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UNITATEA 1: Atracții și destinații turistice. Tipuri de
turism și tipologia turiștilor
Pregătiți-vă!
Oamenii călătoresc din mai multe motive: pentru a
descoperi, a evada, a explora, a înțelege și a
participa. Dar, în centrul experienței stă destinația locul care oferă ceva călătorului pentru a păstra
pentru totdeauna și a împărtăși cu ceilalți.
În această unitate, vom descoperi câteva idei
generale despre atracții și destinații turistice și vom
afla despre diferite tipuri de turism și călători.

Începeți!
De la atracție locală la destinație turistică
O atracție este orice obiect, persoană, loc sau concept care atrage oamenii fie geografic, fie
prin mijloace electronice la distanță, astfel încât să poată avea o experiență. Experiența poate fi
recreativă, educativă, spirituală sau de altă natură.
În mod tradițional, oamenii identifică atracțiile turistice ca fiind naturale sau culturale. Atracțiile naturale
pot include munți, păduri, peșteri, lacuri, râuri, litoral, cascade etc. Atracțiile culturale sunt, în general,
împărțite în 4 categorii:
1. Clădiri istorice (monumente, biserici, cetăți, castele, ruine etc.)
2. Muzee și galerii de artă
3. Parcuri tematice sau de agrement (complexe sportive, parcuri de distracții, grădini zoologice,
parcuri tematice)
4. Patrimoniu cultural
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Conform definiției Organizației Mondiale a Turismului (OMT), o destinație turistică este un
loc important care reprezintă unitatea de bază în turism, din trei perspective:
• Geografică: o regiune distinctă și recognoscibilă, cu granițe geografice sau administrative bine definite,
pe care turiștii o vizitează și în care stau în timpul călătoriei.
• Economică: locul în care vizitatorii rămân cel mai mult timp și cheltuiesc o sumă de bani pentru servicii
turistice și unde veniturile din turism sunt semnificative pentru economie.
• Psihologică: principala motivație a călătoriei.
Turiștii își formează percepții asupra destinațiilor turistice cu mult înainte de a ajunge la ele. Aceste
percepții derivă din știri, povestiri, afilieri cu diverse produse, experiențe, amintiri
sau din auzite.
Pentru ca o destinație turistică să aibă succes, să fie durabilă și sustenabilă, este
important să se identifice atributele care îi determină pe turiști să aleagă o
destinație în locul alteia.
Cunoașterea a ceea ce îi face pe turiști să își aleagă destinația de călătorie este o
informație crucială pentru oricine lucrează în turism sau în managementul
destinației turistice.
Citiți mai mult despre motivația turistică în Unitatea 2 a acestui modul.

Tipuri de turism
Se pot distinge trei tipuri, în funcție de originea și destinația
vizitatorilor:


turismul intern reprezintă vizitele într-o țară de către turiștii
care sunt rezidenți ai țării respective.



turism de incoming înseamnă vizite într-o țară de către
turiștii care nu sunt rezidenți ai țării respective.



turismul de outgoing înseamnă vizitele rezidenților unei țări
din afara țării.
O clasificare derivată a tipurilor de turism este:
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turism național care include turismul intern și turismul de outgoing.



turism în interiorul granițelor țării care include turismul intern și turismul de incoming.



turism internațional care include turismul de incoming și turismul de outgoing.

Din punctul de vedere al scopului călătoriei, turismul poate fi clasificat în 6 categorii diferite:
1) De relaxare: Turismul de relaxare (leisure tourism) îi permite călătorului să evadeze din vâltoarea vieții
de zi cu zi. În acest caz, turiștii își petrec timpul lor liber efectuând drumeții montane, plimbări de-a
lungul plajei etc.
2) Cultural: Turismul cultural satisface curiozitatea culturală și intelectuală și implică vizitarea unor
monumente vechi, locuri de importanță istorică sau religioasă, etc.
3) Activ/De aventură: Se adresează persoanelor active, care iubesc mișcarea, care practică diverse
activități sportive, cum ar fi schi, cățărare, etc.
4) De sănătate: În cadrul acestei categorii, oamenii călătoresc din motive medicale, pentru diverse
tratamente sau cure, în destinații care dețin ape minerale sau termale, spa, etc.
5) Turismul de afaceri/de conferințe: Devine o componentă importantă și în creștere a turismului. Tot
mai mulți oameni călătoresc în interiorul țării lor sau peste hotare pentru a participa la diverse conferințe
de interes pentru specializarea lor sau pentru afacerea lor.
6) Stimulativ: Călătoriile sau vacanțele sunt oferite drept stimulente de către marile companii dealerilor
și vânzătorilor care realizează obiective ridicate în materie de vânzări. Acesta este un fenomen nou și în
expansiune în turism.

Tipuri de turiști
Călătoria înseamnă ceva diferit pentru fiecare călător. Pentru unii este o modalitate de a petrece timpul
cu prietenii și familia, pentru alții, este o modalitate de a obține un gust al aventurii sau de a explora
culturi noi. Există o mulțime de tipuri diferite de călători, dar majoritatea intră într-una din categoriile
următoare.

În timp ce toți călătorii împărtășesc aceeași pasiune pentru călătorii, ceea ce îi definește sau îi împarte
este stilul și caracterul lor. Așadar, indiferent dacă sunteți un călător cu rucsacul (backpacker) sau un
explorator amănunțit, vă veți regăsi cu siguranță în această enumerare a diferitelor tipuri de călători.
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1. Turistul singuratic (Relaxat și lipsit de griji) – Cel care a avut destul de multe experiențe de familie
sau de grup. Cel care dorește să se contopească cu noile împrejurimi, de unul singur.
2. Turistul urban sau de oraș (Relaxat și strălucitor) - Cel care iubește bulevardele largi, luminile
strălucitoare ale orașului, muzeele, gastronomia rafinată și barurile cochete. Acest tip de turist
este probabil angajat al marilor corporații.
3. Turistul iubitor de natură (Cunoscător și consistent) – Cel care adoră suprafețele strălucitoare ale
lacurilor, maiestuozitatea munților, imensitatea oceanelor. Toată lumea este a sa și refacerea
spirituală o găsește în natură. Are foarte multă răbdare și poate să petreacă ore întregi privind
un copac.
4. „Colonistul” (Sigur și calm) – Acesta este tipul care vizitează un loc, se îndrăgostește de el și revine
mereu în aceeași destinație. Acesta are răspunsuri la toate întrebările, e neînfricat și are o viziune
rafinată.
5. Căutătorul de emoții (strălucitor și animat) - dependent de adrenalină, care probabil ar fi alergător
neobosit într-un oraș plin de zgârie-nori dacă și-ar lăsa imaginația liberă. Este plin de energie și
emană o pasiune profundă, care este contagioasă.
6. Turistul curios (Neînfricat și bizar) – Cel care inspiră și expiră fiecare secundă. Cel care își dorește
să transforme fiecare moment într-o sărbătoare pentru simțurile sale. Cel care privește fiecare
nouă zi ca pe un nou orizont.
7. Pelerinul (Relaxat și senin) - Acest tip de călători găsește mângâiere în lăcașurile religioase și orice
altceva este secundar.
8. Pasionatul de gastronomie (Deschis și generos) – Acest iubitor de mâncare poate stăpâni expresii
de bază în orice limbă străină. El prețuiește autenticitatea mai presus de orice altceva și poate fi
zărit pe străzile unei noi destinații, neștiind ce locație să aleagă pentru a-și desfăta simțul culinar.

9. Turistul care descoperă (Capricios și ofensiv) - Specie pe cale de dispariție, datorită internetului
care a făcut lumea noastră un loc mic și mai ușor de găsit. Așa că, este greu să descoperim
următorul Christopher Columb, dar s-ar putea să îl regăsim în câteva recenzii critice despre un
restaurant nou deschis.

Verificați!
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1. Afirmația următoare este adevărată sau falsă?
Parcurile tematice și cele de agrement sunt atracții naturale.
a) Adevărat
b) Fals
2. Afirmația următoare este adevărată sau falsă?
Turiștii își formează percepții asupra destinațiilor turistice cu mult înainte de a ajunge la ele.
a) Adevărat
b) Fals
3. Afirmația următoare este adevărată sau falsă?
Pelerinul este relaxat și strălucitor.
a) Adevărat
b) Fals

Exersați!
Activitate: (aplicație practică pentru Unitatea 1)
Organizați cursanții în perechi și solicitați-le să descrie fiecare una dintre cele mai memorabile
experiențe de călătorie. Li se permite să pună întrebări pentru a identifica, defini și descrie tipul de turist
caracteristic partenerului lor de conversație. La sfârșitul exercițiului, tipurile de turiști identificate vor fi
grupate pe baza trăsăturilor comune.
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Referințe:
https://blog.travelpayouts.com/en/famous-travel-bloggers/ (foto)
https://www.touropia.com/tourist-attractions-in-romania/(foto)
http://ghidulmuzeelor.cimec.ro/id.asp?k=561 (foto)
https://www.inyourpocket.com/bucharest/therme-bucuresti_142138v (foto)
https://www.muzeuloului-vama.com/ (foto)
https://previews.123rf.com/fotos/shoshina/shoshina1201/shoshina120100024/12066663-young-man-choosetravel-destination-on-the-spinning-globe.jpg (foto)
https://travindinstitute.com/blog/types-of-travelers (foto)
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Tourism
http://www.henleycol.ac.uk/media/2960/travel-and-tourism.pdf
http://www.leisureandtourism.net/?page_id=12
https://www.oceanairtravels.com/blog/9-types-of-travellers/
https://tourismnotes.com/travel-tourism/
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UNITATEA 2: Management turistic: factori motivaționali.
Comportamentul de călătorie al turiștilor. Modelul Plog.
Alte teorii privind comportamentele de călătorie.
Pregătiți-vă!
De ce călătorim? De plăcere, în scop educațional și pentru a ne potoli setea de cunoaștere și de a
experimenta. Dar există și multe alte motive pentru care oamenii călătoresc.
În această unitate, vom afla ce îi motivează pe oameni să părăsească confortul caselor lor și să plece în
excursii și vom învăța despre comportamentul turiștilor și modul în care cercetătorii și experții în turism
au clasificat călătorii în funcție de preferințele și comportamentul lor.

Începeți!
Factori motivaționali pentru călătorie
Există două categorii de factori care influențează turistul în
cumpărarea unui pachet de vacanță: factori motivaționali care
motivează turiștii în alegerea unui pachet turistic și factori
determinanți care determină dacă turistul va achiziționa produsul
turistic dorit.
Spre deosebire de alte domenii economice, turismul are abilitatea
de a inspira oamenii. Dar pentru a reuși acest lucru este necesară
o înțelegere cuprinzătoare a motivațiilor de călătorie ale turiștilor.

Factorii motivaționali pot fi clasificați în două categorii:
1. Factori interni
2. Factori externi
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Pentru mulți oameni, turismul este un mod de a-și satisface nevoile psihologice, cum ar fi călătoria,
practicarea activităților de agrement, explorarea necunoscutului, auto-exprimarea și siguranța de sine,
creativitatea, competiția, nevoia de relaxare și apartenență. Motivațiile intrinseci se referă la asigurarea
capacității unuia pe diferite fronturi emoționale. Motivația intrinsecă îi determină pe turiști să opteze
pentru turism pentru recompense intangibile, cum ar fi distracție, siguranță și alte nevoi emoționale.
Ceilalți factori intrinseci ai motivației sunt:
 Atitudinea turistului – Cunoașterea unei persoane, a unui loc sau a unui lucru + sentimente
pozitive sau negative față de acestea.
 Percepția turistului – Prin observare, ascultare, informare, un turist își formează percepții despre
un loc, o persoană sau un obiect.
 Valori sau convingeri – Un turist crede sau apreciază un mod specific de conduită care este
acceptabil la nivel personal sau social.
 Personalitatea turistului − Natura și caracteristicile unui turist joacă un rol important în motivarea
turismului.

În turism există motive externe care pot influența turiștii și îi pot atrage către o anumită motivație și
decizie ulterioară.
 Motivație extrinsecă − Un turist este motivat de factori externi, cum ar fi banii și nevoia de a se
simți împlinit pe scara cheltuielilor și a performanței.
 Familie și vârstă − Familia contează când vine vorba de structură și de venituri. Astăzi, familiile cu
structură nucleară și venituri duble tind să opteze pentru turism pe distanțe lungi, mai mult decât
familiile în sensul clasic, care sunt interesate să viziteze locuri mai liniștite. De asemenea, turiștii
au preferințe diferite pentru destinații în funcție de vârstă.
 Cultura și clasa socială − Turiștii din diferite culturi preferă diferite locuri, evenimente si diferite
tipuri de turism. În plus, prietenii și familiile care au vizitat un loc, răspândesc informații de primă
mână care îi motivează pe ceilalți să viziteze și ei acel loc.
 Economia – Variațiile economice și fluctuațiile pieței influențează turismul. Schimbările de curs
valutar, situația politică, economică sau bunăstarea unei țări influențează deciziile turiștilor
pentru alegerea diferitelor destinații.

Comportamentul turiștilor
Comportamentul de călătorie se referă la modul în care turiștii se comportă în funcție de atitudinile lor
înainte, în timpul și după călătorie. Cunoștințele despre comportamentul de călătorie pot ajuta în
Conţinutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor, iar Agenţia Naţională şi Comisia Europeană nu sunt responsabile
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marketingul turistic, dar și la planificarea și dezvoltarea produselor, ceea ce poate crește numărul de
vizitatori în diferite destinații.
În sensul cel mai larg, „comportamentul turistic” definește cu ușurință orice ar putea face vizitatorii unei
locații. Aceasta include activități turistice reglementate, cum ar fi așezarea pe plajă sau accesul în apa
mării, dar aceasta include și lucruri pe care turiștii le fac, care nu sunt strict reglementate.
Comportamentul turistic poate fi definit ca fiind activitățile pe care oamenii le întreprind atunci când
achiziționează și consumă produse turistice.

Cele mai multe tipologii ale comportamentelor turiștilor tind să grupeze turiștii ținând cont de:
 Destinații
 Activități în timpul vacanței
 Călătorii individuale versus pachete turistice.
Comportamentul turiștilor de astăzi este cel mai important indicator sau predictor al comportamentului
turistic viitor. Ținând cont de rolul social al turistului, comportamentul unui turist individual poate fi și
un indicator al comportamentului altora.

Modelul lui Plog privind comportamentul turiștilor
Cercetătorul american Stanley Plog clasifică turiștii în trei categorii:
1. Alocentricul (Hoinarul) – Un turist care caută noi experiențe și aventuri într-o gamă largă de
activități. Această persoană este extrovertită și are încredere în sine. O persoană alocentrică
preferă să zboare și să exploreze zone noi și neobișnuite înaintea altora. Alocentricii se bucură
de întâlnirea cu oameni din alte culturi. Ei preferă hoteluri și mâncare bune, dar nu neapărat
hoteluri moderne sau care fac parte din lanțuri hoteliere. Pentru un pachet turistic, un alocentric
ar dori să aibă elementele de bază, cum ar fi transportul și hotelurile, dar să nu fie angajat întrun itinerar structurat. Ei ar avea mai degrabă libertatea de a explora o zonă, de a-și aranja
propriile aranjamente și de a alege o varietate de activități și obiective turistice.
2. Psihocentricul (Sedentarul) − Un turist care se încadrează în această categorie este de obicei nonaventuros. Ei preferă să se întoarcă la destinații de călătorie familiare, unde se pot relaxa și știu
la ce tipuri de mâncare și activitate se pot aștepta. Acești turiști preferă să conducă către
destinații, să stea în cazări tipice și să mănânce la restaurante de tip familial.
Conţinutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor, iar Agenţia Naţională şi Comisia Europeană nu sunt responsabile
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3. Midcentricul (Combinație a celor 2 tipuri) – Această categorie de turiști îi include pe cei care
oscilează între cele două tipologii menționate anterior.

Alte concepte privind comportamentul turiștilor
Cohen (1972), în primele sale studii, atrage atenția asupra faptului că toți turiștii caută un element de
noutate și stranietate, în timp ce, în același timp, cei mai mulți trebuie să păstreze ceva familiar. Modul
în care turiștii combină cererile de noutate cu familiaritatea poate fi folosit la rândul său pentru a obține
o tipologie.
1.
2.
3.
4.
5.

Turistul recreațional, pentru care este importantă refacerea fizică
Turistul adept al diversității, care caută să uite de rutina vieții cotidiene de acasă
Turistul explorator, care caută experiențe autentice
Turistul experimental, care vizează să fie în contact cu comunitatea locală din destinație
Turistul existențial, care vrea să se cufunde total în cultura și stilul de viață ale destinației de
vacanță.

O companie de consultanță britanică în domeniul futurologiei,
Henley Center a împărțit turiștii în patru faze :
Faza I- Turiști începători – Nu au prea mulți bani și nici nu sunt
informați. Preferă pachetele turistice. Se mulțumesc să observe
diferite culturi de la distanță, fără implicare. Aceștia călătoresc mai
mult din curiozitate.
Faza II- Căutători de experiențe idealizate – Sunt turiști plini de încredere, care au experiența călătoriilor
în străinătate. Sunt flexibili și obișnuiți cu un anumit nivel de confort. Preferă ofertele turistice destinate
individualilor.
Faza III- Turiști experimentați − Acești turiști sunt mai înflăcărați decât căutătorii de experiențe idealizate.
Sunt mai încrezători să experimenteze diferite locuri și destinații. Sunt mai aventuroși și preferă tururi
individualiste.
Faza IV- Turiști implicați în comunitatea locală − Acești turiști au intenția de a se cufunda complet în
cultura străină, patrimoniul, experiența culinară și limba. Vacanța lor este bine planificată, dar nu bine
structurată.

Conţinutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor, iar Agenţia Naţională şi Comisia Europeană nu sunt responsabile
pentru modul în care va fi folosit conţinutul informaţiei.
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Verificați!
1. Afirmația următoare este adevărată sau falsă?
Personalitatea turistului este un factor intrinsec al motivației de călătorie.
a) Adevărat
b) Fals
2. Afirmația următoare este adevărată sau falsă?
Comportamentul de călătorie se referă la modul în care turiștii se comportă în funcție de
atitudinile lor înainte, în timpul și după călătorie.
a) Adevărat
b) Fals
3. Afirmația următoare este adevărată sau falsă?
Un turist recreațional vizează să fie în contact cu comunitatea locală din destinație și să aibă
experiențe autentice.
a) Adevărat
b) Fals

Exersați!
Activitate: (aplicație practică pentru Unitatea 2)
Împărțiți-vă cursanții în două grupuri: primul grup va juca rolul „comunității locale”, iar cel de-al doilea
va juca rolul „turiștilor”. Grupul comunității locale va crea o listă de verificare „Cum să fii un turist bun
când vizitați destinația / orașul / locul nostru?” Care conține câteva reguli de bază pentru un bun
comportament. Grupul de turiști va stabili o listă de motive „De ce să vizitați destinația X și la ce să vă
așteptați acolo?”
Ambele grupuri își vor citi listele și vor compara motivele, nevoile și așteptările.

Conţinutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor, iar Agenţia Naţională şi Comisia Europeană nu sunt responsabile
pentru modul în care va fi folosit conţinutul informaţiei.
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Referințe:
https://www.dreamstime.com/stock-illustration-lets-go-travel-tourist-travel-character-happy-camperopened-his-arms-excess-emotion-motivation-call-vector-illustration-foto75993132 (foto)
https://vimeo.com/168478427 (foto)
https://www.nytimes.com/2007/05/27/weekinreview/27vite.html (foto)
https://www.cntraveller.com/gallery/bubble-hotels (foto)
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13032917.2015.1042750?journalCode=rana20 (foto)
https://www.academia.edu/9460333/Tourist_behaviour_TYPOLOGIES_OF_TOURIST_BEHAVIOUR
https://www.tutorialspoint.com/tourism_management/tourism_management_motivation_factors_of
_tourists.htm
https://www.tutorialspoint.com/tourism_management/tourism_management_plogs_model_behavior
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UNITATEA 3: Semnificația destinațiilor. Atractivitatea
destinațiilor. Teoria celor 5 A.
Pregătiți-vă!
Sunteți conștienți că turiștii formează percepții asupra
unei destinații cu mult înainte de a vizita locul? Vreți să
aflați ce îi determină pe turiști să aleagă o destinație față
de alta? Care este teoria celor 5 A-uri din turism?
În această unitate, vom afla mai multe despre
conștientizarea turiștilor despre o destinație și despre
cum reușește aceasta să îi atragă pe vizitatori.

Începeți!
Semnificația destinațiilor
Percepțiile turiștilor despre o destinație derivă din
știri, afiliere cu diferite produse, experiențe
culinare, portretizare în filme, povești din copilărie
și o mare varietate de idei preconcepute. La o scară
mai mare, o organizație de management al
destinației (OMD) poate genera un număr mai
mare de vizitatori către o destinație prin crearea și
gestionarea unui brand care influențează percepția
oamenilor, făcându-l în mod ideal să creeze o
imagine favorabilă destinației respective. Brandul
este legătura psihologică, emoțională și
motivațională între vizitator și destinație. Brandul unei destinații este o colecție de elemente, inclusiv
mesaje și valori, concepute pentru a induce o percepție pozitivă în mintea vizitatorilor.

Citiți mai mult despre brandul unei destinații turistice accesând link-ul următor:
https://www.youtube.com/watch?v=wFZ3AW7OdFs

Conţinutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor, iar Agenţia Naţională şi Comisia Europeană nu sunt responsabile
pentru modul în care va fi folosit conţinutul informaţiei.
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Crearea unei imagini online a destinației
Internetul este un instrument excelent pentru crearea vizibilității unei destinației.
Site-urile și paginile Facebook de promovare a destinațiilor turistice acționează ca un portal pentru
obținerea de informații turistice. De asemenea, pot oferi o serie de servicii, cum ar fi promovarea
atracțiilor locale, a culturii și a activităților, lista serviciilor turistice locale disponibile și informații istorice
și geografice regionale despre destinații. Resursele de internet ajută foarte mult la modelarea curiozității
viitorilor turiști și pot duce la un flux turistic crescut.
Atractivitatea destinației turistice
Oamenii au călătorit întotdeauna către destinații pe care le consideră atractive. Deși este dificil a se
generaliza ideea de atractivitate, cei mai mulți turiști călătoresc în locuri care le oferă ceva ce nu pot găsi
acasă. Există câteva proiecte mai sofisticate, cum ar fi ATTRACTIVE DANUBE, care au ca scop identificarea
și dezvoltarea capitalurilor și a activelor specifice, care pot face o destinație competitivă în comparație
cu altele.
Destinațiile conțin o serie de elemente de bază care atrag vizitatorii în destinație și le satisfac nevoile la
sosire. Aceste elemente de bază pot fi defalcate în atracții („must see” sau „must do”) și alte elemente.
Furnizarea și calitatea acestor elemente vor influența deciziile vizitatorilor de a-și face călătoria.
Unii dintre factorii cheie care pot favoriza o destinație sunt:
 Vremea frumoasă – indiferent cât timp petrecem afară, o zi însorită e oricând mai






potrivită decât una ploioasă 😊
Transport aerian – cu excepția croazierelor, turiștii preferă să ajungă într-o destinați cât
mai rapid și convenabil posibil
Orice este nou – “noutatea” reprezintă un factor major, deoarece chiar dacă ai mai vizitat
un anume loc, atunci când apar atracții noi sau evenimente de interes, acest lucru vă
poate determina să vă reîntoarceți acolo
Activități interesante și distractive – este de la sine înțeles că veți prefera un loc unde
puteți petrece timpul în mod cât mai plăcut
Localnicii – în funcție de ospitalitatea localnicilor, ne place sau nu o anumită destinație

Teoria celor 5 A ai unei destinații
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Teoria celor 5 A ai unei destinații se referă la selectarea a 5 componente majore pe baza cărora destinația
ar putea fi definită și evaluată. Poate fi foarte utilă pentru analiza potențialului turistic al unui loc sau al
unei regiuni. Cei cinci A sunt:

The Five A's

 ATRACTIVITATE: include toți acei factori
Attractions
care atrag un turist. Ar putea fi locuri de
vizitare naturale sau antropice,
Activities
gastronomie, tradiții, evenimente etc.
Accessibility
 ACCESIBILITATE: farmecul unei destinații
turistice este influențat de elemente de
Amenities
accesibilitate care facilitează vizitarea
sau nu a destinației. Astăzi există diferite
Accommodation
mijloace de transport, dintre care puteți
să alegeți, cum ar fi transportul aerian, calea ferată, infrastructura rutieră sau transportul naval.
 CAZAREA: includ toate locurile disponibile pentru cazarea turiștilor într-o destinație, cum ar fi
hoteluri, hosteluri sau apartamente închiriate de pe platforma AIRBNB, care a devenit extrem de
populară în prezent.
 FACILITĂȚI: toate celelalte servicii necesare de-a lungul călătoriei sau în timpul șederii într-o
destinație.
 ACTIVITĂȚI: sunt ceea ce fac turiștii pentru distracție și amuzament. De exemplu, o plimbare cu
barca, scufundări, canotaj, călărie sau vizitarea unui obiectiv turistic. Activitățile organizate cu rol
de atracții disponibile în destinația turistică sunt în continuă evoluție. În acest sens, activități noi
pot fi oferite sau cele vechi pot fi dezvoltate în continuare.

Conţinutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor, iar Agenţia Naţională şi Comisia Europeană nu sunt responsabile
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Verificați!
1. Afirmația următoare este adevărată sau falsă?
Turiștii își pot construi percepțiile asupra unei destinații pornind de la perspectiva altcuiva despre
aceasta.
a) Adevărat
b) Fals
2. Afirmația următoare este adevărată sau falsă?
Prin crearea unui website, o destinație își poate crește atractivitatea.
a) Adevărat
b) Fals
3. Afirmația următoare este adevărată sau falsă?
Prețul este un aspect important al competiției destinației cu alte destinații și este un factor cheie
al modelului celor 5 A.
a) Adevărat
b) Fals

Exersați!
Activitate: Vă rugăm să discutați următoarele întrebări
legate de branding:

1.

Gândiți-vă la regiunea dvs. și notați-vă primele trei
cuvinte care vă vin în minte, în ordinea importanței.

2.

Dacă regiunea în care locuiți ar fi o persoană, cum ați
descri-o? De exemplu: frumoasă/serioasă/modestă/amuzantă. Oferiți 3 caracteristici diferite pe
care le considerați potrivite pentru această descriere.

3.

În ce măsură sunteți de acord sau nu sunteți de acord că ceea ce face regiunea voastră unică este:
a) Monumentele și moștenirea
f) Istoricul
culturală
g) Ospitalitatea localnicilor
b) Peisajele
h) Festivalurile culturale
c) Rutele culturale
i) Muzeele și centrele de artă
d) Diversitatea
j) Altele (vă rugăm precizați)
e) Gastronomia

Conţinutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor, iar Agenţia Naţională şi Comisia Europeană nu sunt responsabile
pentru modul în care va fi folosit conţinutul informaţiei.

Referințe:

https://www.forbes.com/sites/trevornace/2015/11/27/21-most-beautiful-places-in-the-worldvisit/#6ef0e30024d5 (foto)
https://drmarkcamilleri.com/2018/05/21/announcing-emeralds-latest-academic-textbook-the-branding-oftourist-destinations/ (foto)
https://www.tutorialspoint.com/tourism_management/tourism_management_destination_awareness.htm
https://www.europetour.tips/results/training-modules/english/
http://www.successfulmeetings.com/how-overall-appeal-and-new-developments-enhance-a-destination/
https://www.youtube.com/watch?v=wFZ3AW7OdFs
http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/attractive-danube
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UNITATEA 4: Managementul destinației turistice: Arealul
destinației. Tipuri de destinații turistice
Pregătiți-vă!
Ați întâlnit vreodată cuvântul „areal”? Puteți explica semnificația în contextul managementului
destinației? Câte tipuri de destinații turistice puteți identifica?
În această unitate, vom face cunoștință cu termenul de areal al destinației și cu diferitele tipuri de
destinații turistice.

Începeți!
Managementul destinațiilor: Arealul destinației
Arealul reprezintă mediul fizic, cultural și social în care oamenii trăiesc sau de care sunt influențați.
Acesta include familia, prietenii, locul de reședință și comunitatea.
În domeniul turismului, arealul este împărțit în două categorii diferite: geografic și cultural.
Tipuri de destinații turistice
Arealul geografic poate fi:
 Zona rurală - zona de la țară sau zona din afara orașelor. Se caracterizează printr-un număr mai
mic de așezări, densitate mai mică a populației și mai puțină poluare. Ritmul vieții este mai lent.
Se poate admira frumusețea fermelor și câmpurilor, pădurile, plantațiile și viața sălbatică. În
mediul rural se găsesc mai puține dezvoltări de infrastructură. Deși a fost admirat de artiști timp
de mai multe secole, atracția pe scară largă a zonelor rurale în turism are o origine relativ recentă.
Congestia și poluarea din secolul al XIX-lea au făcut viața insuportabilă în marile orașe, iar
evadarea la țară a venit mai întâi pentru cei din cercurile aristocratice, comercianții și apoi clasele
muncitoare. Zonele rurale oferă atracții precum peisajul armonios, vegetația spontană sau
plantații de culturi specifice, podgorii, grădini, lacuri sau iazuri, precum și activități sportive
conexe, vizite și sejururi la fermă sau piețe volante de produse ecologice. Aceste zone au un
potențial de turism neexplorat. UE încearcă să sprijine dezvoltarea lor prin inițiative precum

Conţinutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor, iar Agenţia Naţională şi Comisia Europeană nu sunt responsabile
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EDEN - Destinații europene de excelență. EDEN promovează destinații mai puțin cunoscute de
înaltă calitate în diferite categorii.
Puteți urmări un film realizat de către proiectul EDEN aici:
https://www.youtube.com/watch?v=wY2IYx_pksM.
Prezintă regiunea Jeseníky, din mijlocul provinciei cehe
Sudetenland. Jeseníky oferă vizitatorilor o gamă aproape
nelimitată de activități turistice, cu mediul său natural de
înaltă calitate și peisajele frumoase. Munții din regiune sunt
una dintre destinațiile de top ale Republicii Cehe și oferă
condiții ideale pentru o vacanță activă de iarnă. Conform
prezentării sale, în Jeseníky, fiecare se va regăsi în mijlocul
acestei superbe regiuni - „unde există liniște ca nicăieri altundeva în lume”.
 Zona urbană - acoperă zona orașelelor. Zonele urbane au o densitate mare a populației și un
număr mare de case și apartamente. Orașele sunt mai afectate de poluarea aerului și de
intensitatea zgomotului. Ritmul vieții este mult mai rapid în zonele urbane. Viața de aici este
influențată și chiar depinde de dezvoltarea infrastructurii și tehnologiei contemporane. Zonele
urbane găzduiesc de obicei atracții antropice, cum ar fi Disneyland, parcuri tematice, muzee și
galerii. Cu toate acestea, există și orașe renumite pentru bogata lor istorie care datează de
secole. De obicei, astfel de locuri au un centru vechi, care atrage numeroși turiști. Vă puteți gândi
la vreun exemplu? 😊
 Zona de coastă și litoralul - această zonă oferă o combinație extraordinară între țărm, vegetație
și apă. În afara caracteristicilor menționate mai sus, zonele de coastă sunt pe lista destinațiilor
turistice, deoarece oferă și o gastronomie specifică și posibilitatea de a practica sporturi nautice.
Zonele de coastă oferă, de asemenea, o oportunitate de a vedea viața marină fie în habitatul ei
natural, fie în muzee marine sau acvarii. Plajele sunt destinații ispititoare pentru relaxare și
vacanțe recreative. Conform estimărilor Organizației Mondiale a Turismului, zonele de coastă
reprezintă o treime din veniturile globale din turism.
 Insulele – au dezvoltat un turism înfloritor în ultimele decenii și sunt din ce în ce mai populare.
Acestea atrag atenția turiștilor pentru frumusețea lor impresionantă a terenului înconjurat de
apă, brize răcoritoare și liniște. Alături de o relaxare în condiții idilice, insulele oferă o gamă largă
de sporturi nautice, precum yachtingul, canotajul, snorkelling-ul și scufundările.
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 Zona montană - are un potențial turistic incontestabil și atrage turiști din toate categoriile. Turiștii
de aventură vizitează munții pentru izolarea acestora, accesul dificil, traseele montane și natura
sălbătică. Turiștii care preferă sportul de
aventură vizitează munții pentru
alpinism, drumeție, schi, ciclism montan
și alte activități specifice turismului de
aventură. Unii turiști vizitează munții
pentru a vedea frumusețea florei și
faunei rare, pentru a lua aer proaspăt
nepoluat și pentru a cunoaște viața și
cultura comunităților locale.

 Zona de deșert - de exemplu, Thar (India), Sahara (Maroc) și deșertul Namib (coasta Africii de
Sud) sunt printre cele mai vestite areale turistice de acest tip. Această regiune atrage turiștii
pentru dunele sale de nisip, liniște, aer curat,
flora și fauna specifice, precum și priveliștea
unică oferită de cerul nocturn. Poate oferi
sporturi în deșert, cum ar fi plimbările cu
ATV-ul, plimbări cu balonul cu aer cald și
plimbări călare pe cămile și camping.
Deșertul oferă, de asemenea, introducerea
sau implicarea în viața și cultura locală.

Pe de altă parte, arealele culturale sunt vizitate
pentru patrimoniul cultural, importanța istorică,
arheologică sau educațională atribuită acestora.
Unele sunt de asemenea cunoscute pentru activități
de divertisment cultural, cum ar fi festivaluri de
muzică sau film. De exemplu, Festivalul d'Avignon
sau festivalul de film de la Cannes.
Arealele culturale pot fi clasificate în următoarele
categorii:





Istorice
Arheologice
Educaționale
De aventură
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Potrivit Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE),
turismul cultural are una dintre cele mai mari și mai rapide creșteri de pe
pieța globală de turism. Culturile și industriile creative sunt utilizate din
ce în ce mai mult pentru promovarea destinațiilor și îmbunătățirea
competitivității și atractivității acestora. Multe locații își dezvoltă în mod
activ bunurile culturale tangibile și intangibile ca mijloc de dezvoltare a
avantajelor comparative pe o piață turistică din ce în ce mai competitivă
și de a crea un caracter distinctiv local în fața globalizării. Statisticile
Organizației Mondiale a Turismului arată că 40% din călătoriile globale
sunt destinate unor scopuri culturale. Fără îndoială, turismul cultural a
trecut de la a fi gândit ca o mică piață de nișă la o activitate de turism de
masă.
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Verificați!
1. Afirmația următoare este adevărată sau falsă?
Destinațiile mai puțin cunoscute din Europa nu au nevoie de o promovare intensă de vreme ce
acestea nu pot oferi produse turistice de foarte bună calitate.
a) Adevărat
b) Fals
2. Afirmația următoare este adevărată sau falsă?
Zonele de coastă și litoral produc o treime din venitul total din turism.
a) Adevărat
b) Fals
3. Afirmația următoare este adevărată sau falsă?
Turismul cultural nu deține cea mai mare și mai rapidă creștere pe piața turistică globală.
a) Adevărat
b) Fals

Exersați!
Activitatea 1: (aplicație practică pentru Unitatea 4)
Care sunt destinațiile turistice ale viitorului? De ce vor turiștii să le viziteze? Alegeți o destinație
emergentă la alegere și încercați să răspundeți la întrebările de mai jos:
1. Cărui tip de areal turistic îi aparține destinația?
2. Care sunt caracteristicile sale geografice? Sunt naturale sau antropice?
3. În ce dintre subtipurile de destinație credeți că se încadrează? De ce?
Activitatea 2: (aplicație practică pentru Unitatea 4)
Familiarizați-vă cu destinațiile EDEN din țara dvs. Puteți găsi o listă cu toate acestea accesând următorul
link: https://ec.europa.eu/growth/sectors/tourism/eden/destinations_en.
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Referințe:

https://www.tutorialspoint.com/tourism_management/tourism_management_milieus.htm
http://wikieducator.org/Tourist_Destinations/Activities/Future_Destinations
http://wikieducator.org/Tourist_Destinations
https://www.bbc.com/bitesize/guides/zctymnb/revision/3
Google books: Frank Howie. Managing the Tourist Destination, Thomson, 2003
https://www.europeanbestdestinations.com/destinations/best-cultural-destinations-in-europe/
https://ec.europa.eu/growth/sectors/tourism/eden/about_en
https://www.vorarlberg-alpenregion.at/de/walsertal/biosphaerenpark-grosses-walsertal.html
https://www.oecd.org/cfe/tourism/theimpactofcultureontourism.htm
http://www.tourism-master.com/2010/09/24/cultural-tourism-as-a-future-trend/
https://www.festival-avignon.com/en/
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UNITATEA 5: Instrumente pentru managementul
destinațiilor turistice
Pregătiți-vă!
Știți ce este o destinație turistică? Care credeți că sunt
principalele sale caracteristici? V-ați gândit vreodată
cum este creată o destinație turistică? Ce pași trebuie să
urmăm pentru a dezvolta o destinație turistică
sustenabilă?

În această unitate, vom învăța cum să utilizăm și să
stabilim diferite instrumente necesare pentru
managementul și dezvoltarea destinațiilor turistice.

Începeți!
Dezvoltarea unei viziuni asupra viitorului destinației.
Pași principali în dezvoltarea unei destinații
O destinație turistică poate fi înțeleasă ca un spațiu
situat într-o zonă geografică specifică, cu fluxuri de
turism care nu sunt întâmplătoare, ci se bazează pe
anumite motive spațiale și socio-economice. Pentru
a fi considerate adecvate pentru primirea fluxurilor
de turiști, aceste zone trebuie să îndeplinească
anumite caracteristici, cum ar fi:
-

Accesibilitate
Atracții pentru turiști
Infrastructură turistică adecvată
Stabilitate politică și securitate
Acceptarea și primirea favorabilă a turiștilor de către populația din destinație
Un cost de viață relativ accesibil
Strategii de marketing și promovare, un concept de brand
Etc.

Conţinutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor, iar Agenţia Naţională şi Comisia Europeană nu sunt responsabile
pentru modul în care va fi folosit conţinutul informaţiei.

Erasmus+ Strategic Partnership - 2018-1-RO01-KA204-049516

Stabilirea obiectivelor pentru dezvoltarea turismului
După cum am văzut, faptul că o destinație este un loc frumos și atractiv sau că există resurse turistice
nu este suficient pentru dezvoltarea activităților turistice. Trebuie să stabilim un plan cu obiectivele
specifice pe care vrem să le atingem. În plus, aceste obiective trebuie să asigure o dezvoltare turistică
durabilă, inteligentă și responsabilă.

 Durabil: conform OMT (Organizația Mondială a Turismului), este necesar să se ia în considerare
efectele prezente și viitoare și impactul la nivel economic, social și de mediu pentru a răspunde
nevoilor vizitatorilor, sectorului industrial, mediului și comunităților gazdă.
 Inteligent: investiții în noi tehnologii pentru îmbunătățirea și simplificarea managementului,
accesibilității, schimbului de experiențe, precum și facilitarea coexistenței dintre populația
turistică și cea locală.
 Responsabil: companiile și organizațiile, precum și
autoritățile locale și guvernele, trebuie să fie conștiente de
impactul asupra mediului, social și economic și să ia acțiuni
menite să gestioneze și să înfrunte impactul lor negativ,
contribuind în același timp cu valoare și acțiuni pentru
contracararea acestuia.

Foto: Unesco și obiective de sustenabilitate în turism: https://en.unesco.org/sdgs

Conţinutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor, iar Agenţia Naţională şi Comisia Europeană nu sunt responsabile
pentru modul în care va fi folosit conţinutul informaţiei.
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Aceste obiective vizează:
-

Organizarea unui managemnt performant al destinațiilor turistice
Stabilirea limitelor geografice ale arealului destinației
Identificarea și studierea piețelor țintă și a turistului țintă
Planificarea dezvoltării și implementării acțiunilor de desfășurare a activității turistice
Crearea unei imagini/brand a destinației turistice

Accesând următorul link puteți vedea un exemplu clar despre modul în care aceste șaptesprezece
obiective durabile propuse de UNESCO se concretizează în domeniul turismului 
http://www.sustainabletourism2017.com/sustainable-development-goals-tourism/

Compilarea sondajelor vizitatorilor
Sondajele ne oferă informații relevante despre destinația noastră.
Aceste date ne vor ajuta să evaluăm o ofertă, arătând atât
punctele forte cât și punctele slabe legate de managementul
turismului. Prin urmare, acest feedback devine cheia în evaluarea
politicilor și a proceselor de luare a deciziilor. Sondajul trebuie să
fie semnificativ, iar rezultatele acestuia trebuie să informeze
despre unele aspecte, cum ar fi:
-

Evaluarea impactului în raport cu obiectivele
O bună înțelegere și o comunicare adecvată la nivel guvernamental cu privire la importanța
adoptării unei abordări turistice globale și unitare atât la nivel local, cât și la nivel național
Informații legate de costul și eficacitatea politicilor și programelor turistice dezvoltate
Viziunea și impactul asupra stakeholderilor, cum ar fi antreprenorii, populația locală, vizitatorii,
autoritățile locale, investitorii etc.
Potențialul de îmbunătățire a proiectării și implementării

În linkul următor, puteți vedea un exemplu de sondaj care evaluează elementele de mai sus. Nu vă
descurajați dacă vă va lua ceva mai mult timp pentru a-l urmări. Acest exemplu din viața reală merită
studiat! 
http://www.mgrt.gov.si/fileadmin/mgrt.gov.si/pageuploads/razpisi/JN/DT/ANG_Vprasalnik_Destinacija
.pdf

Conţinutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor, iar Agenţia Naţională şi Comisia Europeană nu sunt responsabile
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Stabilirea unui sistem de management al destinației
După cum am văzut, resursele în sine nu sunt suficiente pentru ca un loc să devină o destinație turistică.
Pentru aceasta, este necesar să se ia măsuri suplimentare, împreună cu implicarea mai multor părți
interesate - publice și private - din economia locală a destinației.
Orice activitate care se desfășoară într-o destinație turistică trebuie planificată și gestionată eficient dacă
dorim să creăm atractivitate pentru vizitator și valoare pentru destinația turistică în sine. Acest lucru
este posibil prin aplicarea sistemelor de management al destinației.
Astfel de sisteme ne vor permite să obținem, să prelucrăm, să transferăm și să distribuim informații,
transformate în cunoștințe, prin diferite canale, necesare gestionării marketingului, promovării și
vânzărilor destinației turistice. Urmând câțiva pași simpli, vom putea construi structura principală a unui
astfel de sistem:











Planul de marketing
Dezvoltarea de conținut
Portal turistic (descrierea destinației, ce are de oferit, tururi recomandate, etc.)
Aplicații (împărtășirea experiențelor, emoțiilor, etc.)
Vânzări (case de bilete, centre de informare, etc.)
Motoare de rezervare
Sisteme de loialitate
Centre de asistență turistică
Servicii de managementul informației
Sistem de management al calității

Urmărind următorul videoclip, puteți avea o vedere globală a modului de a crea un sistem de
management al destinațiilor turistice  https://www.youtube.com/watch?v=hvdhIwZPgUM

Conţinutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor, iar Agenţia Naţională şi Comisia Europeană nu sunt responsabile
pentru modul în care va fi folosit conţinutul informaţiei.
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Verificați!
1. Afirmația următoare este adevărată sau falsă?
Turismul se poate dezvolta în locuri atractive sau numai acolo unde există resurse turistice.
a) Adevărat
b) Fals
2. Afirmația următoare este adevărată sau falsă?
Un sondaj ar trebui să ne informeze, pe lângă alte aspecte, despre viziunea și impactul asupra
părților interesate ca antreprenori, comunitate locală, vizitatori, autorități locale, investitori etc.
c) Adevărat
d) Fals
3. Afirmația următoare este adevărată sau falsă?
Un sistem de management al destinațiilor turistice ne va permite să accesăm, să transformăm și
să distribuim informațiile pe care le putem obține, ca mod de cunoaștere, prin diferite canale,
care vor fi necesare pentru gestionarea marketingului, promovării și vânzărilor destinației
turistice.
e) Adevărat
f) Fals

Exersați!
Organizați-vă cursanții în grupuri de patru. Luând următorul scenariu, o stațiune turistică cu ape termale
naturale, situată într-un loc istoric, într-un sat mic, lângă munți, trebuie să stabilească obiectivele cele
mai potrivite pentru această destinație turistică. Fiecare grup trebuie să își dezvolte propriile obiective,
care ar trebui să fie durabile, inteligente și responsabile. Apoi, fiecare grup trebuie să își justifice deciziile
în fața celorlalți. În cele din urmă, creați o listă finală comună, incluzând contribuțiile cele mai
semnificative și adecvate.

Conţinutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor, iar Agenţia Naţională şi Comisia Europeană nu sunt responsabile
pentru modul în care va fi folosit conţinutul informaţiei.
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Referințe:

https://pixabay.com/es/photos/globos-de-aire-caliente-que-vuelan-828967/ (foto)
https://pixabay.com/es/illustrations/la-satisfacci%C3%B3n-del-usuario-2800863/ (foto)
https://pixabay.com/es/illustrations/crecimiento-traje-trabajo-banco-453482/ (foto)
https://www.swisscontact.org/fileadmin/user_upload/COUNTRIES/Peru/Documents/Publications/Conceptos_
basicos_para_la_gestion_de_destinos_turisticos.pdf
https://www.swisscontact.org/fileadmin/user_upload/COUNTRIES/Peru/Documents/Publications/Conceptos_
basicos_para_la_gestion_de_destinos_turisticos.pdf
https://elrincondelturista.com/wp-content/uploads/2018/08/SGD.pdf
https://www.researchgate.net/publication/259801288_Nuevas_tendencias_en_la_gestion_de_destinos_en_E
spana_la_calidad_y_los_modelos_de_entes_de_gestion_de_destinos_turisticos
http://cf.cdn.unwto.org/sites/all/files/docpdf/ipstatisticsevtourismpolicy.pdf
https://es.wikipedia.org/wiki/Turismo_responsable
https://www.nextibs.com/que-es-turismo-sostenible-objetivos-persigue/
http://www.sustainabletourism2017.com/sustainable-development-goals-tourism/
https://en.unesco.org/sdgs
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UNITATEA 6: Componente ale ofertei turistice: atracții,
transport, destinații, activități și reglementări specifice
Pregătiți-vă!
Oferta turistică depinde foarte mult de resursele
turistice, dar și de sectoarele de operare, precum și de
componentele de reglementare, printre altele. De
asemenea, depinde de activități, intermediari și
destinația în sine. În această unitate, veți afla care este
oferta turistică și care sunt componentele care o vor
forma.

Începeți!
Oferta turistică implică bunurile și serviciile ce pot fi
consumate într-un anumit loc, ceea ce înseamnă că
este determinată din punct de vedere geografic.
Oferta trebuie să fie disponibilă pentru a fi folosită sau
consumată de turiști și este creată pentru a răspunde
cererii dorite de cumpărători. Oferta turistică este
perisabilă, iar vizitatorii trebuie să se mute dintr-un loc
în altul pentru a o folosi, în special pentru a-și satisface
nevoile în timpul liber, vacanță, concediu etc.
Cererea este rezultatul procesului de luare a deciziilor de către indivizi pentru a-și planifica vacanța și
depinde de diferiți factori de natură economică, personală sau culturală, de exemplu: venituri, prețuri,
motivații, condiții socioculturale etc.
Prin urmare, oferta turistică are diferite componente care o modelează:






Atracții
Transport
Destinație
Activități
Legislație specifică

Conţinutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor, iar Agenţia Naţională şi Comisia Europeană nu sunt responsabile
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Atracții
Sunt acele locuri pe care turiștii le percep ca asigurând
satisfacerea nevoilor lor de petrecere a timpului liber.
Există diferite tipuri de atracții:
 Atracții naturale: peisaje, peșteri, munți, păduri,
fluvii, cascade, ghețari, etc.
 Atracții antropice: parcuri tematice, muzee, biserici,
temple, clădiri istorice, monumente de arhitectură,
etc.
 Atracții culturale: Așezări istorice, monumente istorice, artă populară, tradiții , meșteșuguri, etc.
 Evenimente: Sportive, conferințe, festivaluri, concerte, etc.

Transport
It is not possible to think of a tourism sector without transportation - different modes of commuting. It
is the main mean to carry visitors to the tourist destination. They differ in speed, safety, price, and
convenience:





By road: cars, bus, bicycles, etc.
By rail: trains, long distance, high speed, intercity, etc.
By water: boats, ferries, cruises etc.
Air: planes, on fixed schedule, charters. Etc.

Also, they can be divided in two categories:
 Independent means of travel: controlled by individual tourists who book them on their own.
 Mass travel: where tourists travel in organized groups.
Destinație
Este locul pe care turiștii îl vizitează și în care poposesc. Poate fi un oraș, o localitate rurală, o țară, o
regiune sau orice zonă care poate atrage un flux de vizitatori. Este necesară crearea unei infrastructuri
de bază pentru a stimula activitatea turistică, pentru a răspunde nevoilor de bază legate de odihna și
hrănirea vizitatorilor aflați departe de casa lor.
 Cazare: hotel, motel, pensiune, casă de vacanță, apartment, etc.
 Restaurante: cu specific, tematice, tradiționale, etc.
 Facilități turistice: baruri, parcuri de agrement, magazine, săli de sport, stadioane, teatre, etc.

Conţinutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor, iar Agenţia Naţională şi Comisia Europeană nu sunt responsabile
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De asemenea, este necesară infrastructura de utilități:
 Apă, electricitate, gaz, sistem de canalizare, toalete publice, aeroporturi, parcări, rețea de
transport public, parcuri, etc.

Activități
Acestea includ activități pe care turiștii le consideră interesante și în care doresc să se implice. Pot fi
extrem de variate și diverse, de la vacanțele „active”, care implică activități precum canotaj, alpinism,
călărie, alpinism, etc., până la activități mai puțin solicitante din punct de vedere fizic, dar care se
desfășoară de asemenea în aer liber, cum ar fi rutele
culinare sau traseele culturale, etc. Le putem clasifica
în diferite categorii:
 Sportive/de aventură: ciclism, canotaj, rafting,
etc.
 De agrement: drumeții, trasee culturale,
cumpărături, etc.
 De business: participarea la seminarii, întâlniri,
conferințe, etc.
 De sănătate: participarea la sesiuni de yoga, cure naturale, meditații, etc.

Legislație specifică
Implică toate autoritățile și reglementările specifice activității turistice.





Politici publice
Certificări și autorizări
Autorități de drept civil
Organizații neguvernamentale

Urmărind acest videoclip, puteți înțelege mai multe despre oferta și cererea turistică: 
https://www.youtube.com/watch?v=X9HyXjhOmGI

Conţinutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor, iar Agenţia Naţională şi Comisia Europeană nu sunt responsabile
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Verificați!
1. Afirmația următoare este adevărată sau falsă?
Oferta turistică implică bunurile și serviciile care nu sunt situate într-un anumit loc; înseamnă că
nu este important dacă acesta nu este delimitat din punct de vedere geografic.
a) Adevărat
b) Fals
2. Afirmația următoare este adevărată sau falsă?
Atracțiile antropice sunt, printre altele, parcurile tematice, muzeele, bisericile, templele,
monumentele de arhitectură.
a) Adevărat
b) Fals
3. Afirmația următoare este adevărată sau falsă?
Activitățile nu trebuie să includă acțiuni în care turiștii sunt interesați să se implice.
a) Adevărat
b) Fals

Exersați!
Activitate: Imaginați-vă că lucrați într-un departament de turism al unui mic sat care are vizitatori doar
vara datorită plajei sale. Autoritatea publică locală a satului ar dori să aibă vizitatori pe tot parcursul
anului. Ce ai face tu și lucrătorii echipei tale? Scrieți un raport subliniind cele mai importante puncte la
care ar trebui să vă gândiți pentru a dezvolta și a furniza forme de turism alternative. (Simțiți-vă liber să
vă folosiți imaginația pentru a utiliza diferite resurse suplimentare pe care le poate avea satul). De
asemenea, gândiți-vă cum ați putea folosi informarea turistică pentru a atinge acest obiectiv.

Conţinutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor, iar Agenţia Naţională şi Comisia Europeană nu sunt responsabile
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Referințe:

https://pixabay.com/es/photos/senior-ancianos-personas-pareja-3336451/
https://pixabay.com/es/photos/aeropuerto-viajeros-personas-731196/
https://www.tutorialspoint.com/tourism_management/tourism_management_supply.htm
https://www.segittur.es/opencms/export/sites/segitur/.content/galerias/descargas/proyectos/Industria-delturismo.pdf
https://glosarios.servidor-alicante.com/turismo/oferta-turistica
https://es.slideshare.net/lbrandham/tourism-supply
https://es.slideshare.net/karenhouston125/supply-and-demand-in-tourism
https://es.slideshare.net/JosinaLesete/transportation-in-tourism
https://transportgeography.org/?page_id=9622
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Tourist_attraction

https://pixabay.com/es/illustrations/equipaje-barco-c%C3%A1mara-colecci%C3%B3n-3550520/
https://www.sruc.ac.uk/info/120553/activity_tourism

https://pixabay.com/es/photos/humanos-senderismo-grupo-3350257/
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Ghid pentru activitatea practică
Planificarea și dezvoltarea unui traseu turistic

Această activitate practică poate fi:




desfășurată ca o activitate de tip proiect organizată în grupuri mici de cursanți după finalizarea
trainingului
sau:
distribuită pas cu pas pe parcursul studierii prezentului manual pentru a încuraja învățarea
autonomă, fiind definitivată cu o prezentare finală (Pasul 7)

Activitatea se desfășoară după cum urmează:
Pasul 1. Identificarea nevoilor
Identificați nevoile zonei în care doriți să vă dezvoltați traseul:
 Gândiți-vă la temă (ecologică, culturală, gastronomică ...) și la posibilele grupuri țintă pentru
traseul dvs.
 Verificați ce fel de rute au fost deja dezvoltate
Pasul 2. Analiza cererii curente
 Gândiți-vă la tipul de turiști care vin în zonă pentru care doriți să dezvolți acest traseu
 Analizați 3 sau 4 rute similare cu traseul pe care doriți să-l creați (aceeași zonă, același grup țintă,
aceeași temă) și gândiți-vă la ce ar personaliza ruta dvs. față de cele deja existente
Pasul 3. Analiza contextului legislativ al regiunii
 Verificați dacă există restricții pentru dezvoltarea traseului pe care îl aveți în minte
 Adaptați-vă ideea la legislația în vigoare pentru a evita problemele
Pasul 4. Analiza canalelor de promovare
 Investigați care sunt canalele potrivite pentru a promova traseul dvs. la nivel local, regional,
național, internațional
 Inventariați componentele ofertei turistice din regiunea în care doriți să dezvoltați traseul:
atracții, transport, cazare, activități, etc.
 Aceste componente vor fi utilizate de către diferite tipuri de turiști. Decideți la cine doriți să
ajungeți, care ar fi grupul dvs. țintă ideal.
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Pasul 5. Definiți caracteristicile produsului dvs.
Decideți care vpr fi principalele trăsături ale traseului dvs.
 Tema traseului
 Principalele locații care vor fi incluse în realizarea traseului
 Grupul țintă
Pasul 6. Dezvoltarea traseului
În dezvoltarea traseului dvs., trebuie să aveți în vedere:
 Obiectivele turistice care vor fi vizitate: gândiți-vă la atracțiile pe care le veți găsi pe parcursul
traseului, analizați originea și valoarea lor istorică
 Direcția traseului: de exemplu, dacă este un traseu de drumeție, pornești din punctul cel mai jos
al traseului, urci când turiștii sunt plini de energie și apoi cobori
 Fapte/legende/anecdote care pot fi incluse în descrierea traseului
 Durata traseului, specificarea orei de plecare și orei de sosire

Pasul 7. Completați acest formular care descrie traseul dvs. turistic și prezentați-l grupului dvs.
Introducere: Titlul și tema traseului turistic












Localizarea
Scurtă descriere a traseului: max. 2000 caractere
Scurt istoric (opțional): max. 2000 caractere
Moneda țării/regiunii respective
Vremea
Limba
Diferențe de fus orar
Religia
Gastronomie
Produse tradiționale/souveniruri
Reglementări privind circulația turiștilor/Viza turistică/ Proceduri privind intrarea și ieșirea din
țară
 Cum să ajungem în destinație/Cum să călătorim în interiorul destinației
 Atracții turistice
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Referințe:
Mera C. (2016). Cum să creăm un traseu turistic. Preluat din:
http://www.carlesmera.com/2014/04/como-crear-una-ruta-turistica.html
CATO. (2014). About the travel industry. Retrieved from www.cato.ca/industry.php
Economist, The. (2014, iunie 21). Soare, mare și surfing. Preluat din:
www.economist.com/news/business/21604598-market-booking-travel-online-rapidly-consolidatingsun-sea-and-surfing
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Exemple de bune practici
BRUXELLES
Rețeaua Art Nouveau

Apărut la sfârșitul secolului al XIX-lea, stilul Art Nouveau s-a
răspândit rapid în Europa prin expoziții internaționale,
artiști care călătoreau, scrisori și jurnale. Această revoluție
artistică a fost inspirată în principal din forme și structuri
naturale. Stilul este caracterizat pe scară largă prin
utilizarea formelor de flori și plante, precum și a liniilor
curbate. Odată descoperit, produce o impresie de durată și
este capabil să fie recunoscut cu ușurință. Art Nouveau este
o mișcare cu adevărat europeană care s-a răspândit atât pe
continent și dincolo de acesta. Arhitectul scoțian Charles
Rennie Mackintosh și spaniolul Antoni Gaudí sunt printre
cei mai notabili reprezentanți, în timp ce La Sagrada Familia
de Gaudí este probabil cea mai renumită clădire
modernistă.
Catedrala Sagrada Familia
Foto: haveseen / Shutterstock

Programul Rute culturale al Consiliului Europei a fost lansat în 1987 prin Declarația de la Santiago de
Compostela.
Rutele culturale ale Consiliului Europei sunt o invitație de a călători și de a descoperi moștenirea bogată
și diversă a Europei. Cel puțin trei state membre în Consiliul Europei trebuie să participe și să lucreze
împreună într-o rețea care își promovează patrimoniul cultural comun pentru a stabili un traseu cultural.
Certificarea „Rutei culturale a Consiliului Europei” este o garanție de excelență. Activitatea rețelei
depășește promovarea turistică și adoptă o abordare cuprinzătoare a dezvoltării regiunilor participante.
Activitățile includ implementarea de proiecte inovatoare, cum ar fi cooperarea în cercetare și dezvoltare;
îmbunătățirea memoriei, istoriei și patrimoniului european; schimburile culturale și educaționale pentru
tinerii europeni; practica culturală și artistică contemporană; turismul cultural și dezvoltarea culturală
durabilă.
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Programul este un model pentru managementul cultural și turistic transnațional și permite cooperarea
între autoritățile naționale, regionale și locale și o gamă largă de asociații și actori socio-economici.
Reunește, printre altele, obiective de patrimoniu, universități, autorități naționale, regionale și locale și
actori socio-economici, cum ar fi IMM-urile și operatorii de turism.

Singura ceainărie proiectată de
Mackintosh existentă în Glasgow

Rețeaua Art Nouveau
Rețeaua Art Nouveau oferă turiștilor numeroase activități, expoziții și
materiale menite să permită înțelegerea și aprecierea moștenirii
bogate a acestui stil de artă. Adresate atât copiilor, cât și adulților,
activitățile permit vizitatorului să realizeze dimensiunea Art Nouveau,
relația sa cu natura, societatea, ecologia și inovația tehnică. Există
peste 20 de orașe, care fac parte din această rută culturală, cu un
patrimoniu Art Nouveau bogat și variat. Din 2017, Rețeaua Art Nouveau
participă la un proiect care vizează protecția și promovarea durabilă a
patrimoniului Art Nouveau în regiunea Dunării.
În toată regiunea Dunării, Art Nouveau este o caracteristică definitorie a multor peisaje urbane. Mișcarea
Art Nouveau în această zonă a provenit în principal din secesiunea vieneză, predominantă și influențată
în planificarea urbanistică și arhitectură la sfârșitul secolului XIX - începutul secolului XX. Monumentele
de secesiune sunt în general venerate ca bijuterii ale arhitecturii, măiestriei și artei.
Cu toate acestea, potențialul lor de a deveni locuri vibrante ale vieții cotidiene, precum și atracții turistice
este adesea lăsat neexplorat și nevalorificat. Prin diferite mijloace, proiectul a încercat să contribuie la
abordarea tuturor provocărilor menționate. De exemplu, a fost realizat un film de 52 de minute despre
stilul din regiunea Dunării, a fost inițiată Ziua Mondială Art Nouveau și au fost inițiate planurile de
dezvoltare economică. Cu toate acestea, sectorul public deține majoritatea clădirilor din această
categorie, dar multe dintre ele sunt private, astfel încât este necesară cooperarea dintre toate părțile
interesate. Există, de asemenea, planuri de extindere a rețelei la nivelul regiunii în ansamblu, fiind
etichetată ca „o cutie de bijuterii” din epoca Art Nouveau. Astfel, chiar și locuri mai mici, mai puțin
Conţinutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor, iar Agenţia Naţională şi Comisia Europeană nu sunt responsabile
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cunoscute își pot explora potențialul și le pot oferi turiștilor de
toate vârstele experiențe unice cu unul dintre cele mai
remarcabile stiluri de artă din istorie.

Pentru mai multe informații contactați:
Réseau Art Nouveau Network
Bruxelles Urbanism și Patrimoniu
Mont des Arts 10-13
BE-1000 Bruxelles
info@artnouveau-net.eu, tel: +32 2 204 21 28
Site oficial: www.artnouveau-net.eu
Facebook: Réseau Art Nouveau Network

Art Nouveau in the Danube Region
Site oficial: http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/art-nouveau
Tel: +40 259 468309
Email: artnouveaudanube@gmail.com

Referințe:
https://www.coe.int/en/web/cultural-routes/about
https://www.coe.int/en/web/cultural-routes/reseau-art-nouveau-network
www.artnouveau-net.eu
https://mymodernmet.com/antoni-gaudi-architecture/
http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/art-nouveau
https://theculturetrip.com/europe/united-kingdom/scotland/articles/an-art-nouveau-architecturetour-of-glasgow-scotland/
https://www.glasgowmackintosh.com/attraction/mackintosh-at-the-willow
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BULGARIA
Veliko Târnovo și Fortăreața Țareveț
Țareveț este o cetate medievală situată
pe dealul cu același nume din orașul
Veliko Târnovo din nordul Bulgariei.
Orașul în sine este unul dintre cele mai
vechi orașe din țară, întrucât istoria sa
datează de acum mai bine de cinci mii de
ani, lucru dovedit prin săpături
arheologice. Primele dovezi ale prezenței
umane pe acest deal datează din mileniul
al II-lea î.Hr. Acesta a fost fondat în secolul
al IV-lea și a fost construit un oraș
bizantin, identificat cu localitatea
Zikideva, aproape de sfârșitul secolului al V-lea, pe baza căruia a început construcția cetății bulgare în
secolul al XII-lea.
Răscoala din Veliko Tarnovo este legată de perioada celui de-al doilea imperiu bulgar (1185 - 1393). În
1185, orașul a fost declarat capitală a statului bulgar restaurat de frații Asen și Petar, care au declarat
sfârșitul stăpânirii bizantine, care a continuat încă 167 de ani.
DESCRIERE
Cel mai semnificativ monument de cultură din Veliko Târnovo este cetatea medievală Țareveț, situată
pe o culme semeață, înconjurată pe trei laturi de râul Yantra. Săpăturile arată că, deși Țareveț este
înconjurat de un zid fortificat, nu a fost o cetate închisă, ci un adevărat oraș medieval, în centrul căruia
se ridicau mai multe structuri, inclusiv palatul, biserica „Sf. Petka ”, mai multe clădiri rezidențiale și
economice, rezervoare de apă și turnuri de apărare. Reședința Patriarhului se afla în partea cea mai
înaltă a Țareveților, iar biserica Patriarhului „Înălțarea lui Hristos” se afla de asemenea în imediata
apropiere.
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Întregul complex este o importantă
destinație arheologică și turistică, atrăgând
mai mult de 230 000 de vizitatori doar în
2018. Orașul Veliko Târnovo în sine este o
destinație culturală importantă, cu orașul
vechi bine conservat și arhitectură unică
din perioada de renaștere națională
bulgară (secolele XVIII-XIX). Strada pieței
este un fel de complex etnografic în sine,
cu ateliere de artizanat, magazine de
suveniruri și galerii.
Rezervația arhitectonică Arbănași este
situată la o distanță de numai 6 km de Veliko Târnovo. Satul, cu o vechime remarcabilă, păstrează
monumente arhitecturale magnifice din epoca Învierii Bulgariei, biserici vechi și curți frumoase pline de
flori și verdeață.
Poate cea mai impresionantă activitate este spectacolul de sunet și lumină, care încorporează întregul
complex Țareveț și este o atracție emblematică pentru Veliko Târnovo. Muzica dramatică, luminile
multicolore, laserele și clopotele sunt sincronizate într-un mod unic pentru a înfățișa istoria zbuciumată
a Bulgariei.
ACCESIBILITATE
Este demn de remarcat faptul că, deși navigația în jurul orașului poate fi dificilă (zona urbană se întinde
pe colinele domoale și este traversată de râul Yantra), cele mai multe locuri turistice, restaurante și
hoteluri sunt accesibile pentru persoanele cu dizabilități și persoanele în vârstă. Planificarea urbanistică
are în vedere importanța turismului pentru oraș și încearcă să includă toate categoriile.
STAKEHOLDERI PRINCIPALI
Orașul vechi Veliko Târnovo, inclusiv cetatea Țareveț, sunt considerate situri de patrimoniu cu
semnificație culturală și arheologică în Bulgaria, și combinate, acestea atrag aproape jumătate de milion
de vizitatori în fiecare an. Pe lângă turistul obișnuit, cetatea și structurile medievale din jurul său atrag
mulți studenți de arheologie și istorie, cu ocazia excursiilor școlare, care vizează lecții de istorie.
Spectacolul „Sunet și lumină”, pe de altă parte, este o atracție uimitoare, iar mulți oameni se adună din
întreaga țară în timpul sărbătorilor naționale, când spectacolul este disponibil.
Municipalitatea locală încearcă să îmbunătățească accesibilitatea pentru multe dintre locațiile turistice,
deschizându-le astfel către un public cât mai larg.
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REZULTATE ȘI IMPACT
Eforturile pentru îmbunătățirea calității și accesibilității
patrimoniului cultural din Veliko Târnovo au început în
jurul anilor ’70 și practic au transformat orașul dintr-o
locație istorică obscură într-o atracție turistică
importantă, concurând cu stațiunile și plajele populare de
pe litoralul Mării Negre.

LECȚIE ÎNVĂȚATĂ/PROPUNERI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE
Există multe probleme rămase nesoluționate, atunci
când vine vorba de calitatea serviciilor. Infrastructura
este adesea criticată pentru că nu poate suporta nevoile
tuturor grupurilor turistice, iar administrația locală nu
investește suficient pentru a reînnoi infrastructura
adiacentă și utilitățile, precum toaletele publice sau
fântânile de băut.
Un alt punct slab în ceea ce privește destinația turistică
este lipsa informațiilor în alte limbi decât bulgară.
Aceasta este o problemă foarte frecventă în Țareveț,
unde vizitatorii străini sunt lăsați să se rătăcească în jurul indicatoarelor în limba bulgară, adesea fiind în
situația de a se rătăci.

MAI MULTE INFORMAȚII
http://www.bulgariatravel.org/en/Article/Details/15/Veliko%20Tarnovo
http://www.velikoturnovo.info/en/info/i71/About-Veliko-Tarnovo.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Tsarevets_(fortress)
https://www.inyourpocket.com/Veliko-Tarnovo
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DANEMARCA
Muzeul de artă ARoS Aarhus (artă modernă, cultură)

DESCRIERE
Acest exemplu de bună practică
vizează turiștii de toate vârstele,
persoanele cu dizabilități, studenții
și

bătrânii.

ARoS

Aarhus

Kunstmuseum este un muzeu de
artă

din

Aarhus,

Danemarca.

Muzeul a fost înființat în 1859 și
este cel mai vechi muzeu de artă
publică din Danemarca, cu excepția celui din Copenhaga. La 7 aprilie 2004, ARoS Aarhus Kunstmuseum
a deschis expoziții într-o clădire modernă nouă, cu 10 etaje înălțime, cu o suprafață totală de 20.700 m²
și proiectată de arhitecții danezi Schmidt Hammer Lassen. Astăzi, ARoS este unul dintre cele mai mari
muzee de artă din Europa de Nord, cu un total de 980.909 de vizitatori în 2017.
În afara marilor galerii, cu expoziții permanente și temporare, clădirea ARoS are un magazin de
suveniruri, o cafenea și un restaurant. Viziunea arhitecturală a muzeului a fost finalizată în 2011, cu
adăugarea panoramelor circulare „Panorama curcubeului” de Ólafur Elíasson. Instalarea panoramei a
contribuit la sporirea numărului de vizitatori ai muzeului, devenind al doilea muzeu cel mai vizitat din
Danemarca, primul fiind binecunoscutul muzeu Louisiana din Humlebæk.

ACCESIBILITATE


Accesul permis câinilor însoțitori



Tururi ghidate de luni până sâmbătă



Parcare gratuită pentru persoanele cu dizabilități, chiar la intrarea în muzeu. Un ascensor asigură
transportul persoanelor cu dizabilități din parcare până la intrare, iar lifturile sunt disponibile și
între etaje. Toaletele accesorizate pentru persoanele cu dizabilități sunt, de asemenea,
disponibile în apropierea ART Café și la nivelul 3 în apropierea auditoriului. Scaunele cu rotile și
cărucioarele pot fi împrumutate în timpul vizitei la ARoS.



Este posibilă închirierea cărucioarelor pentru copii de la Biroul de informații.
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Muzeul este inclus în AarhusCARD, un card turistic care oferă acces gratuit la peste 20 de muzee
și atracții din Aarhus și împrejurimi.



WIFI gratuit



Pardoseală fără risc de alunecare



Indicatoare cu informații care ajută
vizitatorii muzeului



Bănci pentru odihnă în sălile
muzeului



Lifturi



O selecție variată de mâncăruri și
băuturi care pot fi servite la ART
Café sau ARoS FOOD HALL.

STAKEHOLDERI PRINCIPALI


Autoritățile publice locale din Jutland/Danemarca: diseminarea activităților și alocarea resurselor
pentru desfășurarea și îmbunătățirea acestora



Companii private: promovarea destinației și, în special, a muzeului ARoS Aarhus Kunstmuseum

REZULTATE ȘI IMPACT
Infrastructura complexă a muzeului oferă acces unui public larg, oferindu-le vizitatorilor posibilitatea de
a se bucura de facilitățile muzeului. Asigurarea tratamentului egal este benefic pentru alte categorii de
servicii turistice sau legate de turism, contribuind la dezvoltarea zonei și plasarea acesteia în topul
destinațiilor care urmează să fie vizitate.

LECȚIE ÎNVĂȚATĂ/PROPUNERI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE
O viziune arhitecturală holistică are puterea de a schimba destinul unei destinații turistice. Este
important să ne gândim la toată lumea și să creăm atașament față de destinația turistică.

MAI MULTE INFORMAȚII
Site oficial: www.en.aros.dk
Email: info@aros.dk
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GRECIA
Traseele din Sifnos

DESCRIERE
Traseele

Sifnos

reprezintă

un

proiect

al

municipalității Sifnos (o insulă grecească din grupul
insular al Cicladelor) care a început în 2015. Vizând
turiștii din alte părți ale Greciei sau din străinătate,
municipalitatea din Sifnos a decis să îmbunătățească
rețeaua de trasee de drumeție a insulei, în
colaborare cu grupul „Traseele Greciei”. Vechile
marcaje de drum au fost eliminate și înlocuite cu
altele noi, pentru a asigura îmbunătățirea rețelei de
trasee. Sifnos are acum peste 100 km de trasee
proiectate într-o manieră profesională, una dintre
cele mai mari rețele de trasee de la Marea Egee și una dintre cele mai actualizate rețea de trasee din
Europa. Potecile pot fi savurate de drumeții și amatorii experimentați care doresc să exploreze
frumusețea naturală a insulei. Proiectul nu s-a concentrat pe o anumită grupă de vârstă, dar traseele pot
fi folosite de turiști de toate vârstele. În cadrul proiectului, a fost dezvoltată o aplicație, „Trasee Sifnos”,
care funcționează ca un ghid digital în teren pentru rețeaua de trasee. Aplicația oferă hărți offline și
descrieri detaliate ale traseelor, o listă interactivă a punctelor de interes și fotografii pentru fiecare
dintre cele 19 trasee. În plus, aplicația oferă sistem de navigație de tip activ7live pentru turistul aflat pe
teren.
STAKEHOLDERI PRINCIPALI
-

Proiectul este finanțat și implementat de către municipalitatea din Sifnos în colaborare cu
rețeaua "Traseele Greciei".

-

Traseele de drumeție din Sifnos au fost marcate de către rețeaua „Traseele Greciei” în 2015. De
asemenea, grupul a colectat și compilat toate elementele de aplicație, text, fotografii și
cartografie.

-

Dezvoltarea aplicației a fost realizată de către compania AnaDigit.
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-

Crearea aplicației a fost finanțată de către Aegean Speed Lines.

REZULTATE ȘI IMPACT
Scopul proiectului este de a ajuta vizitatorii să exploreze
frumusețile naturale și culturale ale insulei într-un mod
plăcut. Drumeții au toate informațiile necesare (durata,
direcția, conexiunea cu alte poteci, locația stației de
autobuz etc.) pentru a se bucura de drumeții, chiar dacă nu
au o experiență relevantă. Sifnos are acum una dintre cele
mai actualizate rețele de trasee din toată Europa, atrăgând
sute de turiști pe tot parcursul anului și stimulând astfel economia insulei.
LECȚIE ÎNVĂȚATĂ/PROPUNERI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE
Traseele din Sifnos este un proiect de mare succes care a promovat insula în afara granițelor și a
prezentat frumusețea naturală ascunsă a insulei. Posibilele provocări cu care s-ar fi putut confrunta cei
implicați pe parcursul implementării proiectului sunt dificultățile în asigurarea unei finanțări suficiente,
precum și dificultățile de cartografiere a traseelor îndepărtate și uneori greu accesibile.
Municipalitatea continuă să extindă aceste trasee și se poate lucra în continuare la identificarea și
crearea unor trasee noi. În plus, proiectul s-ar putea concentra mai mult în informarea turiștilor greci
despre trasee și promovarea drumeției ca modalitate distractivă și activă de petrecere a timpului liber,
dar și de a explora noi destinații.
MAI MULTE INFORMAȚII
Pentru mai multe informații puteți vizita linkurile de mai jos:
Site-ul proiectului Sifnos Trails, PathsofGreece, aplicația Sifnos Trails pe Google play sau puteți transmite
un mesaj prin online form
Surse:
Foto 1: https://sifnostrails.com
Foto 2: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/17/Apollonia_on_Sifnos.jpg

ITALIA
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Invazii digitale
O călătorie în care istoria, arhitectura, gastronomia, natura, peisajele și orice altceva, care poate fi
interesant pentru alți călători, este publicată și postată pe canalul dvs. de Social Media!
Acest lucru este posibil datorită unui proiect început în
2013 în Italia și care se răspândește și în toată Europa.

DESCRIERE:
Invazii digitale este un proiect inițiat în 2013, o adevărată
mișcare culturală al cărei obiectiv este de a oferi o
diseminare maximă a cunoștințelor despre turismul
cultural, ecologic și eno-gastronomic italian prin rețelele de socializare. Astăzi internetul și noile media
oferă oamenilor șansa de a deveni promotorii propriului lor teritoriu. Este o viziune a unei culturi
deschise, cu instrumente, mesaje și inițiative care adoptă o abordare „de jos în sus”. O viziune în care
primii responsabili și administratori ai peisajului și ai patrimoniului cultural sunt oamenii din comunitățile
locale. Invaziile digitale sunt evenimente în care participanții devin promotori ai teritoriului și își
împărtășesc povestea prin rețeaua de socializare. O invazie poate promova un obiectiv cultural, un
traseu, un muzeu, o expoziție sau pur și simplu mâncarea sau vinul delicios dintr-o regiune!
Oricine poate deveni o parte a proiectului și poate organiza o campanie de acest tip în orice parte
interesantă a țării. În organizarea unei „invazii”, veți deveni gazda zilei și veți aduce în regiunea
dumneavoastră toți oamenii care vor participa fizic! Puteți deveni promotorul regiunii dvs. creând o
campanie publicitară pe anumite site-uri, în muzee sau restaurante oferind participantului un gust al
unei experiențe italiene autentice.
Totul este organizat prin intermediul social media și va include publicitate prin intermediul postărilor,
imaginilor și selfie-urilor direct de la Colosseum sau Piazza San Marco. Orașe sau zone mai puțin
cunoscute vor avea șansa de a-și arăta frumusețile datorită locuitorilor care sunt dispuși să-și
împărtășească cunoștințele despre acea regiune și
experiențele avute acolo
.

STAKEHOLDERI PRINCIPALI
Fabrizio Todisco este creatorul acestei inițiative, consultant în marketing digital și turism hotelier, care
lucrează la un proiect local de promovare a patrimoniului arheologic și artistic al teritoriului său, în cadrul
căruia și-a dat seama că în Italia cultura nu este valorizată corespunzător. După ce a luat legătura cu
câțiva prieteni de pe tot cuprinsul Italiei, a înțeles că nu este singur, și cu sprijinul mai multor voluntari,
care în fiecare zi animă și lucrează în rețea, a demarat acest proiect îndrăzneț, care a avut un mare
Conţinutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor, iar Agenţia Naţională şi Comisia Europeană nu sunt responsabile
pentru modul în care va fi folosit conţinutul informaţiei.
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succes. Unul dintre principalele obiective a fost să trimită un mesaj instituțiilor pentru a încerca să
depășească acea logică conservatoare care încă vede experiența vizitării unui muzeu, a unui sit cultural,
ca ceva pasiv.
REZULTATE ȘI IMPACT:
Impactul proiectului a fost și este încă uriaș. Mulți operatori care lucrează în sectorul turismului
(restaurante, hoteluri, muzee, expoziții etc.) au beneficiat de această inițiativă, deoarece multe
persoane au fost atrase în diferite zone din Italia. „Invaziile” sunt acum organizate și în străinătate pentru
a răspândi cultura și importanța învățării în toată Europa. Mai mult, oamenii au șansa să se întâlnească
și să se împrietenească cu alți colegi italieni sau europeni, consolidând legătura dintre cetățeni.

PROPUNERI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE
Instituțiile italiene ar trebui să adopte acest nou mod de a face turismul și să-i facă mai multă publicitate
pentru a atrage cât mai mulți „invadatori” și pentru a lansa un nou mod de turism digital.

MAI MULTE INFORMAȚII
 Site oficial:
https://www.invasionidigitali.it/en/
 Contact:

https://www.invasionidigitali.it/en/contact-us/

Conţinutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor, iar Agenţia Naţională şi Comisia Europeană nu sunt responsabile
pentru modul în care va fi folosit conţinutul informaţiei.
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Mona Lisa: Dincolo de sticlă

Mona Lisa: Dincolo de sticlă este o experiență de realitate
virtuală care aduce la viață povestea Mona Lisei, capodopera
renumită a artistului Leonardo da Vinci (1452-1519). Este prima
experiență VR prezentată de Luvru și este expusă în expoziția
retrospectivă a muzeului, dedicată marelui artist, care
comemorează 500 de ani de la moartea lui Da Vinci.

DESCRIERE
A vedea Mona Lisa la Luvru poate fi o experiență dezamăgitoare, tabloul este sigilat în spatele unui geam
securizat, iar privitorul trebuie să stea la 3 metri distanță, de multe ori în față având ca obstacol o mare
de brațe întinse și telefoane. Expoziția Leonardo da Vinci va schimba toate acestea, oferind șansa
vizitatorului de a ajunge la o distanță foarte mică a capodoperei într-o galerie goală. O versiune extinsă
a experienței VR este disponibilă pentru descărcare prin VIVEPORT și alte platforme online, pentru
audiențe de pe tot globul. Văzută de peste 20.000 de oameni pe zi, Mona Lisa este păstrată într-o carcasă
de protecție, datorită fragilității sale. Prin VR, Louvre este acum capabil să prezinte cea mai cunoscută
pictură a acestei lumi în retrospectiva lucrărilor lui Da Vinci, oferind în același timp vizitatorilor o șansă
de a experimenta celebra pictură așa cum nu au mai avut posibilitatea vreodată.
Incorporând rezultatele unor noi cercetări
științifice, Mona Lisa: Dincolo de sticlă
dezvăluie detalii invizibile pentru ochiul
liber și oferă o nouă perspectivă asupra
tehnicilor utilizate de Vinci și asupra
identității modelului său.

Conţinutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor, iar Agenţia Naţională şi Comisia Europeană nu sunt responsabile
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Versiunea extinsă a proiectului Mona Lisa:
Dincolo de sticlă transportă spectatorii din
casele lor în Luvru, intrând în muzeu prin
celebra sa Piramidă înainte de a călători prin
Marea Galerie. Experiența permite vizualizarea
unor lucrări suplimentare ale lui Da Vinci,
oferind o mai bună perspectivă asupra celor
mai cunoscute picturi ale celebrului artist.
Fiecare linie, fiecare tușă a tabloului va fi clară,
iar o înregistrare vocală va explica metodele și
tehnicile lui Da Vinci, prin prisma celor mai recente descoperiri științifice. Expoziția va include atât
tehnicile pe care Da Vinci le-a folosit pentru a-și picta capodopera, cât și informații privind identitatea
modelului, nobila de origine italiană Lisa del Giocondo.
Intitulat Mona Lisa: Dincolo de sticlă, acest proiect este prima experiență VR de la muzeul Luvru și este
catalogat ca „o privire intimă asupra unui tablou care a fost subiect de fascinație și intrigă de generații
în generație”.

STAKEHOLDERI PRINCIPALI
Proiectul este rezultatul colaborării dintre HTC vive arts, Emissive (experți în sisteme de realitate virtuală)
în strânsă colaborare cu echipa curatorială de la Luvru.

REZULTATE ȘI IMPACT
Orice persoană interesată din întreaga lume va avea posibilitatea să se bucure de capodopera lui
Leonardo da Vinci. Impactul poate fi uriaș, deoarece arta și cultura pot fi împărtășite fără limite.

PROPUNERI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE
Principalul obstacol este acela că este necesar să dețineți o pereche de ochelari cu Realitate Virtuală,
fără ei această experiență nu este posibilă.
MAI MULTE INFORMAȚII
 Site oficial:
https://www.louvre.fr/en/expositions/leonardo-da-vinci

Conţinutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor, iar Agenţia Naţională şi Comisia Europeană nu sunt responsabile
pentru modul în care va fi folosit conţinutul informaţiei.
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POLAND
Muzeul Polin de Istorie a evreilor polonezi
DESCRIERE:
Muzeul Polin este o instituție culturală modernă din
Varșovia, Polonia, care prezintă o istorie de 1000 de ani
a evreilor polonezi. Este, de asemenea, un loc pentru
întâlniri și conversații pentru toți cei dornici să afle mai
multe despre trecutul și cultura evreiască actuală, să se
confrunte cu stereotipurile și cu cu pericolele lumii
actuale, cum ar fi xenofobia și prejudecățile naționaliste.
Prin promovarea deschiderii, toleranței și adevărului,
Muzeul FRENCH contribuie la înțelegerea și respectul
reciproc între polonezi și evrei. În 2016, câștigat titlul de
European Museum of the Year (EMYA 2016).
ACCESIBILITATE
• Expoziție educațională - Muzeul pe roți - călătorește in Polonia
• Platforme educaționale de internet și aplicații mobile conexe atât în mass-media specializate, cât și în
cele populare
• Adresat tuturor prin grafică tactilă, descrieri audio, traduceri: există ghiduri pentru persoanele cu
deficiențe de auz sau de vedere și tablete pregătite cu o cale de navigare prezentată în Limba poloneză.
• Intrare cu câine de asistență
• Accesibil pentru persoanele cu dizabilități motorii: împrumutarea unui scaun cu rotile, dacă este
nevoie; drumuri accesibile cu acces plat, intrări adaptate, trasee și toalete cu spațiu suficient pentru a
manevra un scaun cu rotile; recepție care permite abordarea laterală cu scaun cu rotile
• Tururi ghidate de luni până sâmbătă
• Planul muzeului de urgență pentru persoanele cu dizabilități
• Semne care ajută la directionare
• Bănci pentru a sta

STAKEHOLDERI PRINCIPALI
• Orașul Varșovia: diseminarea și finanțarea
• Ministerul Culturii și Patrimoniului național: diseminarea și finanțarea
• Consiliul Institutului Istoric Evreiesc: consiliere, cercetare, diseminare
Conţinutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor, iar Agenţia Naţională şi Comisia Europeană nu sunt responsabile
pentru modul în care va fi folosit conţinutul informaţiei.
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• Consiliul Muzeului, un organism colectiv, care reunește diverse părți și instituții implicate în
procesul de înființare a Muzeului: management, diseminare.
REZULTATE ȘI IMPACT
Îmbunătățirile ajută și permit turiștilor să se bucure de o experiență de înaltă calitate pentru vizitatori.
Înseamnă că muzeul poate întâmpina un număr mai mare de vizitatori, ceea ce își mărește popularitatea
ca atracție turistică și, în cele din urmă, generare de venituri
LESSONS LEARNT
Infrastructura poate fi un instrument puternic pentru dezvoltarea, progresul și creșterea economică a
orașelor turistice și non-turistice. Creșterea gradului de conștientizare și comportament pozitiv în
societate, când vine vorba de bătrâni și de alte grupuri de oameni.
MAI MULTE INFORMAȚII
Web page: www.polin.pl
Email: polin@polin.pl

Conţinutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor, iar Agenţia Naţională şi Comisia Europeană nu sunt responsabile
pentru modul în care va fi folosit conţinutul informaţiei.

Erasmus+ Strategic Partnership - 2018-1-RO01-KA204-049516

ROMANIA
Muzeul Bucovina
DESCRIERE
Această bună practică vizează turiștii de toate vârstele, persoanele cu dizabilități studenți și bătrâni. Este
situat în România, in Regiunea Nord-Est, Suceava. Construită la începutul secolului XX, clădirea,
monument istoric, își păstrează arhitectura aproape neschimbată. Interiorul a suferit numeroase
schimbări în timp, mai ales că a devenit sediul Muzeului de Istorie. Noua expoziție permanentă a
Muzeului de Istorie se bazează pe istoria locală, reflectată în multiplele descoperiri arheologice făcute
de-a lungul timpului, dar și în multiplele evenimente, care au avut ca loc in Suceava.
Mai multe obiecte de patrimoniu expuse sunt explicate în contextul lor istoric cu ajutorul ecranelor
tactile care există în întreaga expoziție, completând cunoștințele vizitatorilor dornici să găsească noi
informații
Deși baza expoziției permanente este istoria locală, aceasta nu poate fi înțeleasă în afara istoriei
românești și a mediului european general.
Expoziția permanentă a Muzeului de Istorie este afișată cronologic, în 27 de săli, din cele mai vechi
descoperiri arheologice, care datează din paleoliticul inferior până la Revoluția din 1989.

ACCESIBILITATE
 Accesibilitate pentru persoanele cu nevoi speciale: rampe, ascensoare
 Site web disponibil în mai multe limbi: română, engleză, germană, italiană
 Informații online accesibile

Conţinutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor, iar Agenţia Naţională şi Comisia Europeană nu sunt responsabile
pentru modul în care va fi folosit conţinutul informaţiei.
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STAKEHOLDERI PRINCIPALI
 Consiliul Local Suceava
REZULTATE ȘI IMPACT
Infrastructura complexă a muzeului oferă acces la o gamă largă de turiști, români și străini, oferindu-le
posibilitatea de a se bucura de facilitățile muzeului. Pe lângă expoziția permanentă, muzeul găzduiește
multe alte activități și evenimente, precum expoziții temporare, simpozioane, concerte, concursuri.
Tut virtual al Muzeului Bucovina: https://www.youtube.com/watch?v=tFn5C_nctCs

LECȚIE ÎNVĂȚATĂ/PROPUNERI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE
Ținând cont ca Bucovina este o destinație culturală, Muzeul Bucovinei este un bun punct de plecare
pentru a descoperi și a afla istoria și cultura locală. Restaurarea și reabilitarea muzeului au oferit
posibilitatea de a expune într-un mod modern artefacte și de a atrage tot mai mulți vizitatori.
Fiind situat în centrul orașului, aproape de o zonă pietonală, muzeul nu are o zonă de parcare adecvată
și acest fapt afectează grupurile de vizitatori care sosesc cu autobuzul

MAI MULTE INFORMAȚII
Web page: https://muzeulbucovinei.ro/en/
Email: contact@muzeeulbucovinei.ro
https://www.facebook.com/muzeulbucovinei/
https://www.instagram.com/muzeulbucovineioficial/

Palatul Culturii Iasi
Conţinutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor, iar Agenţia Naţională şi Comisia Europeană nu sunt responsabile
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DESCRIERE
Această bună practică vizează turiștii de toate vârstele, grupurile și comunitățile noi, bătrânii și studenții.
Palatul Culturii din Iași este o clădire emblematică, construită între 1906 și 1925, în perimetrul fostei
curți medievale moldovenești, pe locul fostului palat domnesc. Edificiul a servit inițial ca Palatul
Administrativ și al Justiției. În 1955, destinația clădirii a fost schimbată în una culturală, devenind gazda
unor instituții culturale din Iași.

Astăzi, Palatul Culturii este sediul Complexului Muzeal Național din Moldova, care include Muzeul de
Istorie al Moldovei (1916), Muzeul Etnografic al Moldovei (1943), Muzeul de Artă (1860), Muzeul Științei
si Tehnologiei Ștefan Procopiu (1955), precum și Conservarea și restaurarea Centrului de patrimoniu
cultural (1975).
ACCESIBILITATE:
• Diverse expoziții educaționale și holistice: Cucuteni: o Inchiziție în Universul unei Mari Civilizații
Preistorice, Expoziție OLFACTIVĂ: Condimente, rășini, parfumuri și arome. Din Antichitate până în epoca
modernă, RetroTechnique, Maeștrii picturii românești, Instrumente de muzică mecanică etc.
• Platforme educaționale de internet și aplicații mobile conexe: prezentări în platforma Google Arts &
Culture și în serviciul de ghid audio Telefon Hero.dot
• Accesibil pentru persoanele cu dizabilități motorii: drumuri accesibile cu acces plat, ascensoare, intrări
adaptate, trasee și toalete cu camere speciale;
• Tururi ghidate de luni până vineri
• Evenimente culturale și științifice
• Semne care ajută la irectionarea în Palat

STAKEHOLDERI PRINCIPALI
• Orașul Iași: diseminarea și finanțarea
• Ministerul Culturii și Identității Naționale: diseminarea și finanțarea
• Consiliul Județean Iași: consiliere, cercetare, diseminare
• Rețeaua națională de muzee din România, un organism colectiv, care reunește diverse părți și instituții
implicate în procesul de înființare a muzeului: management, diseminarea.
Conţinutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor, iar Agenţia Naţională şi Comisia Europeană nu sunt responsabile
pentru modul în care va fi folosit conţinutul informaţiei.
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REZULTATE ȘI IMPACT
Restaurarea și îmbunătățirea atât a arhitecturii, cât și a istoriei locului și a spațiului oferă combinația
ideală pentru a atrage turiștii către această destinație. Datorită promovării continue pe diverse căi
(inclusiv profitarea digitalizării), numărul turiștilor este în creștere, la fel și popularitatea spațiului.
LESSONS LEARNT
Un spațiu care se adună sub istoria cupolei sale, artă, știință și tehnologie este o atracție cu un potențial
imens, care trebuie pus în folosul bun cu ajutorul cât mai multor mijloace promoționale.
MAI MULTE INFORMAȚII
Web page: www.palatulculturii.ro
Email: contact@palatulculturii.ro

Conţinutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor, iar Agenţia Naţională şi Comisia Europeană nu sunt responsabile
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SLOVENIA
Parcul Peștera Postojna - Wonderworld există!
DESCRIERE
Această bună practică vizează turiștii de toate vârstele, persoanele cu dizabilități studenți și bătrâni. Are
sediul în Slovenia. Parcul Peștera Postojna este un colț magic al lumii carstice, situat ideal la intersecția
drumurilor care duc spre Croația, Italia, Ungaria și Austria, la doar 46 km de capitala Sloveniei, Ljubljana.
Peștera Postojna este singura peșteră carstică cu o cale ferată, care a fost construită acum mai bine de
140 de ani. Trenul turistic unic duce vizitatorii la rețeaua subterană de coridoare, galerii și săli carstice.
Peștera Postojna este o peșteră orizontală, ceea ce a făcut posibilă înființarea primei căi ferate
documentate într-o peșteră subterană (deschiderea oficială fiind 16 iunie 1872).

În timpul unui tur ghidat de o oră și jumătate,
turiștii pot afla despre cele mai importante
caracteristici carstice: cea mai mare stalagmită
înaltă de 16 metri cunoscută sub numele de
Zgârie-nori, simbolul alb de cristal al Peșterii
Postojna - Strălucirea , cel mai vechi oficiu
poștal subteran din lume și cel mai cunoscut
animal subteran - Proteus sau peștele uman.

Conţinutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor, iar Agenţia Naţională şi Comisia Europeană nu sunt responsabile
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ACCESIBILITATE
• Deschis pe tot parcursul anului, inclusiv
duminica și sărbătorile; din mai până în
octombrie, tururile sunt disponibile în fiecare
oră și în extrasezon de trei sau patru ori pe zi.
• Calea prin peșteră are o suprafață de beton
antiderapant și este ușor accesibilă.
• Deoarece nu există scări, este potrivit pentru vizitatorii cu deficiențe de mobilitate.
• Vizitatorii fără propriul lor mijloc de transport își pot depozita valizele, rucsacurile, căștile și alte
echipamente de călătorie în vestiare.
• Fiecare tură din Peștera Postojna este însoțită de ghizi turistici, care oferă vizitatorilor comentarii
despre turnee în slovena, italiana, engleza sau germana.
• Vizitatorii pot utiliza, de asemenea, ghiduri audio disponibile în cel puțin 17 limbi.

STAKEHOLDERI PRINCIPALI
Postojnska jama d.d. - companie privata
Autoritățile locale și naționale din Slovenia

REZULTATE ȘI IMPACT
În aprilie 2019, Peștera Postojna a înregistrat o
etapă de excepție primind 39 de milioane de
vizitatori.
Primul vizitator al peșterii a fost moștenitorul
austriac al tronului Ferdinand I la 17 august
1819. Această vizită a fost folosită și pentru a
introduce cărți de oaspeți la peșteră, iar tradiția de a număra vizitatorii la atracția turistică din Slovenia
nu a fost întreruptă de atunci. În primul an a primit 104 vizitatori, numărul acestora crescând până la
aproape un milion pe an în prezent.

Conţinutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor, iar Agenţia Naţională şi Comisia Europeană nu sunt responsabile
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LECȚIE ÎNVĂȚATĂ/PROPUNERI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE
Acesta este un exemplu de bună practică a modului de a crea o infrastructură specifică pentru vizitatori
și a modului de promovare a unei atracții turistice naturale, pentru a o face foarte accesibilă publicului
larg și a modului de a stabili reguli specifice de vizitare pentru a păstra și proteja fragilul ecosistem al
peșterii.

MAI MULTE INFORMAȚII
Web page: https://www.postojnska-jama.eu/en/
Email: info@postojnska-jama.eu
Facebook https://www.facebook.com/PostojnaCave/
Instagram https://www.instagram.com/postojnacave/?hl=en

Conţinutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor, iar Agenţia Naţională şi Comisia Europeană nu sunt responsabile
pentru modul în care va fi folosit conţinutul informaţiei.
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SPANIA
Casa del Cine de Almería

DESCRIERE
Casa del Cine de Almería (Casa de cinema din
Almeria) privește înapoi prin trecutul
cinematografic al provinciei Almeria și
păstrează memoria istorică. Odată deținută de
familia Balmes, a fost cumpărată de consiliul
local pentru a fi transformată în Muzeul
Filmului, având în vedere că provincia a avut o
mare legătură cu lumea filmului în anii 60 și 70.
Odată cu Casa de Cinema, Almeria a recuperat
un loc simbolic și a obținut un spațiu cultural
nou și mai multe vizite. În Almeria, turiștii
veneau în vacanță și pentru vizite culturale. Cei mai mulți preferă să-și combine vacanțele pe litoral cu
vizitarea unui număr de site-uri culturale din zonă. Această combinație face zona deosebit de interesantă
pentru persoanele în vârstă sau persoanele cu dizabilități care pot găsi cazare adecvată și atracții
culturale accesibile.
ACCESIBILITATE




Intrare cu câine de asistență
Tururi ghidate de luni până sâmbătă
Drumuri de acces plate accesibile, intrări
adaptate, trasee și toalete cu spațiu
suficient pentru a manevra cu scaun cu
rotile; împrumutarea unui scaun cu
rotile, dacă este nevoie; recepție care
permite abordarea laterală cu scaun cu
rotile

• Planul muzeului de urgență pentru persoanele
cu dizabilități
• Semne care ajută la directionare
• Bănci pentru a sta
• Ascensoare
• Pardoseală omogenă și antiderapantă

STAKEHOLDERI PRINCIPALI
• Municipalități din Almeria / Andaluzia: diseminarea activităților și furnizarea de fonduri pentru
îmbunătățiri
• Companii private: în special promovarea destinației și Casa del Cine

Conţinutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor, iar Agenţia Naţională şi Comisia Europeană nu sunt responsabile
pentru modul în care va fi folosit conţinutul informaţiei.
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REZULTATE ȘI IMPACT
Îmbunătățirile ajută bătrânii și persoanele cu dizabilități să-l viziteze și să sporească prezența iar
infrastructura bună din oraș îl face accesibil pentru agrement și turism cultural. În plus, călătorii care
stau în inima orașului Almeria City sau călătoresc la periferie în locuri precum Aguadulce, Roquetas de
Mar, Aguamarga sau San Jose își pot rezerva scaunul cu rotile adaptat. Aceste servicii ajută la punerea
la dispoziția tuturor a acestui oraș și a muzeelor și monumentelor sale. Aceste inovații pentru aceste
grupuri de oameni îl fac un loc popular pentru acest tip de turiști și generează mai multe venituri din
costuri suplimentare, cum ar fi suveniruri, servicii de transport, bilete de muzeu, cazare la hotel,
restaurante locale mici au o prezență mai mare, mai ales în sezonul de vară.
LESSONS LEARNT
• Imaginea destinației depinde de infrastructura generală
• Informații detaliate pe internet despre facilități ajută clienții să aleagă vacanța și locurile de vizitat
• Politica guvernamentală ajută la introducerea de îmbunătățiri

MAI MULTE INFORMAȚII
Web page: www.almeriacultura.com
Email: casadelcine@aytoalmería.es

Conţinutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor, iar Agenţia Naţională şi Comisia Europeană nu sunt responsabile
pentru modul în care va fi folosit conţinutul informaţiei.
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Marea Britanie
Beamish, muzeul viu al Nordului
DESCRIERE
Această bună practică vizează
localnicii și turiștii de toate vârstele.
Muzeul Beamish este un muzeu în
aer liber care își propune să spună
povestea vieții cotidiene din nordestul Angliei în anii 1820, 1900 și
1940. Muzeul este situat în 300 de
acri de peisajul rural din Durham. Vizitatorul poate descoperi viața urbană și rurală din aceste decenii
experimentând colecții în context autentic și interpretate de personalul costumat. Este o experiență
practică, deoarece vizitatorul are șansa de a vedea, atinge, asculta și mirosi istoria regiunii de Nord-Est.
ACCESIBILITATE
Multe părți și clădiri ale muzeului sunt accesibile. Cu toate acestea, întrucât unele părți ale traseului sunt
inegale și unele clădiri și exponate au acces la pas, persoanele cu dizabilități pot avea nevoie de
asistență. Prin urmare, muzeul a luat măsurile de mai jos pentru a sprijini vizitatorii care au nevoie de
asistență:
- Intrare gratuită pentru îngrijitori /
însoțitori ai persoanelor cu dizabilități
- Închiriere scaune cu rotile
- Scutere motorizate
- Autobuz accesibil
- Câini de asistență Accessible parking

- Parcare accesibilă
- Toalete accesibile
- Facilități de schimbare accesibile
- Sisteme de bucle de inducție
- Fișiere foto care pot fi vizualizate de
vizitatorii care nu pot accesa o expoziție

STAKEHOLDERI PRINCIPALI
- Autoritățile locale: au oferit finanțare pentru dezvoltarea muzeului
- Voluntarii: îmbunătățesc experiența vizitatorilor
- Arts Council England: finanțare asigurată
- Fondul Loteriei Patrimoniului: finanțare asigurată
- Parteneriat Cultural Nord-Est: diseminarea și consilierea
- Asociația Muzeelor Independente: diseminarea și consilierea
- Parteneriat Economic Local de Nord-Est: consiliere, finanțare, diseminare

Conţinutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor, iar Agenţia Naţională şi Comisia Europeană nu sunt responsabile
pentru modul în care va fi folosit conţinutul informaţiei.
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REZULTATE ȘI IMPACT
Muzeul Beamish este una dintre principalele
atracții ale zonei și contribuie la promovarea
Nord-Estului, precum și la dezvoltarea
economiei locale. În afară de miile de turiști
care vizitează muzeul, a creat aproape 100 de
noi locuri de muncă și multe oportunități
pentru ucenici.

LECȚIE ÎNVĂȚATĂ/PROPUNERI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE
Una dintre posibilele provocări principale ar fi asigurarea finanțării, deoarece este un muzeu imens care
ar fi avut nevoie de resurse financiare mari pentru a fi dezvoltat. Consiliul Județean Durham a oferit
finanțarea inițială și sprijin pentru geneza muzeului.
În plus, muzeul conține un număr mare de exponate din viața de zi cu zi a secolului precedent, care nu
a fost ușor de găsit și colectat. Fondatorul muzeului, Frank Atkinson, a adoptat o strategie de „colectare
neselectivă” - „ne-o oferiți și noi o vom colecta”. În felul acesta, au strâns o sumă mare de donații, de la
obiecte mici până la locomotive care au umplut curând. o clădire în stil castel din secolul al XIX-lea.
MAI MULTE INFORMAȚII
www.beamish.org.uk

Surse:
Foto 1: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Beamish_Museum_street_scene.jpg
Foto 2:
https://commons.wikimedia.org/wiki/Beamish_Museum#/media/File:Town,_Beamish_Museum,_5_September
_2013_(2).jpg

Conţinutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor, iar Agenţia Naţională şi Comisia Europeană nu sunt responsabile
pentru modul în care va fi folosit conţinutul informaţiei.
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Soluțiile exercițiilor
Unit 1 Attractions and tourism destinations. Types of tourism and types of travellers
Întrebarea 1: Fals
Întrebarea 2: Adevărat
Întrebarea 3: Fals
UNIT 2: Tourism Management: motivational factors. Tourists’ behaviour. Plog’s model. Other concepts
regarding tourists’ behaviour.
Întrebarea 1: Adevărat
Întrebarea 2: Adevărat
Întrebarea 3: Fals

UNIT 3: Destination Awareness. Destination Appeal. The Five A’s.
Întrebarea 1: Adevărat
Întrebarea 2: Adevărat
Întrebarea 3: Fals

UNIT 4: Destination Management: Milieus. Types of Tourist Destination
Întrebarea 1: Fals
Întrebarea 2: Adevărat
Întrebarea 3: Fals

UNIT 5: Tools for Destination Management
Întrebarea 1: Fals
Întrebarea 2: Adevărat
Întrebarea 3: Adevărat

UNIT 6: Components of tourism supply: attractions, transportation, destination, activities and regulatory
components
Întrebarea 1: Fals
Întrebarea 2: Adevărat
Întrebarea 3: Fals

Conţinutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor, iar Agenţia Naţională şi Comisia Europeană nu sunt responsabile
pentru modul în care va fi folosit conţinutul informaţiei.

