului de vizitatori.
În ceea ce privește rețelele și circuitele, niciunul dintre respondenți nu a fost inclus pe rute turistice sau
itnerare, dar doi au fost incluși în circuite de calitate, cum ar fi Biosfera - Turismo Sustentável, care distinge
operatorii de turism, unitățile de cazare etc. care se angajează sau promovează practici durabile
În mod similar cu ceea ce s-a menționat anterior pentru siturile de patrimoniu natural și cultural, serviciile de
ospitalitate s-au referit, de asemenea, la social media și la site-ul propriu ca fiind principalele vehicule de
promovare.

Ghizi și asociații turistice
Pentru a evalua activitățile predominante ale asociațiilor și ghizilor turistici din Ria de Aveiro și Baixo Vouga
Lagunar au fost realizate 10 interviuri.
Toți respondenții au identificat misiunea lor ca fiind atât culturală, cât și de mediu, iar unul dintre respondenți
a mers chiar mai departe, spunând că operatorii turistici, indiferent de serviciile pe care le oferă, au o misiune
inerentă de sensibilizare pentru conservarea și protecția naturii și a culturii.
Majoritatea asociațiilor și a ghizilor turistici care au răspuns la chestionar și-au concentrat operațiunile
exclusiv pe Ria de Aveiro și regiunea Baixo Vouga Lagunar. Toate ofereau activitățile și ghidurile turistice în
alte limbi (predominant spaniolă și engleză) și au menționat că au primit mai mulți turiști transnaționali.
Activitățile pe care le oferă majoritatea respondenților sunt: drumeții, canotaj, orientare, birdwatching și
ciclism montan.
Opt dintre respondenți au colaborat cu alți ghizi și asociații turistice sau au făcut acest lucru în mod regulat,
unul dintre respondenți clarificând motivul acestei colaborări cu necesitatea de a oferi clienților servicii
specializate, pe care asociația sa nu le putea oferi (exemplu: paintball).
Majoritatea își promovau activitățile prin intermediul rețelelor de socializare, în timp ce unii aveau propriul
site web. În mod clar, promovarea online a fost preferată în comparație cu canalele tradiționale, cum ar fi
pliantele, publicitatea la radio sau televiziune și târgurile și evenimentele. Niciunul nu a folosit instrumente
de comerț electronic în activitatea lor.

Exemple de bune practici
Au fost identificate cinci bune practici din regiune, care au ca scop promovarea regiunii și îmbunătățirea atât
a experienței turiștilor, cât și a locuitorilor.
Há Festa na Aldeia (“Există o petrecere în sat”), la Vilarinho de São Roque
Vilarinho de São Roque este un sat foarte mic situat în Albergaria-a-Velha. La fel ca în alte zone rurale, a
cunoscut o scădere constantă a populației și, în consecință, o degradare a infrastructurilor sale. În astfel de
situații, populația locală începe să se simtă lipsită de drepturi față de sat și de comunitate. Dezvoltat de ATA Associação do Turismo de Aldeia (Asociația pentru turism în sate), programul Há Festa na Aldeia stimulează
și promovează turismul în satele mici din Portugalia, păstrând, în același timp, ruralitatea și calitatea vieții
locuitorilor acestora. Activitățile se adresează atât populației locale, datorită faptului că utilizează tradițiile și
resursele locale, cât și turiștilor, oferindu-le un sentiment de autenticitate. Exemple de astfel de activități sunt
Magusto (festivitatea tradițională de toamnă), dar cu fanfara filarmonicii din sat care cântă și cu localnicii care
organizează jocuri tradiționale. Misiunea principală a Há festa na Aldeia este de a organiza aceste evenimente
pe baza unei metodologii care implică sătenii în decizia luată în ceea ce privește tipul de eveniment,
activitățile desfășurate, mâncarea servită etc.
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Aplicația "Sentir Estarreja"
Estarreja este o municipalitate situată în zona Baixo Vouga Lagunar, care este preponderent rurală,
înconjurată de zonele umede care au compus Ria de Aveiro. Estarreja a avut dificultăți în diversificarea ofertei
turistice, deoarece majoritatea vizitatorilor sunt portughezi și vin într-o perioadă foarte specifică a anului, și
anume în timpul Carnavalului (aceasta este una dintre cele mai populare petreceri de carnaval din
Portugalia). Acești turiști sfârșesc prin a rămâne doar pentru o perioadă scurtă de timp și nu se bucură de tot
ceea ce are de oferit această municipalitate. Municipalitatea din Estarreja a creat aplicația gratuită Sentir
Estarreja (Sentir Estarreja), care permite utilizatorului să exploreze regiunea într-un mod interactiv și intuitiv.
Aceasta este disponibilă în patru limbi diferite - portugheză, spaniolă, engleză și franceză - pentru a ajunge la
diferite categorii de public. Aplicația permite utilizatorului să exploreze restaurantele locale și oferă
numeroase opțiuni de trasee și plimbări în natură.
De asemenea, are o funcție care permite utilizatorului să evalueze experiențele și locațiile și să câștige puncte
atunci când face acest lucru, care sunt traduse într-o clasificare prezentă în aplicație. Utilizatorii pot apoi să
își împărtășească experiențele pe alte forme de social media.
Casa do Moinho-Ovar
Meseria de "moleiro" (cei care lucrează în morile tradiționale, adică morarii) este una dintre cele mai vechi
meserii și tradiții din zona Ovar, iar morile sunt o componentă vitală în peisajul regiunii. De la dispariția acestei
ocupații, multe mori și case ale morarilor au fost abandonate, ceea ce reprezintă o pierdere pentru
patrimoniul și moștenirea regiunii.Casa do Moinho a recuperat moara și casa moleiro (moleiros își aveau
casele chiar lângă moară, sau adesea dormeau în interiorul morii), menținând pereții de piatră și recuperând
o parte din mobilier.
Muzeul Comur
Încă din secolul al XIX-lea, industria conservelor alimentare a fost una dintre cele mai mari contribuții la
exporturile portugheze, iar conservele portugheze, în special cele de pește, sunt cunoscute și apreciate în
întreaga lume. Zona Ria de Aveiro este esențială în această industrie, această industrie fiind un simbol al
regiunii. În ciuda acestui fapt, industria a suferit o "problemă de imagine", fiind adesea asociată, în Portugalia,
cu alimente ieftine și de calitate scăzută. Vechea fabrică Comur a fost transformată într-un muzeu, unde
vizitatorii pot explora istoria și dezvoltarea industriei portugheze a conservelor. De asemenea, muzeul
prezintă întregul proces de producție a conservelor, de la sosirea peștelui până la momentul în care
conservele sunt expediate. O atenție deosebită este acordată cerințelor de calitate și rolului tradițional al
"prăjitoarelor din Murtosa": femei care lucrau în industria conservelor din Murtosa, care era și este cunoscută
pentru anghilele sale. Anghilele erau prăjite și conservate în sos murat de către femeile care le vindeau la
târgurile locale. De asemenea, magazinul muzeului le permite vizitatorilor să cumpere produsele pe care leau văzut asamblate în timpul vizitei.
Comboio Histórico do Vouga (Trenul istoric din Vouga)
Zona Ria de Aveiro este o zonă protejată cu o istorie și un patrimoniu bogat. Comboio Histórico do Vouga este
un mijloc perfect pentru a o explora, deși a fost întrerupt pentru câțiva ani, din cauza dificultăților economice.
În 2021, a început să circule din nou. Trenul istoric Vouga circulă în timpul lunilor de vară între Aveiro și
Macinhata do Vouga. Acesta permite călătorului să experimenteze o călătorie într-un tren istoric, având în
vedere că are cinci vagoane de la începutul secolului XX, și să se bucure de peisaje. În plus, există un program
de o zi întreagă, care include un spectacol susținut de muzicieni din regiune și un mic târg cu produse
tradiționale în Macinhata do Vouga (destinația) și o vizită la muzeul trenului din acest sat, în cadrul călătoriei
dus-întors. În călătoria de întoarcere, pasagerii se pot bucura de o oprire de o oră și jumătate la Águeda și pot
gusta din bucătăria locală, înainte de a se întoarce la Aveiro.
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Recomandări
Principalele concluzii la care s-a ajuns în urma acestei cercetări și anchete este că este nevoie de
îmbunătățirea promovării regiunii și a întreprinderilor și organizațiilor care activează în sectorul turismului.
După cum s-a descris, majoritatea întreprinderilor dispun deja de proceduri adecvate - de exemplu, sunt
deschise pe tot parcursul anului și oferă diferite tipuri de activități - și de personal calificat - de exemplu,
majoritatea întreprinderilor au angajați care vorbesc alte limbi decât portugheza - dar există o nevoie clară de
îmbunătățire a strategiilor de comunicare și de marketing. Acest lucru oferă un punct de orientare adecvat
pentru dezvoltarea proiectului Escape2: ar trebui să se pună un accent puternic pe strategiile de promovare,
comunicare, marketing, dar și pe crearea de rețele, astfel încât zonele rurale să își poată construi în mod
coerent brandul și să se inspire din cele mai bune practici ale altor părți interesate din regiune, cu scopul de a
atrage și de a dezvolta soluții turistice durabile.
Cu toate acestea, există, de asemenea, nevoia de investiții publice, în special în ceea ce privește accesibilitatea
la siturile rurale și semnalizarea adecvată a activităților turistice din zonă.
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ROMÂNIA
REGIUNEA DE NORD-VEST
EASI

Caracteristicile zonei
Această regiune se ghidează după principiile dezvoltării durabile, ale respectului pentru tradiții și istorie,
pentru patrimoniul natural și construit și pentru punerea în valoare a diversității sale etnice, culturale și
religioase, având o suprafață de 34 160 km² și o populație de 2 730 132 de locuitori.
Regiunea Nord-Vest este una dintre cele 8 regiuni cheie ale României și este formată din 6 județe. Polii de
dezvoltare economică din zonă sunt reprezentați de orașe mari, precum Cluj-Napoca, Baia-Mare, Oradea,
Zalău, Satu Mare și Bistrița.
Câteva informații cheie
Piața Muncii (situația în 2015): 28,16% din persoanele ocupate erau în domeniul agriculturii, 23,04% în
industrie, 13,02% în comerț și 6,48% în construcții.
Economie: Exporturile din comerțul internațional pe sectoare au variat de la mașini și unelte mecanice,
echipamente electrice, aparate audio și video, care au reprezentat 34% din totalul exporturilor din regiune, la
articole diverse și mobilier, metale comune, textile și îmbrăcăminte și articole din plastic și cauciuc, care au
totalizat 6%.
Educație Superioară, Cercetare Și Inovație: Doar 3,49% din populația țării are studii superioare. Această
regiune este pe locul doi în România în ceea ce privește numărul de unități de CDI - Cercetare, Dezvoltare și
Inovare (2013). Proporția de companii inovatoare a scăzut considerabil, de la 27% din numărul total de
companii în perioada 2004-2010 la doar 12% în 2012, situându-se pe ultimul loc la nivel național.
Turism: Turismul este o atracție uriașă în regiune, vizitatorii venind să vadă o mare varietate de muzee,
castele, cetăți și repere religioase, precum și arhitectura urbană. Cu 14 stațiuni certificate, centre medicale și
spa-uri, turismul de sănătate este o altă atracție majoră, în timp ce turismul rural este, de asemenea, înfloritor
în zonele naturale protejate extinse din Maramureș, Apuseni și Munții Rodnei (munți).
Potrivit unui studiu realizat de Ionel Marian, de la Universitatea "Ovidius" din Constanța, Facultatea de Științe
Economice, satul românesc este un produs turistic original, generator de fluxuri turistice, deoarece se bazează
pe (Nistoreanu et al, 2003, p.208) o gamă largă de resurse naturale și culturale, pe diverse facilități și
experiențe turistice și pe trăsături ale specificului și unicității țării noastre: oameni, istorie, cultură, tradiții și
obiceiuri.
În România, așezările rurale cu funcție turistică, respectiv satele turistice, nu sunt omologate și legalizate prin
legislație, prin urmare nu au fost identificate, organizate, amenajate și promovate. În mediul rural sunt
promovate doar pensiunile turistice rurale, fără a se menționa zona etnografică din care face parte (Glavan,
2006, p.143). Prin urmare, în multe zone rurale, pensiunile turistice rurale au fost construite fără a respecta
arhitectura specifică locală și fără a utiliza materiale de construcție ecologice. Acest lucru este foarte periculos
pentru turismul rural, deoarece duce la pierderea identității locale și la transmiterea elementelor specifice
așezărilor urbane. Pentru menținerea caracteristicilor specifice turismului rural românesc, trebuie luate un
set de măsuri pentru păstrarea nealterată și protejarea resurselor naturale și culturale specifice zonelor
rurale. În același timp, este important să se stabilească strategii la nivel central și local pentru promovarea
turismului rural și a agroturismului, atât pe plan intern, cât și internațional.
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Turismul rural: politici, programe și guvernare
În perioada 2014-2020, această regiune a fost integrată într-o strategie locală de dezvoltare, elaborată pe baza
normelor europene, în care a fost abordată și zona rurală prin descrierea pilonilor de dezvoltare a acesteia.
Prin această strategie, pentru dezvoltarea zonei rurale s-a propus dezvoltarea competitivă și implementarea
și susținerea de noi întreprinderi.
Turismul în această zonă este caracterizat de 7 tipuri de obiective turistice: obiective istorice, locuri de cult,
monumente, lacuri naturale și artificiale, atracții culturale, atracții etnografice și folclorice ale fiecărei regiuni.
În afară de colectarea și prezentarea datelor statistice privind tipurile de locuri turistice, această strategie
conține 7 măsuri generale pentru creșterea specificațiilor turistice ale zonei. Din păcate, în acest moment, nu
există un studiu public privind impactul acestei strategii și măsurile care au fost implementate.
Regiunea Nord-Vest din România atrage turiștii în locuri neobișnuite - pe baza legendelor locale, a poveștilor
înfricoșătoare, a turismului de aventură sau a poveștilor internaționale (cum ar fi Dracula). Din păcate, aceste
tipuri de atracții turistice neobișnuite, chiar dacă sunt descrise în ofertele turistice, sunt reținute în
dezvoltarea infrastructurii și a ofertelor turistice complexe din zonă.
O cercetare recentă realizată în România prezintă o serie de recomandări pentru turismul rural din zona Cluj
Napoca, bazate pe constatări și realități locale. Pentru o dezvoltare susținută a turismului rural românesc,
este nevoie de programe dense și diferite, care să implice turiștii în mai multe tipuri de activități, nu doar în
experiențe culinare. Există și unele aspecte negative privind societatea românească care duc la scăderea
turismului, care au la bază sărăcia și locurile neadaptate corespunzător.
Ariile protejate din această regiune ar putea fi pe deplin integrate în strategiile de promovare a ecoturismului,
care este cea mai acceptabilă formă de protecție a mediului. Pentru o dezvoltare pe termen mediu (până în
2021), această cercetare promovează salvarea de la degradare a clădirilor culturale, cum ar fi cele religioase.
Pentru atracțiile neobișnuite, se recomandă dezvoltarea unei structuri care să atragă mai mulți turiști, ca
parcuri tematice, exploatare sportivă specifică (golf), includerea atracției în rutele internaționale, dezvoltarea
pachetului turistic personalizat și multiplicarea resurselor vizate existente (spa și wellness, peșteri de sare,
ape termale etc.).
În ceea ce privește cazarea, există regiuni în care aceasta este inexistentă, conform statisticilor naționale, mai
ales în zonele rurale cu un potențial turistic ridicat, în Transilvania de Nord. În plus, accesul rutier nu este la
fel de satisfăcător, existând în zonă un număr redus de drumuri de mare viteză sau rute de mare viteză.
Mai mult, această cercetare continuă cu câteva recomandări pentru dezvoltarea susținută a turismului rural:
strategia națională de creștere a numărului de locuri de cazare, promovarea de noi zone pentru turism pentru
a crea mai multe spații și atracții, creșterea funcționalității Info-Pointurilor și promovarea mai multor tipuri
de activități care vor duce la achiziționarea mai multor nopți de cazare. (Bibliografie: Turismul în Regiunea
Nord-Vest: există atracții turistice, dar fără infrastructură. Care sunt soluțiile?", cercetare sociologică realizată
de Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj: https://transilvaniareporter.ro/actualitate/turismul-in-regiunea-denord-vest-marile-lipsuri-principalele-puncte-forte-si-potential-de-dezvoltare/)

Date turistice
Asociația European Association for Social Innovation a aplicat în România sondajele realizate în cadrul
proiectului ESCAPE2 și a reușit să ajungă la 30 de actori locali și naționali din zonele turistice pentru a verifica
situația națională a turismului, cu accent pe cel rural. Cercetarea a fost împărțită în 3 domenii de acțiune:
ospitalitate și cazare, patrimoniu cultural și natural și ghizi turistici și agenții de turism. Pentru ospitalitate și
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cazare, 12 persoane au răspuns la sondaj, pentru patrimoniul cultural și natural au fost 8 răspunsuri și 10
pentru ghizi turistici și agenții de turism.
Grupul țintă al acestei cercetări a fost constituit dintr-un număr redus de participanți, selectați aleatoriu,
astfel încât rezultatele nu reprezintă situația națională din România, ci doar un punct de plecare pentru
acțiuni viitoare în cadrul acestui proiect.

Patrimoniul cultural și natural
În ceea ce privește patrimoniul cultural și natural, EaSI s-a confruntat cu cea mai mare reticență în rândul
persoanelor responsabile pentru acest tip de organizații, ajungând la doar 8 entități care și-au arătat interesul
pentru sondajul ESCAPE2. Acestea sunt situate mai ales în zonele montane sau de deal. Răspunsurile au fost
colectate de la 1 cetate, 3 muzee, 1 societate națională (pentru peșteri de sare) și 1 asociație locală pentru
promovarea și dezvoltarea turismului - 2 fiind situate în zone urbane, 2 în orașe vechi și 4 în zone rurale. În
cadrul celor 8 răspunsuri primite, există reprezentanți ai: clădirii istorice (1), grădinii istorice (1), muzeului
arheologic (2) și altor tipuri de muzee care includ și biserici vechi (4).
Accesibilitatea nu pare a fi o problemă în rândul respondenților, 6 răspunsuri au fost considerate drumuri
bune până la locul de desfășurare și 2 răspunsuri au fost considerate mai puțin confortabile. Nu am putut
ajunge la o corelație între starea drumurilor și semnalizarea rutieră, răspunsurile fiind mixte cu drumuri bune,
dar cu semnalizare insuficientă, sau cu semnalizare suficientă cu drumuri nu foarte confortabile. Există o
corelație vizibilă din aceste răspunsuri, între starea drumurilor și accesibilitatea pentru persoanele cu
handicap (în special handicap motor) - cei care au declarat că drumurile nu sunt confortabile au declarat, de
asemenea, că există probleme de accesibilitate pentru persoanele cu handicap.
Majoritatea acestor entități sunt închise lunea, fiind considerată zi administrativă, și în timpul sărbătorilor
naționale. 1 entitate a menționat că își schimbă programul în funcție de anotimpuri, iar toate au declarat că
perioada aprilie-octombrie este cea mai aglomerată.
2 dintre aceste situri nu au niciun tur disponibil, 2 sunt cu tururi ghidate, iar restul de 4 oferă opțiunea de a
alege un tur ghidat. Turiștii primiți sunt localnici, naționali sau străini de la o distanță mai mare de 50 km și
sunt întâmpinați cu broșuri în 5 locuri, pliante grafice în 3, standuri interactive în 3, iar într-un sit cu ghid audio.
Aceste site-uri sunt, de asemenea, prietenoase cu străinii, oferind asistență în diferite limbi: 6 în engleză,
dintre care 2 în franceză.
În altă ordine de idei, se pare că finanțarea publică nu este atât de accesibilă tuturor, motiv pentru care 3 din
8 au declarat că nu au primit o subvenție în ultimii 10 ani. EaSI a remarcat că unele dintre aceste organizații
au primit sprijin din partea primăriei pentru restaurări (situri care includ biserici vechi ca patrimoniu cultural
sau muzee) sau pentru dezvoltarea turismului. În plus, o entitate a primit finanțare de la Ministerul Cercetării
și una de la Comisia Europeană, ambele muzee arheologice.
Toți respondenții își promovează site-ul pe o pagină de Facebook dedicată sau pe site-ul propriu. O entitate
este integrată în broșuri internaționale care sunt distribuite în aeroporturi și ambasade, iar două sunt
integrate în promovarea națională offline, cum ar fi piețe turistice locale, ziare sau broșuri. În plus, un site nu
este inclus în niciun itinerar turistic sau circuit de promovare.
Pentru a intra în toate aceste locuri este nevoie de un bilet valabil, iar prețul este între 2 și 8 lei (0,4 și 1,6 euro).
5 dintre ele pot primi doar plata în numerar, iar 3 pot primi atât numerar, cât și cu cardul. În plus, 2 respondenți
au răspuns pozitiv pentru comerțul electronic, menționând aplicațiile de pe telefon.
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Ospitalitate și cazare
La chestionarul nostru au răspuns 12 reprezentanți din domeniul HORECA, repartizați aleatoriu pe teritoriul
României. Printre aceste răspunsuri se regăsesc 6 agroturisme, 2 cafenele și 4 alte tipuri de entități, localizate
cu precădere în mediul rural (5 în sate și 4 în regiunea rurală sau în mediul rural), din zonele de deal sau de
munte. Dintre aceste entități, am înregistrat diverse tipuri de cazare, după cum urmează: 3 pensiuni, 1 eco
glamping, 2 homestay, 1 apartament, 1 hotel și 2 alte tipuri.
În ceea ce privește accesul la siturile lor, majoritatea au declarat că drumurile sunt satisfăcătoare și că
indicatoarele rutiere sunt suficiente. Un respondent din zona satului a declarat că drumurile sunt insuficient
de accesibile, cu semnalizare rutieră insuficientă, în timp ce un alt respondent a menționat că drumurile
permit un acces limitat. În ceea ce privește accesibilitatea la aceste locuri, persoanele cu dizabilități (în special
cele motorizate) sunt slab luate în considerare la amenajarea locurilor, cu 8 răspunsuri negative pentru
accesibilitate. În plus, au existat 4 răspunsuri pozitive pentru accesibilitatea rutieră și toate acestea provin de
la situri din zonele rurale.
Toți respondenții care reprezintă domeniile de cazare și ospitalitate sunt deschise tot timpul anului, primind
toate tipurile de turiști, fie că sunt naționali sau internaționali.
În general, turiștii pot beneficia de restaurante la fața locului pentru locațiile "intervievate", iar majoritatea
oferă mâncăruri locale sau etnice, în timp ce 3 pot oferi și preparate din bucătăria internațională. Pentru
bucătăria locală, una dintre aceste locații a inclus în meniu diverse tipuri de preparate din pește, datorită
pisciculturii amenajate la fața locului. Unul dintre răspunsuri a fost pentru o bucătărie deschisă, unde turiștii
pot găti singuri, în timp ce 2 dintre ele nu au deloc această facilitate.
În ceea ce privește facilitățile disponibile, 10 din 12 entități au menționat existența unui lobby sau a unei
recepții; 7 au locuri de joacă, 8 au spații verzi, 11 au Wi-Fi și 8 au televizoare în cameră; în 4 locuri, turiștii au
acces la spălătorie, în timp ce 4 entități pot oferi excursii și 3 experiențe de degustare.
Prețurile menționate au variat de la mai puțin de 15 euro până la un maxim de 40 de euro, după cum urmează:
5 entități cu prețuri mai mici de 15 euro, 3 între 21 și 25 de euro și 2 între 36 și 40 de euro pe noapte. Cele 2 cu
prețuri mai mari sunt fiind situate în zona montană. Din cele 12 entități, doar una a declarat că plata se poate
face doar cash, în timp ce celelalte 11 au la dispoziție ambele modalități (cash și card). De asemenea, un
respondent a declarat că nu utilizează comerțul electronic, dar acceptă plata cu cardul în cadrul unității.
În general, entitățile care au răspuns la chestionarul nostru nu au menționat parteneriate cu alte părți
interesate sau organizații. Doar 3 au declarat că sunt parteneri cu alte întreprinderi, inclusiv cu furnizorii
naționali de vouchere de vacanță. În ceea ce privește tipurile de parteneriate, putem adăuga circuitele de
promovare și se poate observa că 1 entitate nu este inclusă în rețele sau platforme de promovare și 7 nu sunt
incluse în circuite turistice. În urma acestui chestionar, 4 manageri HORECA au menționat că site-ul lor de
turism poate oferi trasee de escaladă sau experiențe de degustare.
Majoritatea respondenților își promovează afacerea online pe site-urile de turism, cum ar fi Booking sau alte
platforme naționale (TravelMinit), sau pe rețelele de socializare.
În ceea ce privește limbile străine, persoanele care au răspuns la acest chestionar vorbesc limba engleză (7
din 12), dintre care 2 au ca limbă de sprijin altă limbă, cum ar fi franceza sau maghiara. În plus, 3 respondenți
au declarat că vorbesc doar o singură limbă străină, care nu este engleza, ci: maghiară (în partea de nord a
României), spaniolă și franceză.
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Ghizi și asociații turistice
EaSI a colectat 10 răspunsuri pentru această categorie, cu o distribuție mai largă în București, dintre care toate
sunt ghizi turistici naționali, 3 oferă tururi ghidate de drumeții și 2 alte tipuri de turism (nemenționate). Toți
aceștia au colaborat cu unele alte afaceri sau organizații, precum marile agenții turistice românești.
Dintre acești 10 respondenți, toți vorbesc limba engleză, iar 6 au o a doua limbă în care își oferă serviciile,
germana sau franceza. În ceea ce privește serviciile pe care le oferă, 4 oferă ateliere de mediu, 1 turism
cultural, 1 excursii de agrement și 3 excursii naturale.
5 respondenți au declarat că nu utilizează comerțul electronic. Dintre răspunsurile colectate, 4 au declarat că
primesc doar plăți în numerar. 2 respondenți care primesc doar numerar se numără printre cei care nu
folosesc nici ei comerțul electronic. Prețurile medii pentru 4 ore de ghidaj turistic sunt de aproximativ 70 de
euro, iar pentru alte servicii pe lângă cele de ghidaj turistic, prețurile pot ajunge la 150 de euro pentru 4 ore,
respectiv 250 de euro pentru întreaga zi. La acest preț, turistul se poate bucura de alte tipuri de experiențe,
cum ar fi trasee de trekking pentru biciclete.
Canalele folosite pentru promovare sunt site-urile proprii, rețelele de socializare precum Facebook sau
Instagram, iar unul dintre ele a menționat publicitatea tipărită. Un respondent a adăugat că studiile sociale iau sporit competențele pentru a înțelege mai bine comunitățile găsite în cadrul călătoriilor sale pe 4
continente.

Exemple de bune practici
1. Căsuțele din vie - Casele din podgorie, Gorj, România
O familie dintr-un sat din județul Gorj a reușit, prin fonduri europene, să dezvolte un proiect de turism rural
prin amplasarea a 6 căsuțe din lemn (pentru 2 persoane) într-o podgorie, organizând un loc de relaxare, o
curte de joacă și un loc de luat masa în aer liber. Turiștii pot veni cu rulota sau să închirieze un cort. Acești
antreprenori au păstrat și restaurat vechile crame specifice zonelor viticole și le-au transformat într-un muzeu
cu obiecte locale.
2. Construcția unui teren multisport la Plenita Village
În prezent, în România, activitățile agricole reprezintă aproximativ 85% din economia locală. De asemenea,
antreprenoriatul local este predominant legat de agricultura primară, pomicultură și pescuit/acuicultură. Cu
toate acestea, s-a observat că, prin creșterea atractivității zonei - îmbunătățirea infrastructurii locale și
mediatizarea evenimentelor culturale locale (de exemplu, ceremonia anuală a bujorului, unele evenimente
tradiționale și religioase) - Plenita devine din ce în ce mai atractivă pentru diversificare, inovare și atragerea
de întreprinderi.
3. Abordarea "Destinații înfloritoare"
Comunități din România, Flandra (Belgia) și Scoția au lucrat împreună pentru a crea un model de dezvoltare
a turismului sustenabil condus de comunitate. Abordarea "Destinații înfloritoare" este una în care oamenii se
reunesc pentru a crea și dezvolta o comunitate înfloritoare care aduce beneficii atât vizitatorilor, cât și
localnicilor. Zonele participante au dorit să își dezvolte activitățile turistice într-un mod care să țină cont de
comunitatea și de capitalul natural al zonelor lor. Principala realizare a fost aceea de a sprijini comunitățile
turistice locale și de a le concentra pe acestea pe o dezvoltare comună, cooperantă și durabilă a zonei lor. Un
număr tot mai mare de actori locali sunt acum mai implicați în considerații mai largi privind dezvoltarea
comunitară și rurală și au folosit proiectul pentru a-și prezenta activitatea la nivel regional și național.
Dezvoltarea personală a persoanelor implicate, dobândită în urma implicării în activități finanțate și
structurate de creare de rețele.
4. FishNat, "Pescuitul - oportunitate turistică transfrontalieră / produs și utilizare durabilă a
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patrimoniului și resurselor naturale", proiect româno-bulgar
Această idee a pornit din dorința de a promova patrimoniul cultural local din apropierea Dunării în ambele
țări și de a stimula dezvoltarea locală prin promovarea pescuitului ca potențial turistic crescut. Proiectul s-a
axat pe organizarea de ateliere de lucru pentru dezvoltarea în comun a antreprenoriatului și pentru populația
locală în domeniile vizate de turismul de agrement (oportunități de cazare, locuri de luat masa, campinguri,
călătorii și divertisment). La finalul proiectului, a fost organizat un Festival FISHNAT - un eveniment considerat
un pachet turistic de 3 zile, cu un număr estimat de 3000 de participanți.
5. Înființarea unei grădini botanice și oferirea de cursuri de formare pentru tinerii fermieri
Un mic județ din România a folosit sprijinul FEADR pentru a restaura și promova un simbol local: o grădină
botanică (creată în 1971) și a conceput un program de formare privind aspectele de mediu pentru tinerii
fermieri. Sprijinul FEADR a fost folosit pentru a restaura infrastructura și vegetația grădinii și pentru a o lega
de alte instituții similare la nivel național și internațional. În plus, finanțarea a permis înființarea unui program
educațional pentru tinerii fermieri axat pe aspecte de mediu, cum ar fi protecția aplicată a mediului,
depozitarea ecologică a deșeurilor animaliere, economia consumului de apă, irigarea prin picurare în câmpuri
și sere.
*Datele au fost preluate de pe site-ul web al Rețelei Europene pentru Dezvoltare Rurală (ENRD) https://enrd.ec.europa.eu/projects-practice/_en?f%5B0%5D=sm_enrd_eu_countries%3ARomania

Concluzii
În România, pe baza datelor colectate de EaSI, am putut observa o deschidere pentru primirea turiștilor locali
sau străini, iar în cazul managerilor de activități turistice s-a observat un interes pentru îmbunătățirea
competențelor și a rezultatelor acestora pentru a pregăti o primire mai bună pentru toți turiștii care le
vizitează locațiile (din toate cele 3 domenii pe care EaSI și-a concentrat cercetarea). De obicei, în fiecare
entitate, cineva vorbește limba engleză, dar nu este o regulă și în unele locuri turiștii pot fi în situația de a găsi
o gazdă care nu poate comunica într-o limbă de circulație internațională - ceea ce reprezintă o problemă
pentru creșterea turismului internațional.
Mulți furnizori de servicii turistice au menționat că există o problemă de accesibilitate, deoarece indicatoarele
rutiere care oferă informații despre locurile turistice nu sunt suficiente pentru a trimite turiștii spre mai multe
destinații, iar situația drumurilor diferă de la o zonă la alta. O observație care poate fi extrasă din această
cercetare este aceea că receptorii turistici din România sunt slab pregătiți pentru a primi persoanele cu
dizabilități (în special cu dizabilități fizice), cu excepția instituțiilor culturale care au declarat că sunt mai
pregătite în ceea ce privește aspectele legate de accesibilitate.
Pe baza răspunsurilor primite în cadrul sondajului, se poate observa că atunci când vine vorba de discuții
despre parteneriate, entitățile din HORECA și organizațiile culturale au tendința de a nu fi atât de deschise să
colaboreze în domeniul lor cu alte afaceri locale sau naționale, ci mai degrabă au o rețea internă și sunt afaceri
mai orientate spre sine. În plus, comerțul electronic este un instrument puțin utilizat la scară largă, mai puțin
de 50% dintre respondenți declarând acest tip de instrument. În România, majoritatea respondenților
utilizează instrumente de marketing online, cum ar fi rețelele de socializare sau site-urile proprii pe care își
promovează serviciile, astfel încât potențialii turiști să îi poată găsi mai ușor.
Ținând cont de faptul că fondurile naționale sau europene nu au fost accesate pe scară largă de către actorii
locali din cele 3 domenii care au fost consultate, ar putea fi importantă creșterea gradului de conștientizare și
informare a actorilor naționali din domeniul turismului, în special din zonele rurale, cu privire la fondurile
naționale și europene. Aceste granturi îi pot ajuta să își sporească vizibilitatea și să aducă mai mulți turiști
care pot beneficia de beneficii legate de cultură/natura în zona rurală.
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Recomandări
Pe baza informațiilor primite de la respondenții români, principala recomandare ar fi creșterea cooperării
între părțile interesate la nivel local și național, care va conduce la dezvoltarea unor strategii de înaltă calitate,
în care să fie încurajată concurența între actori, astfel încât prețurile și serviciile să devină și ele competitive.
Actorii români din turism ar putea să se implice în solicitarea de fonduri naționale sau internaționale pentru
dezvoltarea regiunii lor. Există mai multe tipuri de finanțări în care colaborarea între comunitățile mici este
pe deplin încurajată, astfel încât acestea trebuie să asigure în primul rând un nivel de cooperare de bază
pentru a ajunge la ele.
În plus, pentru dezvoltarea turismului rural internațional, recomandarea este de a evidenția specificul zonei
prin promovare internațională, de a primi turiștii în mai multe limbi străine și de a oferi oportunități de
exploatare a diferitelor zone care au potențialul de a deveni atracții turistice. Acest lucru ar oferi, de
asemenea, șansa de a crește oportunitățile de locuri de muncă în județele mai puțin dezvoltate și de a crește
calitatea vieții oamenilor.
Ca o recomandare externă, desprinsă din cercetarea realizată de Universitatea Babeș-Bolyai, pentru
dezvoltarea susținută a turismului rural este necesară o strategie națională de creștere a numărului de locuri
de cazare, promovarea de noi zone pentru turism pentru a crea mai multe spații pentru atracții, creșterea
funcționalității Info-Pointurilor și promovarea mai multor tipuri de activități care să ducă la achiziționarea mai
multor nopți de cazare.
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SLOVACIA
VESTUL ȘI CENTRUL SLOVACIEI
NEW EDU

Caracteristicile zonei
Analiza de piață a fost efectuată în zonele rurale, cu precădere în vestul și centrul Slovaciei.
Această regiune are o populație de aproximativ 3,15 milioane de locuitori și cuprinde nu numai un bogat
patrimoniu cultural și istoric, ci și patrimoniu natural - parcurile naționale Mala și Velka Fatra, Tatra Înaltă și
Tatra Joasă, râurile Dunărea, Vah, Hron și Dunajec. Există condiții foarte bune nu numai pentru activitățile
turistice tradiționale, ci și pentru turismul ecologic și agroturismul. Un potențial uriaș este recunoscut datorită
alimentelor tradiționale și a viței de vie.

Turismul rural: politici, programe și guvernare
Strategia Republicii Slovace pentru dezvoltarea turismului durabil până în 2030 este principalul material
strategic care determină direcția industriei pentru următorii zece ani. Esența sa este de a crea un set de sarcini
pentru organul administrației centrale de stat responsabil de dezvoltarea sectorului turismului, a căror
îndeplinire, în cooperare cu părțile interesate, va duce la o creștere a nivelului sectorului și a contribuției sale
la economia națională. Accentul acestui document strategic a fost pus pe sprijinirea îndeplinirii sarcinilor care
decurg din Declarația de program a Guvernului Republicii Slovace, Agenda 2030 și având în vedere necesitatea
de a construi o prezentare unitară a peisajului și utilizarea adecvată a resurselor naturale și culturale.

Date turistice
Patrimoniul cultural și natural
Slovacia este o țară cu un imens patrimoniu cultural și natural. În sondajul nostru nu ne-am axat pe locații
bine cunoscute, cum ar fi Munții Tatra, Munții Fatra sau alte parcuri naționale
(https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_national_parks_of_Slovakia),
sau
castele
și
castele
(https://www.hrady-zamky.sk/zoznam-hradov/), ci ne-am concentrat pe producătorii locali de
alimente/băuturi/produse locale. Aceste "alte" locuri au acoperit 67% din locațiile intervievate în sondajul
nostru, în timp ce muzeele și parcurile istorice/grădinile/ livezile - fiecare 16,67%.
Un lucru foarte pozitiv este faptul că toate disciplinele intervievate sunt deschise pe tot parcursul anului, doar
muzeele au ziua de luni ca "zi sanitară" sau "zi liberă". Cele mai multe dintre ele sunt deschise de la 10.00 la
18.00. Doar unul singur are program de deschidere de la 10.00 la 16.00. Aproape toți confirmă că locația lor
este bună, cu o calitate suficientă a drumurilor și a semnelor. Doar 16,7%, situate în munți, cum ar fi Stiavnicke
vrchy, au menționat că drumurile nu sunt optime, în special în timpul iernii. Deoarece toți subiecții intervievați
nu aparțin "punctelor de interes tradiționale", doar unul dintre ei folosește ghiduri audio sau alte standuri
interactive pentru informare (muzeul Lisov). Toți aceștia folosesc pliantele/volantele de hârtie cu informații
despre locul respectiv, 67% oferă clienților diferite cărți sau broșuri, iar 50% au standuri grafice de informare.
Personalul a 50% dintre active vorbește limba engleză și doar pentru 17% dintre acestea este posibilă plata
cu cardul de debit/credit. Principalele grupuri-țintă pentru toate siturile sunt familiile și turiștii locali. Aproape
70% dintre organismele intervievate au încheiat un contract de colaborare cu marca de calitate locală, de
exemplu, "Produs local Hont" (www.produkthont.sk).
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Pentru promovare, 67% dintre respondenți folosesc forme de comunicare offline, cum ar fi pliante, reviste,
broșuri; 50% dintre ei participă la diferite târguri și expoziții; 33% folosesc rețelele de socializare și site-urile
web; 17% participă, de asemenea, la diferite activități de proiect în cadrul programului Erasmus+.

Ospitalitate și cazare
Restaurantele și agroturismul (ambele 33%) au fost cele mai populare categorii în cadrul interviului și,
deoarece ne-am concentrat pe zonele rurale, toate acestea se află într-o regiune rurală sau în mediul rural.
Deoarece regiunea de vest și de mijloc a Slovaciei este bine dezvoltată, majoritatea participanților
intervievați, 83%, consideră că infrastructura și opțiunile de transport sunt suficiente. 67% dintre facilități
consideră semnalizarea rutieră ca fiind suficientă, iar 33% ca fiind excelentă. Parcările sunt disponibile pentru
toate, precum și adaptate pentru persoanele cu handicap.
Aproape toate unitățile investigate sunt prezente pe rețelele de socializare (67%), în special pe Facebook, iar
același număr de unități utilizează servicii de ghidaj global/local (www.booking.com și/sau
www.restauracie.sme.sk). În plus, toate facilitățile sunt incluse în rute și/sau itinerarii turistice, de exemplu:
www.produkthont.sk/regionalne-produkty/, www.travelguide.sk, www.sdetmi.com etc.
Plățile cu cardul și plățile online sunt disponibile pentru toate site-urile intervievate. Prețul mediu pentru un
sejur de o noapte pentru o persoană, cu mic dejun inclus, este de 55 EUR, dar variază relativ mult în funcție de
atractivitatea turistică a regiunii.

Ghizi și asociații turistice
În această secțiune ne-am concentrat asupra ghizilor, asociațiilor și birourilor turistice independente. În cazul
în care organizația se concentrează pe "ghid de drumeții", licența este necesară. Pentru alte activități - "Ghid
turistic" și "Instructor de activități sportive în aer liber", licențele nu sunt necesare. Toate organismele
intervievate oferă servicii legate de "Turismul local" și "Excursii naturale".
Printre alte servicii pe care le oferă se numără drumeții, ateliere de mediu, observarea florei/faunei, excursii
culturale și istorice, dar și detoxifiere digitală. Toate organismele intervievate oferă ghizi vorbitori de limba
engleză, 33% dintre ele și în alte limbi - în principal germană, franceză și spaniolă.
Toate ghizii oferă posibilitatea de a plăti un serviciu prin card de debit/credit sau în numerar. Respectiv,
folosește instrumente de comerț electronic pentru afacerea sa.
Cele mai multe dintre organismele intervievate au folosit site-ul web și publicitatea în presa scrisă ca
instrument de promovare a activităților lor. Rețelele de socializare și campaniile locale sunt cele mai puțin
utilizate (doar 10%).

Exemple de bune practici
Am ales cinci bune practici care sunt un exemplu pentru păstrarea tradițiilor locale. Am ales patru bune
practici care reprezintă un exemplu de exploatare a tradițiilor locale, a patrimoniului istoric, cultural și natural
din Slovacia.
Primul exemplu de bună practică este "Muzeul Lišov". Muzeul Lišov funcționează ca o organizație comunitară
inovatoare care oferă turism educațional într-un mic sat din Lišov. Acesta oferă activități și servicii turistice
educaționale în cele trei clădiri ale sale; prima este o casă populară tradițională din Lišov numită "Lišovská
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Izba" și reprezintă caracteristici arhitecturale locale și regionale tipice cu o cameră mobilată în stil popularțărănesc; a doua este o replică a unei locuințe celtice; iar a treia este o Galerie a Măștilor în care se află un mic
magazin cu produse realizate manual de către meșteșugari, artiști și fermieri locali. Muzeul lucrează în prezent
la reconstrucția casei din 1887, unde sunt folosite materiale originale precum lut, piatră și lemn pentru
renovare. În viitor, această casă este planificată pentru a fi o cafenea. Muzeul participă în mod activ la activități
educaționale finanțate prin programul ERASMUS+, iar mai multe sejururi de schimb valutar pe an au fost
gestionate prin acest program de granturi.
A doua bună practică este reprezentată de fermiera Janka și de ferma sa Rozniak. Ferma Roziak își are
rădăcinile în tradiții, în strămoșii care au trăit aici. Janka a decis să rămână în casa strămoșilor ei și să
înfrumusețeze munca lor - ferma în sine și păstoritul, de asemenea.
Cel de-al treilea reprezintă afacerea, mai exact designul textil. Modelele de țesături MODROTLAČ RABADA sunt
prelucrate prin tehnicile tradiționale de blueprinting, înscrise pe lista UNESCO a patrimoniului cultural
imaterial. Producția de blueprint este o combinație de meșteșuguri de imprimare și vopsire. Țesătura finită
este livrată clienților sau este transformată ulterior în îmbrăcăminte sub marca MODROTLAČ RABADA.
Ultima, dar nu cea din urmă, bună practică este AgroHouse din Papradno, care este amplasată într-o zonă
rurală naturală frumoasă, înconjurată de munți virgini, care oferă plimbări de țară marcate și trasee de ciclism
montan de diferite niveluri de dificultate.
AgroHouse oferă trei facilități:
• Casa de oaspeți "Agropenzion Grunt"
• Cabana "Koliba Papradno"
• Fermă.
Casa de oaspeți a fost construită în 2001 prin reconstrucția unui vechi atelier de cusut. Ideea principală a fost
de a promova turismul rural și vânzarea de produse locale din lapte de oaie produse în fermă. Câțiva ani mai
târziu, proprietarii au construit un manej în aer liber pentru echitație. Cabana Papradno a fost construită în
2008, iar partea de cazare a fost finalizată în 2017.

Concluzii
Puncte forte
•

Patrimoniul și potențialul cultural, istoric și natural

•

Atractivitate în toate cele 4 anotimpuri

•

Infrastructură bună, drumuri, conexiune la internet

•

Persoane cu competențe lingvistice (în special tineri)

•

Obiecte și monumente bine conservate și restaurate

•

Mulțime de atracții turistice sunt menționate în lista regională/națională/internațională a
patrimoniului (de exemplu, UNESCO).

Puncte slabe
•

Promovare, publicitate și relații publice slabe

•

Concentrarea pe grupurile țintă locale

•

Sprijinirea antreprenoriatului local (Proiectul AGATA, www.agata-project.eu încearcă să schimbe
această slăbiciune)

•

Atenția turiștilor se îndreaptă foarte des către "Wellfamous", cum ar fi centrele turistice din munți,
castele sau centre de wellness/spa).
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Recomandări
Recomandări pentru sectorul patrimoniului cultural și natural
Lumea din jurul nostru este din ce în ce mai conectată digital, iar generația Millennials este o parte
semnificativă a grupurilor sociale active din punct de vedere economic, astfel încât comunicarea și
publicitatea trebuie să fie adaptate la preferințele lor. Aceasta înseamnă că prezența digitală, comerțul
electronic și marketingul digital sunt esențiale pentru succesul unei afaceri. Social media și portalurile
turistice sunt MUST HAVE în orice afacere.
În al doilea rând, este necesară o strategie/viziune conceptuală pentru dezvoltarea ulterioară a zonei. Aceasta
este o sarcină pentru factorii de decizie politică locali, dar și, având în vedere că Slovacia este o țară cu o
centralizare relativ mare, pentru guvernele naționale și reprezentanții Ministerului Agriculturii și Dezvoltării
Rurale. Un exemplu de bună practică, care arată cum poate funcționa dezvoltarea colaborativă și incluzivă a
zonelor rurale, este proiectul pilot slovac din cadrul proiectului H2020 Polirural (www.polirural.eu și
www.atraktivnyvidiek.sk).
Nu în ultimul rând, managerii pentru turismul rural ar trebui să absolve Universitatea Slovacă de Agricultură
din Nitra, deoarece aceasta este o organizație unică de învățământ terțiar care activează în domeniul
agriculturii și dezvoltării rurale.
Recomandări pentru sectorul de ospitalitate și cazare
Având în vedere progresul înregistrat în acest sector în ultimii ani, se pot observa îmbunătățiri semnificative.
În special, în 2020 și 2021, din cauza limitării COVID-19 de a călători în străinătate, slovacii au descoperit
potențialul Slovaciei.
Pentru sectorul ospitalității și al cazării putem sublinia aceleași puncte ca și pentru sectorul cultural și al
patrimoniului - îmbunătățirea marketingului și a publicității. Activitățile ar trebui să se concentreze pe
tradițiile locale și pe calitatea produselor locale - alimente, băuturi și cultură. Un mare accent trebuie să se
pună pe calitatea serviciilor și să se echilibreze cu prețurile.
Recomandări pentru ghizi și asociații turistice
Îndrumarea turistică este un sector care nu este în centrul atenției. Cu excepția ghizilor pentru drumeții, a
birourilor de informare turistică din orașe și a centrelor turistice, cum ar fi High Tatras, există o lipsă a acestor
servicii. Având în vedere informațiile colectate și concluziile din interviuri, putem recomanda:
-

Furnizorii locali de servicii turistice ar trebui să investească în îndrumare și ghidaj, nu numai pentru
drumeții, ci și pentru a oferi informații despre locație, istoria, patrimoniul cultural și produsele
tradiționale.

-

Rolul de ghid ar trebui să îl ia cetățeanul (sau cetățenii), chiar și un pensionar, care locuiește acolo de
ani de zile, are cunoștințe foarte bune despre zonă și cunoaște "specialitățile". Ar trebui să existe o
valoare suplimentară semnificativă a serviciului furnizat, de exemplu, de către hotel sau centrul
turistic.

-

Crearea unei "excursii de aventură" cu opriri în punctele importante care au legătură, de exemplu, cu
istoria, mâncarea bună, magazinul de produse tradiționale etc.
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SPANIA
REGIUNEA LA RIBERA
CONSORCI DE LA IBERA

Caracteristicile zonei
Consorci de la Ribera este o entitate supramunicipală care integrează municipalitățile din două asociații de
municipalități: La Ribera Alta și La Ribera Baixa. Astfel, analiza de piață a fost realizată în regiunile La Ribera
Alta și La Ribera Baixa.
Regiunea La Ribera Alta se întinde pe o suprafață de 970,1 km² și este formată din 35 de municipalități, cu o
populație de peste 220.000 de locuitori. La rândul său, comitatul Ribera Baixa se întinde pe o suprafață de
280,36 km², are 12 municipalități și o populație de 80.356 de locuitori. Studiul nu a luat în considerare
municipiul Cullera, deoarece acesta nu face parte din Mancomunidad.
În aceste județe, care sunt structurate de râul Xúquer, putem găsi plaje naturale și urbane magnifice, ideale
pentru plajă sau sporturi nautice, munți, peșteri, izvoare și râpe pentru drumeții. Are un peisaj unic de
portocali, podgorii și câmpuri de orez care vă invită la plimbări sau la plimbări cu bicicleta. Locuită încă din
preistorie, Ribera de Xúquer păstrează urme de așezări iberice, romane și arabe sub formă de castele,
fortificații cu ziduri și numeroase turnuri. Pustnicele, bisericile și mănăstirile completează peisajul
arhitectural.

Turismul rural: politici, programe și guvernare
În 2017 a fost prezentată o strategie pentru crearea de produse turistice în Ribera de Xúquer. Obiectivul
principal al studiului a fost dezvoltarea unui plan de acțiune pentru crearea, implementarea și evoluția unor
produse turistice "reale", unice, competitive și pe deplin comercializabile.
Datele din sondajul realizat în cadrul proiectului european din 2021 vor completa informațiile din studiul
anterior.

Date turistice
Patrimoniul cultural și natural
În ansamblu, teritoriul studiat dispune de 395 de resurse turistice. Dintre acestea, 70% sunt legate de
patrimoniul cultural de natură arhitecturală (militară, civilă, religioasă, populară, industrială, gastronomică,
festivaluri, evenimente, muzee, zone de agrement). De asemenea, prezența resurselor naturale (reliefuri,
elemente hidraulice și spații naturale protejate) este, de asemenea, foarte importantă, reprezentând 30% din
resursele turistice.
La sondajul referitor la patrimoniul cultural și natural au răspuns 22 de entități, 95% din sectorul public și 5%
din sectorul privat. 38% din resurse au corespuns parcurilor naturale, 6% bisericilor, 31% clădirilor istorice,
13% grădinilor și parcurilor urbane și 13% muzeelor. În ceea ce privește accesibilitatea, 60% consideră că
infrastructura este suficientă în ceea ce privește căile de acces, 26% spun că există suficiente opțiuni de
transport, iar 3% spun că infrastructura este limitată. Comunele care au răspuns la sondaj dispun de căi de
comunicație importante și au o linie de cale ferată care le leagă de cel mai important centru urban din
provincie, Valencia, care dispune de un aeroport. În general, accesul la comunele mai puțin populate și
accesul la patrimoniul natural este dificil cu mijloacele de transport în comun. În ceea ce privește
semnalizarea, 67% dintre cei intervievați au declarat că aceasta este suficientă, iar 19% au spus că nu este
suficientă. 71% dintre respondenți au declarat că resursele sunt accesibile persoanelor cu dizabilități. În ceea
ce privește deschiderea resurselor, 68% dintre acestea sunt deschise pe tot parcursul anului, iar 14% sunt
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deschise pe bază de programare. 61% dintre resurse oferă vizite ghidate și gratuite, 17% oferă doar vizite
ghidate, iar 22% oferă vizite neghidate. 65% dintre acestea au un stand de informare, informații turistice și
pliante informative, iar 8% au un stand interactiv și un ghid audio. În ceea ce privește cunoștințele lingvistice,
60% au cunoștințe de limba engleză, 26% au cunoștințe de limba franceză și 13% au cunoștințe de altă limbă.
87% dintre resurse sunt gratuite, iar dintre resursele plătite, 60% acceptă plata cu cardul de credit, iar restul
doar în numerar. 56% dintre resurse sunt promovate prin intermediul site-ului web și al rețelelor sociale, 17%
prin participarea la târguri și 16% prin broșuri și reviste.

Ospitalitate și cazare
Conform datelor privind oferta turistică municipală și regională publicate de Agència Valenciana del Turisme
(2016), cele 46 de municipalități care alcătuiesc Consorci de la Ribera au un total de 6 580 de locuri de cazare
reglementate. Cele mai multe dintre aceste locuri reglementate sunt oferite de campinguri (65%), a căror
ofertă este concentrată în municipiul Sueca (3 campinguri cu 4.300 de locuri de cazare. După campinguri,
hotelurile și apartamentele sunt tipurile de cazare cu cel mai mare volum de ofertă. Cele 17 hoteluri distribuite
în 9 comune din teritoriu concentrează un total de 1.250 de locuri de cazare (19% din locurile de cazare
reglementate).
Conform datelor furnizate de Agència Valenciana del Turisme (2016), cele 46 de municipalități care fac parte
din Consorci de la Ribera au un total de 471 de restaurante care oferă un total de 29 766 de locuri.
Marea majoritate a restaurantelor sunt de categoria a treia (97%). În acest sens, teritoriul are doar 14
restaurante de categoria a doua: 5 restaurante în Alzira; 2 în Carcaixent, Sueca și Villanueva de Castellón; și
câte un restaurant în Carlet, Favara și Llombai. În sfârșit, singurele două restaurante de categoria întâi din
teritoriu sunt situate în comunele L'Alcúdia și Alzira.
Sueca și Alzira sunt municipalitățile cu cea mai mare ofertă de restaurante (6.531 și, respectiv, 6.081 de locuri).
Restul municipalităților cu peste 1.000 de locuri de restaurant disponibile sunt Alginet, Almussafes, Algemesí,
Carcaixent, Benifaió și Carlet.
La sondajul realizat în cadrul proiectului ESCAPE2 au răspuns 12 actori, dintre care 75% erau restaurante și
25% hoteluri. Toate acestea sunt situate într-un context urban. În ceea ce privește accesibilitatea celor două
tipuri de facilități, 75% dintre aceștia au comentat că dispun de suficiente opțiuni de transport (toți
participanții sunt localizați în municipalități cu acces la linia de cale ferată cu conexiune la Valencia și la
aeroport). Nu este cazul municipalităților mai mici, pentru care este foarte dificil de accesat cu transportul
public. În ceea ce privește semnalizarea unităților, doar 25% au indicat că aceasta este slabă sau inexistentă.
Toate unitățile indică faptul că sunt accesibile pentru persoanele cu dizabilități, iar jumătate dintre ele indică
faptul că nu dispun de locuri de parcare. În ceea ce privește serviciile disponibile, doar 18% dintre ele au wifi
gratuit. În ceea ce privește stăpânirea altor limbi în afară de cea a localurilor, 60% dintre acestea vorbesc
engleza și 27% vorbesc franceza. În ceea ce privește modalitatea de plată, toate acceptă plata cu cardul de
credit. În ceea ce privește prețul mediu în restaurante, 25% dintre acestea au un preț de peste 50 €, 25% au un
preț cuprins între 21-25 € și alte 25% au un preț sub 15 €. Prețul mediu la cazare se situează între 36-40 €. În
ceea ce privește asociaționismul, 64% dintre unități sunt membre ale unei asociații de afaceri. În ceea ce
privește forma de promovare, 73% o fac prin intermediul rețelelor de socializare și al site-urilor web, iar 27%
nu au o diseminare digitală.

Ghizi și asociații turistice
Asociația Valenciană de Turism Rural Xúquer, este singura asociație turistică din zona La Ribera și este de
creație recentă, fiind fondată în 2020. Această asociație a participat la sondaj. Aceștia oferă tururi ghidate atât
pe jos, cât și cu bicicleta și organizează ateliere de lucru pe teme de mediu. Au competențe lingvistice, în afară
de limbile locale, în engleză, franceză și germană. Prețul mediu pentru 4 ore de muncă este de aproximativ 34
€. Asociația se promovează prin intermediul rețelelor de socializare, al site-ului web și prin participarea la
evenimente.
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Exemple de bune practici
Cinci bune practici au fost alese ca exemple pentru promovarea turismului rural în La Ribera. Aceste acțiuni
sunt realizate de către Consiliile Județene, care reunesc 46 de municipalități sau în colaborare cu acestea.
Primul exemplu este crearea unui Club de produse turistice. Acesta este un instrument de planificare și
gestionare prin care un grup de companii și organizații convin, într-un cadru public-privat, să colaboreze în
mod organizat, cu scopul de a dezvolta noi produse pentru un anumit segment de piață sau de a crește
valoarea produselor existente. A fost creată o nouă asociație de turism rural cu un total de 20 de companii și
au fost concepute produse turistice între companii.
Al doilea exemplu este Gastro Ribera Km0. Acesta constă într-un eveniment în cadrul căruia, pe parcursul lunii
noiembrie, se desfășoară diverse acțiuni legate de produsele locale, gastronomie și turism gastronomic.
Cea de-a treia propunere este Entrecomarques. Acesta este un program turistic de pionierat organizat de
diferite asociații de municipalități din provincia Valencia, cu scopul de a uni forțele pentru a valorifica toate
atracțiile turistice tangibile și intangibile de interes istoric, artistic, cultural, tradițional și gastronomic ca
atracție turistică pentru a genera turism rural. Diferitele atracții ale municipalităților sunt explicate de către
personalul municipalităților, inclusiv istorici, cronicari, tehnicieni și chiar consilieri și primari ai
municipalităților înseși.
Cea de-a patra bună practică este PARATGES. Acesta este un program care a fost creat cu scopul de a proteja
patrimoniul natural din La Ribera prin cunoașterea și promovarea diferitelor parcuri naturale din La Ribera.
Parcurile naturale sunt uneori complet necunoscute de către cetățenii municipalității. Din acest motiv, se
oferă vizite ghidate la siturile naturale în care, pe lângă plimbarea prin zonă, se explică și istoria legată de situl
natural. Ultima propunere este RIBERANA, departamentul "Digitizarea patrimoniului" al Consiliului Județean
Ribera Alta, unde au creat, în scopul conservării, un portal web care include o bază de date mare și o serie de
obiecte de patrimoniu cultural digitalizate (tururi virtuale, videoclipuri, 360º, imagini 3D) care oferă acces la
patrimoniul local. Acest material este cu acces liber (CC) și poate fi reprodus și utilizat în scopuri
promoționale.

Concluzii
Puncte forte
La Ribera (Valencia) are un potențial turistic mediu, bazat pe o mare varietate și dispersie de resurse care pot
fi folosite pentru turism, în ceea ce privește patrimoniul cultural arhitectural și festivalurile, dintre care două
sunt Patrimoniul imaterial al umanității. De asemenea, prezența resurselor naturale (reliefuri, elemente
hidraulice și spații naturale protejate) este, de asemenea, foarte importantă, existând un parc natural. Oferta
de restaurație este bine dezvoltată, cu promovare online, plată cu cardul și adaptată pentru persoanele cu
handicap. Comunicațiile rutiere și feroviare cu principalele orașe sunt bune.
Puncte slabe
Dezvoltarea ofertei de cazare este foarte limitată, în special în ceea ce privește cazarea rurală și hotelieră.
Campingurile și apartamentele sunt situate pe coastă. Transportul în comun pentru a accesa comunele care
nu au o linie de cale ferată este foarte slab. De asemenea, pentru accesul la siturile naturale sunt necesare
vehicule private. Lipsa ghizilor turistici în zonă și lipsa unui brand turistic bine poziționat în raport cu cererea.
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Recomandări
Promovarea și acompaniamentul cu firmele de servicii turistice pentru crearea de experiențe turistice în
teritoriu care să includă transport, cazare, restaurante, activități, vizite și circuite.
•

Promovarea rețelei de afaceri prin intermediul Asociației Valenciene de Turism Rural pentru a crea
locuri de muncă în sectorul turismului în teritoriu.

•

Crearea unui program de diseminare a principalelor trasee proiectate în La Ribera: Itinerarii culturale,
cum ar fi traseul modernist, traseul apei, traseul podurilor de fier, care integrează diferite elemente
pe care diferite municipalități din zonă le au în comun.

•

Promovarea rețelei de trasee cicloturistice din La Ribera, unde există trasee naturale de-a lungul
malurilor râului Xúuqer, Magre și Acequia Real, cu trasee de drumeție, ciclism și echitație.

•

Poziționarea mărcii Ribera del Xúquer.

•

Promovarea evenimentelor sportive și a probelor din Ribera de Xúquer care aduc valoare adăugată
municipalităților, dezvoltând strategii comune de promovare.

•

Promovarea și conceperea unui plan regional de mobilitate durabilă care să promoveze serviciile de
transport public la cerere care să conecteze municipalitățile mai mici cu principalele linii de cale
ferată.

•

Promovarea faptului că toate acțiunile desfășurate sunt în conformitate cu turismul durabil.

•

Formarea și educarea companiilor de servicii turistice pentru a le alinia la strategia de turism durabil.

•

Conștientizarea populației cu privire la resursele turistice existente în La Ribera și la potențialul lor
de exploatare ca activitate turistică.
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TURCIA
REGIUNEA EDREMIT
K-GEM

Caracteristicile zonei
Edremit, unde turismul termal, montan și balnear sunt experimentate împreună, a devenit un district cu o
populație de 150 de mii de locuitori, provincia Balıkesir fiind un oraș metropolitan. Faptul că în districtul
nostru există zboruri internaționale regulate de pe aeroportul Koca Seyit, unde se poate ajunge pe uscat, pe
mare și pe calea aerului, a extins viziunea noastră ca district și ne-a deschis porțile către lume.
Regiunea de coastă Edremit-Altınoluk, cu golfulețele sale largi, plajele și marea cu steag albastru, găzduiește
turiști din întreaga lume în perioada de vară. Munții Ida (Kazdağları), care reprezintă o opțiune de călătorie
perfectă pentru iubitorii de istorie și natură, este un paradis unde turismul montan este experimentat cu
diverse activități pe parcursul celor 12 luni ale anului. Edremit este, de asemenea, foarte bogat în resurse
geotermale și are ape termale foarte curative. Districtul Edremit se află în fruntea turismului termal în toate
anotimpurile anului, cu hotelurile termale de calitate și facilitățile de timeshare formate din unități moderne.
cele mai vechi urme de așezări identificate în Golful Edremit și în împrejurimile sale datează din anul 50.000
î.Hr. Cel mai important loc care a jucat un rol în iluminarea culturii preistorice din regiunea noastră se află la
8 km de orașul Havran. la sud-est de peșterile İnönü. Descoperirile scoase la iveală în timpul săpăturilor din
Peștera Întunecată, cea mai mare dintre peșterile de pe versantul sudic al dealului Kocaçal, datează din epoca
pietrei cioplite.
Al doilea cel mai curat aer din lume se află în Kazdağları. Faptul că acești munți reprezintă Muntele Ida în
mitologie sporește interesul pentru această regiune. Este necesar să se depună eforturi pentru a oferi tururi
mai bune în Munții Ida și în împrejurimi și pentru a crea oportunități de odihnă și cazare în facilități de cea mai
bună calitate. Zone precum cascadele, cursurile de apă, siturile istorice, parcurile naționale și muzeele
constituie, de asemenea, locuri în care se acordă atenție în acest context. Districtul Edremit se află, de
asemenea, în zona climatică mediteraneană.

Turismul rural: politici, programe și guvernare
Țările au nevoie de politici de dezvoltare pentru a se menține într-o lume în schimbare și în curs de dezvoltare.
Odată cu globalizarea, sectorul turismului a devenit un actor important în politicile de dezvoltare ale Turciei.
În special, utilizarea eficientă a instrumentelor de dezvoltare rurală de către administrațiile locale din țară
creează potențialul de a fi un instrument important în promovarea dezvoltării rurale, precum și a regiunii.
Luarea în considerare a dezvoltării rurale în acest context și utilizarea eficientă a administrațiilor locale de
către alte părți interesate va contribui în mod pozitiv la dezvoltarea economică a țării la nivel local și indirect.
În prezent, oamenii se îndepărtează de orașe pentru a scăpa de stresul vieții de la oraș și s-au orientat spre
petrecerea timpului în zonele rurale. Această situație contribuie în mod pozitiv la revigorarea turismului rural.
Pentru ca aceste vizite de scurtă durată în oraș să fie mai multe și mai atractive, guvernarea locală să asigure
orice fel de venit dorit a fi obținut din turism într-o regiune poate fi realizat prin adoptarea de politici și planuri
care să fie puse în aplicare de către administrațiile locale, organizațiile neguvernamentale, organizațiile
profesionale și populația din regiunea respectivă. Mai ales având în vedere faptul că activitățile turistice se
desfășoară în interacțiunea dintre oameni, este posibil ca administrațiile locale să ofere diverse servicii nu
numai propriilor locuitori, ci și turiștilor care vin să viziteze regiunea.
Centrul orașului Edremit nu are o coastă la Marea Egee. În drum spre Çanakkale, Zeytinli, Akçay, Güre,
Altınoluk, Avcılar, Narlı sunt cele mai importante centre de vacanță. Parcul Național Kazdağı este un parc

76

național care a fost separat ca parc național la 17.04.1993, acoperind o suprafață de 21.463,0 hectare, situat
în sudul peninsulei Biga, în limitele districtului Edremit din provincia Balıkesir.
Kazdağı, care separă regiunea Mării Egee și regiunea Marmara una de cealaltă și care era cunoscut în
antichitate sub numele de "Muntele Ida", este cea mai înaltă masă din Peninsula Biga. Văile adânci și
canioanele care se întind pe direcția nord-sud pe munte creează curenți de aer oxigenat din abundență. Din
acest motiv, Munții Kaz au fost determinați ca fiind locul cu cel mai bun oxigen din lume.
În regiunea cunoscută sub numele de Mysia în antichitate și unde s-au stabilit Mysii, Kars, Troienii, Lelegs,
Lurians, Lids, Alexandru cel Mare, Regatul Pergamon și Imperiul Roman; Există, de asemenea, orașe antice
precum Thebe, Astria, Anderia, Antandros, Adremytteion, Killa, Krysa, Lyrnessos și Muzeul de Etnografie din
singurul sat din Turcia, în satul Tahtakușlar. În plus, dealul Sarıkız, unde are loc legenda Sarıkız, precum și
cascada Sutüven și iazul Hasanboğuldu, unde are loc legenda Hasanboğuldu, se află, de asemenea, în limitele
Parcului Național.
În Parcul Național Kazdağı mai există încă 2 zone de utilizare pe timp de zi, și anume Pınarbașı și Sutüven
(Hasanboğuldu). Orașul Zeytinli și satul Avcılar (Poarta Kıșladağ) sunt folosite ca intrări în Parcul Național
Kazdağı. Ghizi locali certificați pot fi obținuți de la porțile de intrare sau din orașul Zeytinli sau satul Avcılar.
Kazdağı și împrejurimile sale sunt acoperite de păduri dense. Aceste păduri sunt mai puțin frecvente pe
versanții sudici ai masivului principal, pe care îl numim Babadağ, orientat spre Golful Edremit, și mai frecvente
în partea nordică, orientată spre Bayramiç, din motive climatice. Spre vestul masei principale, structura
terenului din jurul Assos, Babakale se schimbă și dobândește o caracteristică vulcanică. Maquis, una dintre
comunitățile de plante unice în zona mediteraneană, poate fi întâlnită în special în albia cursurilor de apă și
în unele zone rurale. Laurii, arbuștii, mirturile, stejarul de primăvară, scorbura și măslinii sălbatici care
alcătuiesc aceste comunități de maquis se identifică cu caracteristicile climatice ale Kazdağı. Există o mare
varietate de specii de arbori în Kazdağı. Bradul Kazdağı, pe care îl putem vedea în zona de protecție specială,
este unul dintre cei mai valoroși dintre ei. Această specie de copac, care se găsește numai în Kazdağı în mediul
său natural, se răspândește pe versanții nord-estici ai Babadağ și la o altitudine de 1000-1500 m. Este un copac
decorativ cu o coroană îngustă și conică, piramidală, care poate crește până la 25-30 m. Au conuri lungi ca
niște știuleți de porumb. Această zonă a fost declarată "Zona de protecție naturală a bradului Kazdagi" printro lege promulgată în 1988 și a fost luată sub protecție specială.
Edremit, unde turismul termal, montan și balnear sunt experimentate împreună, a devenit un district cu o
populație de 150 de mii de locuitori, provincia Balıkesir fiind un oraș metropolitan. Faptul că în districtul
nostru există zboruri internaționale regulate de pe aeroportul Koca Seyit, unde se poate ajunge pe uscat, pe
mare și pe calea aerului, a extins viziunea noastră ca district și ne-a deschis porțile către lume.
Regiunea de coastă Edremit-Altınoluk, cu golfulețele sale largi, plajele și marea cu steag albastru, găzduiește
turiști din întreaga lume în perioada de vară. Munții Ida, care reprezintă o opțiune de călătorie perfectă pentru
iubitorii de istorie și natură, este un paradis unde turismul montan este experimentat cu diverse activități pe
parcursul celor 12 luni ale anului. Edremit este, de asemenea, foarte bogat în resurse geotermale și are ape
termale foarte curative. Districtul nostru se află în fruntea turismului termal în toate anotimpurile anului, cu
hotelurile termale de calitate și facilitățile de timeshare formate din unități moderne.

Date turistice
Patrimoniul cultural și natural
Organizațiile care fac obiectul cercetării noastre sunt, în general, 40% oraș antic, 10% galerii de artă, 40%
muzee, 10% parcuri naționale. Instituțiile și întreprinderile care fac obiectul cercetării noastre au declarat că
nu au avut nicio problemă cu transportul. Am observat că unele dintre ele nu sunt potrivite pentru persoanele
cu dizabilități. Muzeele și galeriile de artă sunt deschise între orele 10:00 și 17:00. Parcurile naționale sunt
deschise în fiecare zi, altele sunt închise în weekend. În zilele de sărbători naționale și religioase, muzeele și
galeriile de artă sunt închise, iar parcurile sunt deschise. În toate acestea există indicatoare de orientare. S-a
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înțeles că există o problemă în locurile unor panouri indicatoare. Acestea au broșuri promoționale. Toți
angajații muzeelor și galeriilor de artă și 20% din personal vorbesc o limbă străină. Grupul țintă este
reprezentat de turiștii locali și străini. Intrarea în galeriile de artă și muzee este de maximum 10 euro în medie.
Intrarea în parcurile naționale este de aproximativ 5 euro. Paginile de internet și conturile de social media ale
tuturor organizațiilor sunt utilizate în mod activ.

Ospitalitate și cazare
Organizațiile care fac obiectul cercetării noastre sunt, în general, 40% hoteluri termale de lux, 30% hoteluri,
10% hoteluri mici și 30% cafenele-restaurante. Organizațiile și întreprinderile care fac obiectul cercetării
noastre au declarat că nu au avut probleme cu transportul. Am observat că acestea sunt potrivite pentru
utilizarea de către persoanele cu dizabilități. Hotelurile lucrează 24 de ore pe tot parcursul anului, iar
cafenelele-restaurante lucrează între orele 07:00-23:00. Toate organizațiile sunt deschise la sfârșit de
săptămână și în zilele de sărbători național-religioase. În toate există indicatoare de orientare, dar nu foarte
suficiente pentru toate. Acestea au broșuri promoționale. 50% din personalul hotelurilor și 10% din personalul
din cafenelele-restaurante vorbesc o limbă străină. Locurile de parcare sunt în general disponibile. Grupul
țintă este format din turiști locali și străini. Cazarea medie în hoteluri este de 20 de euro. În cafenelelerestaurante, contul mediu este de 10 euro. Paginile de internet și conturile de social media ale tuturor
organizațiilor sunt utilizate în mod activ. Hotelurile și cafenelele-restaurante iau rezervări de pe paginile
proprii sau prin telefon. În plus, hotelurile primesc rezervări din rândurile agențiilor de turism.

Ghizi și asociații turistice
Ghizii turistici, care fac obiectul cercetării noastre, sunt în general persoane care vizitează orașele turistice.
Deoarece ghidajul fără licență este complet interzis în Turcia, toți respondenții sunt consilieri de orientare cu
licență. Unii ghizi lucrează cu companii de turism, iar unii ghizi lucrează ca liber profesioniști. Ghizii vorbesc
cel puțin două limbi străine.
Ghizii care lucrează cu companii de turism acceptă plăți prin bănci, iar cei independenți acceptă numerar
contra chitanțe de plată. Onorariul variază în funcție de ghid și de regiune. Costul mediu al unui ghid este de
aproximativ 50 EUR de persoană. Paginile web și conturile de socializare ale tuturor ghizilor sunt utilizate în
mod activ. Aceștia acceptă rezervări de pe propriile pagini sau prin telefon. În plus, ghizii primesc rezervări și
de pe paginile agențiilor de turism.

Exemple de bune practici
Satul Çamlıbel, care a fost transformat într-un centru de cultură și artă de către o familie umilă de țărani, se
află la 17 km de Edremit, la 5 km de Akçay, la 2 km de Autostrada E-24 Balıkesir - Çanakkale, legată prin drum
asfaltat, în frumuseți naturale, cu 130 de gospodării și 600 de kilometri. Este un sat drăguț și populat. Această
galerie, care a fost deschisă în 1991, este primul MUZEU ETNOGRAFIC PRIVAT din Turcia (denumirea legală
GALLERY) și o galerie de artă care a fost deschisă în 1992 și a fost înființată într-un sat pentru prima dată în
Turcia.
În galeria de etnografie sunt expuse pe tot parcursul anului bunuri culturale interesante și unice,
îmbrăcăminte, obiecte de uz casnic, unelte, covoare și corturi ale triburilor nomade turcești care au migrat
din Asia Centrală în Turcia, iar în galeria de artă sunt expuse toate tipurile de opere de artă. Dacă doriți să vă
petreceți vacanța cu amintiri de neuitat, treceți pe la această galerie, care a dobândit o reputație
internațională și de calitate. Aici veți cunoaște cultura de bază a triburilor nomade turcești și veți afla despre
KAZDAĞI (fostul nume IDA Doğu) și legendele din apropiere. Vom fi bucuroși să vă găzduim.
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Lista de premii a Galeriei de Etnografie Specială Tahtakușlar (Muzeu):
-

UNESCO (sprijin) 1994

-

Asociația Uniunii Cetățenilor din Balıkesir

-

Club Rotary (filiala Edremit)

-

Agențiile de turism din Turcia (TÜRSAB)

-

Soții și soțiile din personalul Comandamentului Armatei Aegean

-

Clubul Rotary Göztepe (Izmir)

-

Asociația Troiană de Studii Folclorice Prof. Dr. Pertev Naili Boratav Premiul de Folclor Boratav

-

Marele Premiu al Consiliului Fair Play al Comitetului Național Olimpic din Turcia 2002

Concluzii
Puncte forte
-

Clima, resursele naturale și mediul înconjurător nealterat, potrivite pentru turismul alternativ.

-

Fiind potrivită pentru turismul cultural datorită bogăției sale istorice și culturale,

-

Prezența mai multor izvoare termale și locuri pentru turism termal,

-

Având un potențial potrivit pentru turismul natural,

-

Colectarea de achiziții potrivite pentru turismul termal, în special pentru turiștii cu o categorie de
venituri ridicate din regiune.

-

Găsirea de facilități și centre de congrese adecvate pentru turismul de congres în hoteluri,

-

Existența unui parc național cu caracteristici care pot fi folosite în scopuri turistice.

-

Găsirea unor zone potrivite pentru ecoturism și turism rural.

-

Există multe cursuri de apă potrivite pentru turismul fluvial (înot, plimbări),

-

Apropierea de piețele de destinație turistică datorită poziției sale geografice,

-

Produse diversificate în comparație cu țările concurente.

-

Fiind o destinație nedescoperită pentru piețele transcontinentale.

-

Includerea diversificării produselor turistice în politicile de marketing turistic ale țării,

-

Revitalizarea turismului intern prin diversificarea produselor turistice (turism estival, turism termal
etc.)

-

Kazdağları are o valoare ridicată în ceea ce privește alpinismul și turismul montan. flora și fauna.

-

Intensificarea interesului pentru turismul de natură, istorie și cultură, unde puterea competitivă a
regiunii este ridicată.

-

Adecvarea facilităților de transport

-

Să includă turismul alternativ în proiectele pe care Uniunea Europeană le sprijină financiar.

-

Natura delicioasă și organică a produselor agricole, cum ar fi măslinele, capacitatea de a oferi
produse precum uleiul de măsline

Puncte slabe
-

Administrațiile locale dau dovadă de insensibilitate față de produsele alternative.

-

Bugetele de promovare și marketing alocate turismului alternativ sunt insuficiente.

-

Neajunsuri în ceea ce privește sănătatea și siguranța turiștilor.

-

Deteriorarea treptată a mediului natural din cauza construcției neregulate și distorsionate a
anumitor regiuni.

-

Protecția insuficientă a patrimoniului cultural și istoric.

-

Imaginea Turciei și a produsului turistic este negativă pentru lumea occidentală.

-

Rata scăzută de sezonalitate și de utilizare a capacității,
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-

Stimulente insuficiente pentru investiții în turismul alternativ.

-

Problema cronică a inflației ridicate din economia turcă.

-

Turoperatorii străini nu includ în cataloagele lor de vânzări suficiente oportunități de turism
alternativ în Turcia,

-

Fiind afectată negativ de războaie și de instabilitatea politică din mediul imediat din cauza poziției
sale geografice.

-

Politicile Uniunii Europene de sprijinire a călătoriilor în interiorul Uniunii,

-

Ca urmare a integrărilor orizontale și verticale, întreprinderile pot fi listate ca oferind produsele pe
care le doresc.

-

Țările membre ale UE aflate în concurență să își sporească rapid competitivitatea, beneficiind de
informațiile și de sprijinul financiar al Uniunii.

-

Infrastructura nu a fost dezvoltată la nivelul dorit pentru oportunitățile de turism alternativ.

-

Finanțare insuficientă.

-

Conștientizarea de către societate a turismului alternativ nu este dezvoltată.

Recomandări
Turismul rural este un mediu natural, în care construcțiile sunt mai puține, activitățile în spații deschise și
activitățile individuale sunt intense, constând în afaceri locale și mici, perioada de vacanță este în general
scurtă, fermele și pădurile sunt concentrate, arhitectura locală, clădirile tradiționale și atmosfera locală sunt
intense. Este un tip de turism care constă în relații și este în general afectat de factori sezonieri (Ahipașaoğlu
et al. 2006).
În turismul rural, în care sunt angajați în general localnici cu o abordare de management turistic de amatori,
există, de asemenea, proprietari locali de afaceri. Din acest punct de vedere, turismul rural este văzut ca un
instrument de dezvoltare pentru zonele rurale. Este locul în care activitățile turistice sunt cele mai intense în
Turcia. În plus față de activitățile turistice cunoscute, turismul rural este o modalitate importantă de a aduce
valorile naturale, culturale și istorice ale regiunii în turism în cadrul texturii tradiționale și fără a strica stilul de
viață tradițional.
Frumusețile naturale, cursurile de apă, lacurile, comunitățile de plante, peșterile, arhitectura locală, valorile
istorice, diferențele culturale, organizațiile locale, viața satului, meșteșugurile, cultura culinară tradițională,
activitățile agricole, gusturile locale și multe altele ar trebui să fie promovate ca mărci și aduse în turismul
rural. Acesta ar trebui promovat în diferite limbi, în special pe internet, pentru a ajunge la un public mai larg.
În lumea noastră, în care oamenii sunt în căutare de turism diferit, Turcia ar trebui să poată beneficia de aceste
binecuvântări și să poată beneficia de aceste binecuvântări la cel mai înalt nivel, cu o voce în domeniul
economic.

80

Concluziile
raportului
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5. Concluziile raportului
Datele referitoare la regiunile rurale ale fiecărui partener de proiect au făcut posibilă definirea rezumatelor
prezentate în capitolul 4 al acestui document.
Prin citirea datelor este, prin urmare, posibil să se urmărească, în afara contingențelor tipice fiecărei realități
examinate, situații caracterizate de elemente comune.
Pare clar că zonele rurale situate în țări în care industria turismului se dezvoltă de ani de zile nu se află în
aceleași condiții ca cele situate în contexte în care formele structurate de turism s-au format recent. Pentru
destinațiile din țările în care turismul este deja dezvoltat, există de fapt posibilitatea unui "efect de atracție".
De asemenea, trebuie luate în considerare separat contingențele legate de poziția geografică, accesibilitatea,
stabilitatea socială, economică și politică a țărilor, așa cum sunt ele percepute de opinia publică și de piața
internațională.
Cu toate acestea, este posibil să se contureze un cadru comun referitor la punctele de atracție actuale și la
problemele curente.

Puncte forte
1.

patrimoniu istoric și cultural remarcabil

2.

prezența pe scară largă a patrimoniului cultural

3.

starea bună de conservare a monumentelor și a satelor

4.

prezența unui bun patrimoniu natural

5.

varietate de elemente care caracterizează oferta: natură, cultură

6.

patrimoniu gastronomic și viticol vast (calitatea și salubritatea produselor tipice)

7.

contact direct cu cultura locală (obiceiuri, tradiții, moduri de viață, ...)

8.

prezența sau posibila dezvoltare a activităților turistice sportive sau în aer liber

9.

prezența sau posibila dezvoltare a turismului cultural și religios

10.

număr considerabil de atracții turistice sau cu potențial turistic

11.

ospitalitate răspândită și facilități de cazare nestandardizate (varietate a ofertei)

12.

posibila construire a unui produs turistic diversificat în raport cu concurenții

13.

locuri percepute ca fiind liniștite și sigure

14.

posibilitatea de deconectare de la viața aglomerată

15.

destinații percepute ca fiind autentice (nu produse construite)

16.

inexistența sau irelevanța activității infracționale locale

17.

rentabilitatea serviciilor (în comparație cu locațiile turistice consolidate)

18.

dezvoltarea turismului experiențial
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Puncte slabe
1.

slaba atractivitate a destinației (notorietatea destinației este scăzută)

2.

propunere generică și nestructurată

3.

servicii turistice de bază, puține realități oferă experiențe distinctive

4.

instrumente și strategii de marketing deficitare

5.

puțin sprijin din partea politicilor locale

6.

lipsa de antreprenoriat în turism și operatori slab pregătiți

7.

lipsa managementului turistic al majorității patrimoniului cultural

8.

investiții reduse în marketing (atât în sectorul public, cât și în cel privat)

9.

lipsa unor produse turistice integrate și a unor canale de vânzare a acestora

10.

accesibilitatea redusă a locurilor pentru persoanele cu dizabilități

11.

starea precară a infrastructurii

12.

decalajul digital / decalajul tehnologic, utilizarea redusă a internetului pentru comercializarea
produselor

13.

decalajul lingvistic (puțini operatori vorbesc cu adevărat o limbă străină)

14.

personal insuficient instruit (catering și cazare)

15.

insuficiența semnalizării rutiere și a indicațiilor pentru atractori

16.

slaba înclinație către colaborare a subiecților privați

17.

diversificarea extremă a nivelului calitativ al structurilor de cazare

18.

accesibilitate redusă a destinațiilor - conexiuni publice insuficiente (trenuri, autobuze, etc ...)

Imaginea rezultată este aceea a unor destinații cu un potențial de creștere ridicat, însă blocate de factori
restrictivi care pot fi atenuați prin investiții și politici de dezvoltare adecvate.
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6. Recomandări finale
Analiza efectuată pentru fiecare țară parteneră a proiectului a condus la rezultate care evidențiază punctele
forte și punctele slabe comune ale acestora. Pornind de la acestea este posibil să se contureze o serie de nevoi
și cerințe la care trebuie să se răspundă pentru a dezvolta forme durabile de turism rural.
Prin urmare, concluzia raportului constă în examinarea acțiunilor care ar trebui să fie puse în aplicare și care
ar putea sta la baza unei strategii comune.
În mod evident, au fost luați în considerare factorii care unesc diferitele zone investigate, conștienți fiind că
există, de asemenea, nevoi specifice pe care fiecare realitate le are.
Mai jos sunt prezentate recomandările referitoare la operațiunile concrete care trebuie dezvoltate pentru
fiecare domeniu al turismului rural.

Sectorul public: politici și guvernare.
Punctul central al analizei efectuate este percepția clară a necesității de a distribui în mod eficient resursele
economice în domenii multisectoriale (infrastructuri, investiții, ajutoare pentru întreprinderi, marketing,
comunicare, etc.), pentru a îmbunătăți și a crește serviciile disponibile în teritoriu.
Să le vedem în detaliu:
1.

să creeze un plan de marketing turistic teritorial, care să aibă printre obiectivele sale interceptarea
zonelor de captare a turiștilor

2.

îmbunătățirea rețelei de infrastructură în zonele rurale

3.

să asigure o semnalizare rutieră eficientă

4.

creșterea legăturilor fizice între zonele rurale și aeroporturi, gări și stații de cale ferată

5.

creșterea capacității de transport public

6.

crearea unei rețele de mobilitate durabilă prin piste de biciclete, itinerarii și trasee naturale (drumeții
/ (drumeții / mers nordic)

7.

concepe și gestionează un plan de comunicare pentru a transmite și poziționa brandul turistic
teritorial

8.

să lucreze la parteneriate de marketing cu alte zone învecinate pentru a profita de dezvoltarea
turismului regional

9.

creșterea și diversificarea tipurilor de cazare disponibile

10.

să îmbunătățească standardul serviciilor complementare la cazare

11.

lansarea unor acțiuni de formare specifice pentru operatorii de turism (ghizi, unități de cazare,
restaurante, etc...).

12.

în țările în care nu există: cursuri de formare specifice și licență sau certificare pentru ghizi

13.

depășirea decalajelor digitale (competențe ale operatorilor și acoperire a telefoniei mobile 7 internet)

14.

creșterea sistemelor de informare destinate turiștilor (cu o atenție deosebită pentru tehnologiile
informaționale și digitale)

84

15.

să creeze și să administreze un site de destinație, cu o aplicație integrată cu informații și posibilitatea
de rezervare a serviciilor pentru clienți

16.

să formeze rețeaua de antreprenori locali din domeniul turismului

17.

să desfășoare acțiuni de formare și educare a operatorilor și a societăților de servicii turistice

18.

să pună în aplicare acțiuni de sensibilizare a populației locale pentru a crește gradul de conștientizare
a resurselor și oportunităților prezente (conștientizare)

19.

să desfășoare acțiuni de îmbunătățire a accesibilității resurselor și atracțiilor turistice

20.

turism pentru toți - a face locurile relevante accesibile persoanelor cu nevoi speciale și cu dizabilități

21.

instalarea de rampe de acces, hărți și modele tactile, ghidaje sonore, toalete adecvate, uși de intrare
automate.

Sectorul privat
În ceea ce privește operatorii privați, aceștia sunt adesea persoane care nu au o pregătire profesională
adecvată sau care desfășoară activități turistice ca activitate secundară. Este clar că o dezvoltare economică
a sectorului ar presupune o schimbare radicală a calității profesionalismului și a serviciilor oferite.

Ospitalitate și cazare, catering
Pe scurt, trebuie:
1. să îmbunătățească calitatea serviciilor oferite (atât cele esențiale, cât și cele complementare)
2. garantarea unui echilibru între calitatea serviciilor oferite și costul acestora
3. să își îmbunătățească abilitățile manageriale și organizatorice
4. să implementeze utilizarea tehnologiei și a programelor informatice
5. să asigure accesibilitatea pentru persoanele cu nevoi speciale și cu dizabilități
6. să intre în perspectiva formării continue
7. împingeți la profesionalizarea colaboratorilor și angajaților
8. să investească în marketingul întreprinderii
9. garantați afacerii dvs. o prezență digitală, e-commerce și marketing digital
10. să urmărească valorificarea produselor locale în propunerea gastronomică
11. accent pe tradițiile locale și pe calitatea produselor locale: mâncare, băutură și cultură
12. să ofere oaspeților posibilitatea de a organiza experiențe precum excursii, sporturi în aer liber,
tururi ghidate culturale, ateliere de lucru pe tema gastronomiei și a vinului, etc... (colaborare cu
alți operatori).

Experiențe turistice (companii de servicii turistice, ghizi, asociații, etc...)
A reieșit că, în multe zone rurale, rolul liderului sau al ghidului de turism, precum și valoarea acordată
experiențelor fezabile, sunt subestimate în mare măsură. În unele țări nu există nici măcar o calificare
profesională necesară pentru a îndeplini rolul de ghid cultural (cu toate acestea, în momentul de față, aceasta
este foarte puțin solicitată de piață).
Ținând cont de faptul că zonele rurale nu dispun de atracții de top, cum ar fi orașele de artă sau stațiunile
balneare, pentru o dezvoltare coerentă a turismului este necesar să se valorifice valoarea experiențială a
propunerilor turistice ("a face", care merge dincolo de "a vedea"). Prin urmare, rolul operatorilor care oferă
experiențe este fundamental și strategic.
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Cum se poate îmbunătăți situația actuală:
1. să creeze o realitate de afaceri pentru serviciile turistice
2. crearea de noi atracții (parcuri de aventură, școli de gătit, locuri de distracție, etc ...)
3. formare continuă specifică în funcție de domeniul de aplicare al serviciului oferit (ghid cultural,
ghid de drumeție, ghid naturalist, instructor sportiv, etc ...)
4. asigurarea calității serviciului oferit
5. garanția siguranței serviciului oferit (poliță de asigurare care să acopere riscul de vătămare a
participanților la experiențe)
6. să creeze experiențe turistice de mare atractivitate pentru anumite ținte (gastronomie și vinuri,
relaxare, sport și natură)
7. să dezvolte relații și colaborări cu alți operatori (pentru a construi pachete, itinerarii, etc...).
8. să ofere clienților o "călătorie de aventură" (cu introducerea de elemente WOW)
9. să asigure un echilibru între calitatea serviciilor oferite și costul acestora
10. să își îmbunătățească abilitățile manageriale și organizatorice
11. să implementeze utilizarea tehnologiei și a programelor informatice
12. să creeze experiențe pentru persoanele cu nevoi speciale și cu dizabilități
13. să impulsioneze profesionalizarea colaboratorilor și angajaților
14. să investească în marketingul societății
15. garantați afacerii dvs. o prezență digitală, e-commerce și marketing digital
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