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INTRODUCERE 

Prezenta analiză și evaluarea nevoilor și preferințelor turiștilor în vârstă de peste 55 de 

ani din regiunile Vidin și Montana se realizează în cadrul proiectului „Destinații 

prietenoase pentru turiști în vârstă + 55”, codul proiectului ROBG-436, co-finanțat de 

Uniunea Europeană prin Fondul regional european dezvoltare în cadrul Programului 

Interreg V-A România-Bulgaria. Partenerul principal al proiectului este ”Fundația 

Phoenix - secolul 21” - Vidin, Bulgaria, România este partener cu Asociația Română de 

Transfer de Tehnologie și Inovație (ARoTT), Craiova, din Bulgaria, de asemenea, este 

partener Asociația pentru Parteneriate Regionale pentru Dezvoltare Durabilă - Vidin. 

Scopul proiectului este de a îmbunătăți oferta turistică pentru persoanele în vârstă de 

peste 55 de ani din regiunea transfrontalieră din regiunile Vidin și Montana din Bulgaria 

și județul Dolj din România. 

Primele activități ale proiectului au în vedere efectuarea unei analize pentru evaluarea 

nevoilor și preferințelor turiștilor în vârstă de peste 55 ani și studierea dezvoltării 

turismului pentru aceeași categorie de turiști din districtele Vidin și Montana (Bulgaria) 

și județul Dolj (România). Pe baza analizelor și studiilor, va fi dezvoltată ulterior o 

strategie pentru dezvoltarea turismului pentru persoanele cu vârsta de peste 55 de ani, 

care vizează sectoarele de afaceri, sectorul public și privat, care să acopere regiunile 

Vidin și Montana (Bulgaria) și județul Dolj (România).  

Scopul analizei este de a identifica, analiza și evalua nevoile de bază, cerințele, 

preferințele, problemele, constrângerile, motivele și așteptările turiștilor de peste 55 

de ani atunci când aleg și în timpul unui circuit turistic. Rezultatele analizei pot fi 

utilizate ca bază pentru elaborarea de noi propuneri de îmbunătățire a serviciilor în 

toate domeniile turismului pentru persoanele în vârstă de peste 55 de ani. 

Importanța segmentului persoanelor cu vârsta de peste 55 de ani pentru piața turistică 

și nevoia de a adapta ofertele turistice la nevoile clientului în schimbare au fost mult 

timp obiectul multor cercetări. Un interes deosebit sunt teoriile generale ale motivației 

călătoriilor turiștilor cu vârsta de peste 55 de ani, care pot fi aplicate în prezenta 

analiză cu anumite adaptări și specificații. Studiul prezintă, de asemenea, tendințele 

care influențează modelul comportamental al persoanelor în vârstă. 

Principalele obiective ale Analizei sunt: 
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 De a identifica, analiza și evalua nevoile de bază, nevoile, preferințele, 

motivele și așteptările turiștilor +55 atunci când aleg și în timpul circuitelor 

turistice; 

 De a identifica, analiza și evalua principalele constrângeri și probleme 

întâmpinate de turiștii +55 în timpul circuitelor turistice; 

 De a identifica, analiza și evalua discrepanțele dintre serviciile oferite și 

serviciile așteptate și necesare de către turiștii în vârstă +55; 

 De a formula concluzii și recomandări pentru dezvoltarea adecvată a unui 

produs turistic care să corespundă nevoilor și preferințelor turiștilor în vârstă 

+55; 

Grupul țintă: turiști de peste 55 de ani / turiști activi și potențiali turiști, reprezentanți 

ai diferitelor tipuri de așezări, de vârste diferite, cu educație diferită și statut social/. 

  

Domeniul teritorial al Analizei: regiunile Vidin și  Montana. 

  

Perioada desfășurării Analizei: 07.11.2018 - 15.05.2019 

 

DESCRIEREA METODOLOGIEI  

Analiza acoperă următoarele grupuri țintă - persoane + 55 de ani pe teritoriile regiunilor 

Vidin și Montana.  

Analiza se bazează pe următoarea metodologie:  

Triangularea metodologică, sau „controlul încrucișat”, este utilizată pentru atingerea 

scopului și obiectivelor analizei, ceea ce înseamnă utilizarea mai multor metode de 

colectare a datelor (sondaj documentar, sondaj de chestionare și focus grupuri). Au 

fost desfășurate următoarele activități în acest sens: 

1. În primul rând, un studiu calitativ bazat pe o revizuire cuprinzătoare a 

literaturii, axat pe motivarea, comportamentul și cerințele de călătorie, modelele de 

comportament ale turiștilor în vârstă. 

 

2.      În al doilea rând, un studiu calitativ care a implicat lucru cu două grupe focus , 

una în Vidin și una în Montana, fiecare cu 6 participanți, persoane + 55 de ani, conform 

cerințelor autorității contractante.  
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În grupurile focus, atenția participanților va fi concentrată pe aspectele problematice. 

Discuțiile de grup ne vor permite să verificăm încrucișat (cross-check) informațiile 

culese prin alte tehnici pentru a oferi rezultate mai diverse și mai fiabile. Grupurile 

focus se vor concentra pe identificarea, analiza și evaluarea nevoilor de bază, 

necesităților, preferințelor, motivelor și așteptărilor, precum și limitările și 

problemelor turiștilor +55 atunci când aleg și în timpul circuitelor turistice. 

3. În al treilea rând, un studiu cantitativ care implică realizarea a 170 de sondaje 

(95 în regiunea Vidin și 75 în regiunea Montana), printre reprezentanții grupului țintă, 

persoane + 55 de ani, conform cerințelor autorității contractante.  

Eșantionul a fost format prin metoda de selecție stocastică (aleatorie). Astfel, structura 

eșantionului reproduce cu o anumită precizie structura întregii populații. Datele 

sondajului au fost colectate printr-un chestionar structurat în mod corespunzător 

(anchetă). 

  

Chestionar (anchetă directă)  

  

Chestionarul este o formă de cercetare scrisă în care persoanele chestionate răspund 

în scris la întrebări scrise, aranjate într-un chestionar standard (anchetă) pentru 

colectarea informațiilor empirice primare în legătură cu opinia, atitudinea, motivația, 

scara de valori, poziția socială și rolul respondenților. Chestionarul este pregătit anume 

pentru scopul sondajului. Are un timp de completare de aproximativ 20 de minute. 

Rezultatul prelucrării informațiilor din chestionare va servi drept temei și baza de 

informații de intrare pentru pregătirea analizei analitice finale a rezultatelor studiului 

efectuat, cu concluzii și recomandări legate de dezvoltarea unui produs turistic adecvat 

nevoilor și necesităților persoanelor +55. 

 

Analiza secundară a datelor 

  

Vor fi studiate date din surse de informații existente - statistici, studii, articole, 

strategii, rapoarte etc. în ceea ce privește problema actuală a cercetării. 

  

 Pe baza informațiilor culese și a concluziilor trase, vor fi formulate recomandări 

specifice cu privire la modul de satisfacere a nevoilor reale ale turiștilor +55 și 

cum să depășească restricțiile pe care le întâmpină în timpul circuitelor lor și nu 
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în ultimul rând recomandările pentru pregătirea unui produs turistic adecvat și 

potrivit pentru turiști +55. 

 Rezultatele obținute vor fi procesate și analizate în diferite direcții, în funcție 

de atribuirea specifică, precum și în ansamblul lor, pentru a se asigura că nu 

există contradicții și că toate lacunele identificate sunt completate. Rezultatul 

prelucrării datelor din chestionare sunt tabele statistice, procente de opinii 

reflectate, indicatori și coeficienți statistici, grafice comparative.  

  

Această analiză conține un studiu sumar și o analiză a rezultatelor tuturor activităților 

de cercetare desfășurate. 

 

 I.    BAZELE TEORETICE ȘI METODOLOGICE ALE STUDIULUI 

         1.1. Esența și caracteristicile turismului pentru persoanele de peste 55 de 

ani 

Importanța crescândă a activității turistice pentru umanitate și răspândirea ei în 

fiecare colț al planetei noastre naște o serie de provocări pentru societatea modernă. 

Cea mai importantă dintre acestea este realizarea dezvoltării durabile a turismului la 

nivel local, regional, național și internațional. Scopul este de a se asigura o practică 

turistică care să satisfacă interesele și să sporească bunăstarea populației locale, 

păstrând în același timp resursele naturale și socio-culturale ale mediului local pentru 

generațiile viitoare. 

Analiza turismului din Bulgaria arată că, din punct de vedere al competitivității, 

calității și diversității serviciilor și a destinațiilor consacrate pe piața internațională, 

piața turistică bulgară este la un nivel mediu comparativ cu țările dezvoltate din punct 

de vedere turistic. Practica țărilor turistice cu succes, competitive și în curs de 

dezvoltare eficientă arată că atunci când este prioritizat un segment, acesta ar trebui 

să coordoneze politicile naționale, regionale și locale. Cerințele Uniunii Europene sunt 

legate de îmbunătățirea rolului structurilor regionale, municipalităților și primăriilor în 

turism. Până în prezent, municipalitățile au adoptat peste 100 de programe și strategii 

pentru dezvoltarea turismului și a infrastructurii sale, dar, din păcate, sunt dificil de 

implementat. În viitor, atât autoritățile locale și de stat, cât și organizațiile 

neguvernamentale și întreprinderile ar trebui să joace un rol important în îndeplinirea 

politicii de turism de stat. Pentru a formula o politică turistică regională trebuie să se 
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ia în considerare părerea tuturor actorilor implicați în dezvoltarea produsului turistic, 

inclusiv a întreprinderilor implicate în furnizarea de servicii turistice, a autorităților 

locale implicate în construcția și întreținerea infrastructurii / sociale, de transport și 

etc. / precum și sectorul neguvernamental care exprimă voința utilizatorilor de servicii 

turistice, și anume turiști. 

Populația din Uniunea Europeană îmbătrânește. Potrivit Eurostat, rata natalității 

scăzută și speranța medie de viață mai mare schimbă forma piramidei de vârstă UE-28; 

și, probabil, cea mai semnificativă modificare de până acum și în viitor va fi o tranziție 

clară către o structură a unei populații mult mai în vârstă, ceea ce este deja evident în 

mai multe state membre ale UE. 

Demografic, îmbătrânirea populației se dezvoltă ca un proces social de durată și 

ireversibil pentru țările europene, inclusiv și  

pentru Bulgaria. Conform estimărilor EUROSTAT, ponderea populației în Republica 

Bulgaria peste 65 de ani va crește la 32,7% în 2060. Situația demografică actuală din 

Bulgaria se caracterizează printr-o scădere continuă și îmbătrânire a populației, 

natalitate scăzută și rate ridicate de mortalitate. Dezechilibrul în distribuția teritorială 

a populației se adâncește. 

Cea mai semnificativă tendință demografică în dezvoltarea populației este 

procesul de îmbătrânire. Conform Institutului Național de Statistică (INS)  

La 31 decembrie 2018 populația Bulgariei este de 7 000 039 de persoane, ceea ce 

reprezintă 1,4% din populația Uniunii Europene. Față de 2017, populația țării a scăzut 

cu 49 995 sau 0,7%. Bărbații au fost 3 395 701 (48,5%), iar femeile - 3 604 338 (51,5%) 

sau la 1000 de bărbați sunt 1 061 de femei. Numărul bărbaților predomină până la vârsta 

de 53 de ani. Odată cu creșterea în vârstă numărul și proporția femeilor din populația 

totală a țării este în creștere. Îmbătrânirea populației continuă. La sfârșitul anului 

2018, persoanele de 65 și mai mult de ani sunt 1 493 119, sau 21,3% din populația țării. 

Față de 2017, ponderea populației în această grupă de vârstă este în creștere cu 0,3 

puncte procentuale. Procesul de îmbătrânire este mai pronunțat în rândul femeilor 

decât în rândul bărbaților. Ponderea relativă a femeilor de peste 65 de ani este de 

24,8%, iar a bărbaților - 17,7%. Această diferență se datorează ratei mortalității mai 

mari pentru bărbați și, ca urmare, a speranței medii de viață mai mici pentru bărbați. 

În termeni regionali, ponderea persoanelor în vârstă de 65 de ani și peste este cea mai 

mare în regiunile Vidin (29,6%), Gabrovo (28,6%) și Kyustendil (27,3%). În total, în 

douăzeci de regiuni, această pondere este peste media națională. 
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        Pentru UE-28, ponderea relativă a populației în vârstă de 65 de ani și peste este 

de 19,7%. Această pondere este cea mai mare în Italia (22,6%), urmată de Grecia 

(21,8%) și Portugalia (21,5%). În opt țări, inclusiv Bulgaria, ponderea persoanelor în 

vârstă este de peste 20,0%. 

Ponderea persoanelor apte de muncă în UE-28 a scăzut și ponderea pensionarilor crește. 

Există o tendință a creșterii populației în vârstă în viitor, în condițiile în care 

majoritatea generației de boom de după război atinge vârsta de pensionare. Această 

dezvoltare demografică are un impact semnificativ asupra multor aspecte ale vieții 

tuturor, precum și efecte directe asupra cererii turistice și necesitatea adaptării ofertei 

turistice. 

Prin urmare, din 2012, Comisia Europeană se concentrează mai mult pe turiștii 

în vârstă. Nu este o coincidență că anul 2012 a fost declarat „Anul european al 

persoanelor în vârstă și al solidarității între generații”. Ca răspuns, statele membre ale 

UE sprijină inițiativele de promovare a turismului pentru turiști în vârstă + 55. De fapt, 

unele state membre sunt deja active în acest domeniu, în timp ce altele se pregătesc 

să ia măsuri și inițiative în acest sens. În acest sens, Bulgaria dezvoltă în 2019, o 

strategie națională pentru viața activă a vârstnicilor din Bulgaria (2019-2030).  

Modificările demografice actuale care determină creșterea numărului de 

persoane în vârstă, cu toate consecințele lor, reprezintă o condiție prealabilă de bază 

pentru ca persoanele în vârstă să fie studiate în ceea ce privește comportamentul 

acestora ca consumatori, pentru a-le identifica nevoile, obiceiurile și cerințele astfel 

încât să poată furniza bunuri și servicii pentru a le satisface. Este evident că 

consumatorii în vârstă sunt un factor din ce în ce mai important pentru piață, pentru 

diversitatea bunurilor și serviciilor. Drept urmare, unele sectoare recunosc importanța 

tendințelor demografice și economice prezentate mai sus, dintre care turismul, timpul 

liber și serviciile financiare sunt cele mai semnificative (Sudbury și Simcock, 2009). Cu 

toate acestea, agențiile de turism continuă să lucreze cu o lipsă de înțelegere a 

preferințelor și nevoilor turiștilor mai în vârstă. Produsele turistice existente nu 

reflectă nevoile în schimbare ale turiștilor în vârstă care caută produse turistice care 

le sunt mai atractive la un nivel mai profund. În plus, strategiile de atragere a turiștilor 

în vârstă lipsesc. Prin urmare, este necesar să înțelegem și să determinăm preferințele 

persoanelor în vârstă, astfel încât furnizorii de servicii turistice să poată oferi produse 

care răspund nevoilor lor. 
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Analiza comportamentului turiștilor de peste 55 de ani în calitate de consumator de 

servicii turistice arată principalele caracteristici pe care furnizorii de servicii turistice 

ar trebui să le acorde atenție: 

1. Potențialul turistic al turiștilor + 55 este mai mare decât acum 15-20 de ani; de 

obicei, preferă călătoriile scurte, turismul social, dar adesea rămân mai mult 

timp în concediu. Experții estimează că potențialul lor de consum va crește de 

patru ori până în 2050. (Sniadek, 2006). 

2. Concediile sunt adesea asociate cu beneficii pentru sănătate; turiștii +55 se 

bucură de o sănătate bună și o stare fizică bună. Activitățile de agrement , 

călătorii, timp liber și relaxare, plimbări, înot, respirație aer curat și activități 

similare ar trebui să fie incluse în oferta turistică pentru vârstnici. 

3. Turiștii mai în vârsta nu sunt interesați de sezonul turistic; pot călători toate 

anotimpurile, dar încearcă să evite perioadele în care vremea este prea caldă 

sau sunt multe persoane și preferă perioadele în afara anotimpurilor de vârf 

pentru a se bucura de vacanța lor. Acest fapt este foarte important pentru 

sezonalitatea activităților turistice, în sensul că este posibilă creșterea ocupării 

forței de muncă în sectorul turistic în perioadele cu un turism scăzut, datorită 

turiștilor +55. 

4. De obicei vârstnicii nu vor să călătorească singuri; dacă nu sunt un cuplu, preferă 

grupuri care le permit să socializeze, să împărtășească aceleași valori, să 

vorbească despre lucruri comune, să depășească momentele triste, preferă chiar 

să întâlnească oameni noi. Acest comportament ar trebui să stea la baza 

dezvoltării pachetelor pentru persoanele în vârstă. 

5. Vârsta, sănătatea sau unele boli pot fi bariere în utilizarea anumitor moduri de 

transport. Analiza a confirmat faptul că turiștii în vârstă preferă să călătorească 

cu transportul privat sau public, ceea ce le conferă independența și capacitatea 

de a alege când să plece, ce să viziteze și cât să stea.  

6. Alt comportament specific vârstnicilor afectează alegerea destinațiilor de 

vacanță. Ca regulă generală este că adulții nu sunt interesați de locuri sau țări 

considerate nedezvoltate, unde nu sunt siguri că vor primi îngrijiri medicale sau 

alte servicii în cazul în care au nevoie de ele. De asemenea, sunt evitate țările 

și locurile de vizitare în care turiștii în vârstă se simt nesiguri sau cu risc de 

atacuri teroriste sau alte riscuri. 

7. Turiștii adulți devin clienți obișnuiți și promovează destinații unde au fost în 

vacanță și sunt mulțumiți atunci când au găsit condițiile necesare pentru a 
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răspunde nevoilor lor și pentru a satisface nevoile lor emoționale atunci când 

sunt întâmpinați de personal prietenos.  

Elementele de mai sus, caracteristice comportamentului utilizatorilor mai în 

vârstă, pot ajuta furnizorii de servicii turistice, să înțeleagă mai bine profilul acestui 

tip de utilizatori și să pregătească o ofertă specială pentru aceștia.  

Din cele prezentate aici, putem concluziona că vârstnicii sunt și vor fi un factor 

important în sectorul turismului. Piața turistică bulgară pentru turiștii de peste 55 de 

ani este încă destul de neexplorată și, prin urmare, scopul principal al acestei analize 

este dezvăluirea modelelor de bază de călătorie și de comportament ale turiștilor mai 

în vârstă. Datorită caracteristicilor specifice ale pieței turistice pentru turiștii de peste 

55 de ani, unul dintre obiectivele Analizei este de a face o idee despre motivele și 

limitările principale care influențează alegerea turiștilor, tipurile de turism preferate, 

precum și preferințele acestora pentru activitățile turistice. 

              

II. DEFINIREA CONCEPTULUI ”TURIST ÎN VÂRSTĂ” 

 

Pentru scopul Analizei, este importantă definirea de „turiști în vârstă sau 

seniori”. Autorii studiilor examinate în timpul sondajului documentar utilizează praguri 

de vârstă diferite pentru a selecta un eșantion de turiști în vârstă. În general, există o 

confuzie cu privire la înțelegerea conceptului de turist de „vârstă a treia”. Unii 

cercetători au stabilit minimul de 50 de ani, alții la 55, ai treilea la 60, alții la 65. 

În general, se poate concluziona că cel mai adesea limita inferioară pentru 

persoanele aflate la pensionare sau vârsta de pensionare timpurie este de 50 sau 55 de 

ani (conform Schoemaker, 1989; 2000; 2002; Moschis, 1997; Müller și O'Cas , 2001; Kim, 

2003). O altă opțiune a fost sugerată de Whitford (1998), care folosește termenul „piață 

matură”, care identifică persoanele cu vârste cuprinse între 50 și 64 de ani ca persoane 

în vârstă de pensionare, iar cei de 65 de ani și peste ca pensionari. Într-o altă 

perspectivă, determinarea cronologică a vârstei, în ciuda utilizării sale pe scară largă, 

a fost identificată ca un discriminator sărac pentru utilizatorii și călătorii mai în vârstă, 

deoarece vârsta singură nu este un criteriu foarte bun pentru utilizare, datorită 

variabilității mari a îmbătrânirii (Mochis, 1997 ). Factorii precum starea de sănătate și 

gradul de socializare par să aibă un impact social mare pentru consumatorii maturi 

(conform Mochis și Matur, 1993). Paterson (2006), de asemenea, recunoaște că, deși 

două persoane pot avea aceeași dată la naștere, există parametri mult mai importanți 

care modelează comportamentul fiecărui individ care trebuie abordat, precum 
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sănătatea, bunăstarea psihologică, circumstanțe economice, statut social și familial, 

sex etc. 

Prin urmare, conceptul de „vârstă subiectivă” poate părea mai potrivit pentru a 

reflecta și explica diferențele dintre utilizatorii aceleiași vârste biologice. Potrivit lui 

Muller și O 'Cass (2001), vârsta subiectivă este „un aspect al conceptului în sine care 

subliniază modul în care se simte, indiferent de vârsta cronologică. Numită și „vârsta 

auto-percepută” sau „vârsta cognitivă”, pare a fi mai potrivit ca criteriu pentru: 

dezvoltarea și promovarea de noi produse turistice pentru călătorii în vârstă, prin 

cunoașterea vârstelor lor subiective ( Müller și O'Cass, 2001). Descoperirile din comerțul 

cu amănuntul indică, de asemenea, importanța crescândă a segmentului turistic de 

peste 55 de ani și confirmă că trebuie utilizat termenul „vârstă percepută”, nu vârsta 

cronologică în definirea strategiilor de marketing (Myers and Lumbers, 2008). Vârsta 

subiectivă poate fi un instrument valoros pentru proiectarea serviciilor turistice de 

succes și trimiterea de mesaje de comunicare adecvate. 

Conform Sedglay (2011), vârstnicii sunt un grup divers, la fel ca orice altă categorie 

demografică, deși în cazul lor este vorba de o grupă semnificativă de vârstă. Cleaver 

(2000) propune ca piața turistică să-și adapteze ofertele la orice sub-segment al pieței 

pentru turiștii de peste 55 de ani, deoarece aceștia au diferite nevoi psihologice, valori 

și probleme și, în consecință, un comportament diferit. Prin urmare, este logic ca 

definiția turiștilor în vârstă să fie, de asemenea, diferită, cum ar fi: 

o Pensionarii cu vârsta peste 60 de ani, care au resursele financiare și timpul 

necesar pentru a călători sau care se apropie de vârsta de pensionare, dar nu s-

au pensionat încă; 

o Poate fi considerată vârsta de aur sociologică sau un turist cu un „cuib gol” (fără 

responsabilități familiale sau griji pentru urmași) 

o De obicei, aceștia sunt turiști pasivi (cei mai mulți călătoresc spre destinații în 

care trăiesc familiile lor sau fac o călătorie de vacanță, preferă să conducă către 

locație, caută condiții bune de cazare, preferând o atmosferă familială intimă). 

Potrivit lui Snyadek (2006), categoria vârstnicilor începe de la vârsta de 60 de ani și 

poate intra în mai multe subcategorii: 

Populația în vârstă 

55 – 64 

Înainte de 

pensionare și 

65 – 74 

Vârsta de 

pensionare 

75 – 84 85 și peste 
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vârsta de 

pensionare 

timpurie 

Pensionar în 

vârstă sau 

adult matur 

 

Este de remarcat faptul că persoanele din categoria în vârstă au mai multe 

caracteristici comune: 

• economic vorbind, majoritatea sunt pensionari și au mai mult timp, motiv pentru care 

sunt mai flexibili; 

• medical, se pot confrunta cu o sănătate sau o stare fizică șubrezită; 

• din punct de vedere social, cei mai mulți dintre ei nu mai au obligații față de copiii 

lor, ci au o datorie în principal față de nepoții lor, sunt bunici; 

• cultural, sunt interesați de istorie, obiceiuri, tradiții, cultură. 

Multe studii arată că persoanele în vârstă de peste 55 de ani sunt diferite de cele din 

trecut, sunt mai sănătoase, petrec mai mult, călătoresc mai des, atât la distanțe scurte 

cât și la distanțe lungi.  

Toți acești factori trebuie luați în considerare la pregătirea unei oferte turistice pentru 

turiștii peste 55 de ani din activitatea aferentă serviciilor și bunurilor pentru persoanele 

în vârstă.  

Din cele de mai sus, putem concluziona că la nivel internațional există un interes din 

ce în ce mai mare pentru studierea populației în vârstă din mai multe perspective:  

- servicii demografice, de sănătate, servicii conexe, asigurări și alte servicii financiare, 

comportament al consumatorilor, turism și timp liber, transport etc. . 

În ultimii ani, a existat o tendință în care persoane în vârstă +55, care au atât timp, cât 

și putere de cumpărare și sunt încă sănătoase și active, prezintă un potențial 

considerabil pe piața serviciilor turistice. Se estimează că populația vârstnică se va 

tripla până în 2060, motiv pentru care se așteaptă ca impactul segmentului turistic de 

peste 55 de ani pe piața turismului să crească semnificativ. Acest lucru necesită 

adaptarea rapidă a sectorului turismului la noile condiții, pentru a rămâne competitiv.  

III. CERCETĂRI DE LITERATURĂ ȘI STUDII DOCUMENTARE PRIVIND PREFERINȚELE ȘI 

LIMITĂRILE TURIȘTILOR ÎN VÂRSTĂ ÎN TIMPUL CIRCUITELOR TURISTICE. 

 

În cadrul analizei, am putut identifica peste 40 de studii care au examinat motivele 

pentru care turiștii în vârstă călătoresc din punct de vedere practic și în ceea ce 

privește căutarea și oferirea de servicii turistice. În special, ne concentrăm pe studii 

care oferă rezultate analitice-factor pentru a identifica factorii determinanți majori ai 
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alegerilor persoanelor în vârstă. În cele mai multe cazuri, accentul specific este pus pe 

interesul sau abordarea legată de călătorii, identificarea și discutarea motivelor (cum 

ar fi problemele de gen, calitatea vieții sau transportul preferat utilizat în timpul 

tururilor). Este de remarcat faptul că toți autorii cercetați, în timpul studiilor lor, 

dezvoltă chestionare și le folosesc ca bază pentru dovezi empirice. După aceea, dau 

chestionarele pentru a se completa de un grup de vârstnici în timp ce călătoresc. După 

cum s-ar putea aștepta, datorită diferențelor evidente în chestionarele utilizate, 

analizele de cercetare oferă o serie de factori identificați, cărora li se acordă 

interpretare subiectivă și denumire de către autorii respectivi. 

Literatura științifică aplicată oferă o gamă largă de încercări de clasificare a motivației 

călătoriilor persoanelor în vârstă. Guineen (1980) a identificat cinci tipuri de factori 

care influențează alegerea turiștilor în vârstă, potrivit acestuia, motivele principale 

sunt: odihnă și relaxare, întâlniri cu familia și prietenii, exercițiu, experiență nouă, 

realizare.  

Ulterior, s-au făcut clasificări similare; de exemplu, Snappenger (2006) găsește patru 

motive principale (căutare personală, evadare personală, căutare interpersonală și 

căutare personală internă). În plus, segmentarea pasagerilor (folosind tehnici de 

analiză) a fost utilizată în numeroase studii (de exemplu, Wang, 2008; Ward 2014). 

Autorii subliniază că studiile asupra motivelor de călătorie ale persoanelor în vârstă în 

țările occidentale au generat rezultate similare, descoperind în același timp diferențe 

față de motivele consumatorilor asiatici „de vârstă a treia” în timpul călătoriilor 

turistice.  

În scopul acestei Analize, am extras, conform rezultatelor diferitelor studii, cei mai 

importanți trei factori care determină motivația persoanelor de „vârsta a treia” de a 

întreprinde o călătorie turistică. Acestea sunt cel mai adesea cultură / natură, care 

include toți factorii legați de interesul pentru resursele culturale și naturale, dorința 

de a câștiga experiență / aventură nouă, care include motive experimentale (conform 

Sangpikel 2008) și odihnă și relaxare / evadare din viața de zi cu zi legate de relaxare 

(de exemplu, Claver, 1999). Macrofactorii legați de socializare și autorealizare se 

întâlnesc mai rar. 

Când explorați motivația, este important să distingeți motivele care vă stimulează să 

faceți o anumită călătorie și cele care vă limitează și vă descurajează. Primele au 

legătură cu nevoile și dorințele individului. Sunt interioare (sau intrinseci) care oferă 

satisfacție la nivel emoțional (Carneiro, 2013, p.). Sunt intangibile, „atribute comune”. 

Ca atare, ele reprezintă o motivație „ reală ” de a călători pe baza nevoilor individuale 
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pe care literatura s-a concentrat de-a lungul anilor. Pe de altă parte, există mult mai 

puține cercetări care se concentrează pe motivație care descurajează indivizii să 

întreprindă o anumită călătorie. Cel mai adesea, aceste motive sunt factori de risc de 

la destinație sau obstacole în timpul călătoriei.  

Sondajele care se concentrează asupra turiștilor de peste 55 de ani evidențiază unele 

dintre comportamentele specifice ale acestei grupe de vârstă care ar trebui utilizate 

pentru a atrage turiști și pentru a dezvolta servicii adecvate pentru persoanele în vârstă 

de peste 55 de ani. Stereotipul deja familiar al persoanelor în vârstă, și anume că sunt 

slabe, sărace, izolate, neinspirate, ușor influențat, nu este aplicabil. Profilul real al 

persoanelor în vârstă de astăzi este mult diferit: sunt utilizatori pretențioși și 

sofisticați, cu multă experiență, sănătate bună și stare fizică, pregătiți pentru noi 

experiențe și aventuri. 

IV. ANALIZA REZULTATELOR. АН 

IV.1 LUCRU ÎN GRUPURILE FOCUS 

 

În ultimii 20 de ani, interviurile cu focus grup au fost utilizate pe scară largă ca formă 

de analiză calitativă în timpul cercetării. Un grup focus este definit ca un grup de 

oameni care discută un anumit subiect și își exprimă opiniile și crezurile într-un mod 

interactiv. Krueger și Casey (2000) subliniază că interviurile grupurilor focus au început 

la sfârșitul anilor 1930, deoarece mai mulți sociologi aveau îndoieli cu privire la 

exactitatea metodelor tradiționale de culegere a informațiilor și au început să utilizeze 

și să conducă interviuri focus grup. (Stuart și Shamdasani, 1990). 

Potrivit lui Krueger și Casey (2000), în anii 1950, cercetătorii de piață au început să 

folosească grupurile focus ca instrument de cercetare pentru a identifica atractivitatea 

produselor lor și preferințele clienților lor înrudiți.  

Grupul focus este folosit pentru a interacționa cu un grup mic de oameni. Participanții 

au ocazia să răspundă și să dezvolte în continuare ceea ce au spus alții din grup. Această 

abordare sinergică este gândită să genereze informații mai aprofundate și să încurajeze 

participanții la discuții să ofere răspunsuri mai oneste. Grupurile focus se 

caracterizează prin prezența unui moderator și utilizarea unui ghid de discuții. 

Moderatorul stimulează discuțiile dintre membrii grupului și nu intervievarea membrilor 

individuali, adică fiecare participant este încurajat să își exprime opiniile asupra 

fiecărui subiect și să răspundă opiniilor exprimate de ceilalți participanți. Pentru a 

putea participanții la grupul focus să se simtă liniștinți, moderatorul îi asigură că nu 

există răspunsuri corecte sau greșite. 
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Pentru a identifica în mod obiectiv preferințele și motivele turiștilor mai în vârstă, 

principalele probleme și limitări întâlnite în timpul unui circuit turistic, precum și 

discrepanțele dintre serviciile oferite și serviciile pe care le așteaptă și de care au 

nevoie în timpul excursiilor, am lucrat în două grupuri focus care au urmat aceeași 

metodologie. În grupurile focus am inclus reprezentanți ai clubului turistic - veterani, 

reprezentanți ai grupurilor turistice active din cluburile pensionarului, precum și 

persoane aflate în vârstă pre-pensionare și pensionare timpurie, care sunt 

reprezentanți ai segmentului analizat în turism. Fiecare dintre cele două grupuri focus 

au inclus 6 participanți, cetățeni peste 55 de ani, cu niveluri educaționale diferite, 

reședințe diferite, turiști activi și cei care ar dori să reflecte asupra timpului liber cu 

turismul. La începutul pentru fiecare grup focus, moderatorul a fost însărcinat să facă 

o scurtă introducere prin prezentarea regulilor de lucru în grupul focus, a proiectului 

în cadrul căruia a fost realizată analiza actuală și a scopurilor discuției. Prin grupuri 

focus, ne propunem să adunăm informații și să obținem o mai bună înțelegere a 

proiectării întrebărilor și explicațiilor conceptuale pentru publicul țintă pe care le vom 

include în sondajele din faza următoare. Combinarea grupurilor focus cu tehnicile 

cantitative este un mod extrem de util de a face față întrebărilor specifice de 

cercetare. Interviurile din grupurile focus deservesc mai multe scopuri. Acestea vizează 

principalii utilizatori potențiali ai serviciilor turistice, respectiv turiști în vârstă de 

peste 55 de ani. Grupurile focus își propun să discute ce preferințe și motive au turiștii 

în vârstă de peste 55 ani pentru alegerea unui anumit tur sau excursie, ce probleme și 

limitări întâlnesc turiștii în vârstă +55 în timpul unui singur tur turistic. În al doilea 

rând, grupurile focus au drept scop identificarea discrepanțelor dintre serviciile oferite 

și serviciile turistice așteptate și necesare turiștilor în vârstă, pentru a explora idei 

despre cum ar trebui să arate un produs turistic pentru aceștia, ce trebuie să conțină 

pentru a putea fi considerate adecvate. În acest scop, au fost pregătite întrebări cheie 

deschise. 

Problemele discutate în cadrul celor două întâlniri au fost: 

1. Întrebarea 1: Care este viziunea dvs. pentru un produs turistic pentru turiștii + 55 

de ani? Ce credeți că ar trebui să includă un produs turistic pentru turiștii de +55 de 

ani? 

2. Întrebarea 2: Ce așteptați, ce căutați și de ce aveți nevoie atunci când vizitați o 

destinație turistică? 

3. Întrebarea 3: Care sunt motivele și factorii de decizie în alegerea unei destinații? 

4. Întrebarea 4: Care este motivul sau problema pentru care decideți să nu călătoriți?  
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5. Întrebarea 5: Calitatea serviciilor turistice din regiunile Vidin și Montana 

îndeplinește așteptările dvs.? 

Obiectivele grupului focus: 

1. Să formuleze o viziune pentru dezvoltarea unui produs turistic pentru turiștii de 

55 de ani, împărtășită de toți participanții la discuție. 

2. Identificarea motivelor cheie și factorii de decizie atunci când se alege o 

destinație turistică de către turiștii +55 de anu. 

3. Să determine cauza sau problema care determină decizia unui turist de peste 55 

de ani de a nu călători; 

4. Să se stabilească dacă calitatea serviciilor oferite în sectorul turistic din regiunile 

Vidin și Montana răspunde așteptărilor turiștilor de peste 55 de ani; 

Vom folosi analiza de grupului focus în profunzime pentru a evalua preferințele, 

motivele, obstacolele, problemele și comportamentele turiștilor mai în vârstă în timpul 

călătoriilor turistice, care ar contribui la îmbunătățirea ofertei turistice pentru turiști 

de peste 55 de ani.  

Obiectivul 1: Să formuleze o viziune pentru dezvoltarea unui produs turistic pentru 

turiștii de 55 de ani, împărtășită de toți participanții la discuție. 

Participanții la cele două grupuri focus au fost de acord cu următoarea definiție a 

viziunii, pe care au urmat-o în activitatea lor: 

O viziune este o imagine sau o idee despre viitorul dorit. Viziunea se poate baza pe 

speranțe și vise, dar și pe preocupări și temeri legate de probleme sau îngrijorări pe 

care nu vrem să le transformăm în realitate. Viziunea este o reprezentare mentală a 

succesului în viitor. O viziune ar trebui: 

 să fie clar formulată; 

 să fie împărtășită; 

 să fie pozitivă; 

 să fie emoțională. 

La începutul discuției, după ce au fost de acord cu definiția viziunii, participanților le-

au fost prezentate cele două viziuni, care au fost sugerate de participanții la primul și 

al doilea grup focus. Viziunile care reflectă opinia participanților la grupurile focus 

sunt: 

VIZIUNEA 1 - din activitatea grupului focus din orașul Vidin 

Produsul turistic pentru turiștii peste 55 de ani ar trebui să includă o combinație de 

natură frumoasă, liniște și relaxare, mai multe locuri de odihnă, vizitarea site-urilor 

naturale și culturale cu acces ușor, prezența unui ghid cu expertiza necesară, timp liber 
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cu familia, vizitarea evenimentelor culturale, o bună servire, calitate bună a cazării, 

igienă, itinerar cu o durată de 1 până la 3 zile sau 3 și 5 zile, distanțe nu foarte mari, 

timp de odihnă adecvat - toate anotimpurile și nu în ultimul rând prețuri accesibile. 

 

VIZIUNEA 2 - din activitatea celui de-al doilea grup focus din orașul Montana 

Al doilea grup de focus din Montana a evidențiat aceleași elemente. Potrivit 

participanților la focus grupul Montana, unul adecvat nevoilor turiștilor peste 55 de ani, 

produsul turistic trebuie să includă următoarele: liniște și relaxare, la un preț accesibil, 

inclusiv o vizită la obiective culturale, istorice și naturale (informațiile disponibile cu 

privire la accesibilitatea facilități pentru persoanele cu bastoane, cârje, pietoni și 

scaune cu rotile), informații disponibile despre locurile de parcare din jurul site-urilor 

și de cazare, vizite în locuri noi, servicii bune, gătit bun, proceduri terapeutice, locuri 

de odihnă în apropiere de obiective turistice, un traseu cu o durată cuprinsă între 1 și 

3 zile sau 3 și 5 zile, informații disponibile despre dificultatea traseului, distanțe nu 

foarte mari, timp de odihnă adecvat - toate anotimpurile. 

2. Motivele cheie și factorii de decizie în alegerea unei destinații turistice de către 

turiștii + 55: 

Participanții la grupul focal Vidin au menționat drept motive cheie pentru alegerea unei 

destinații turistice de către turiștii +55, următoarele: dorință de odihnă și relaxare, 

petrecerea mai mult timp cu familia și prietenii, diversitate, vizitarea de locuri noi, 

aflarea unor noi obiceiuri, povești interesante, întâlnirea cu oameni noi, efectuarea de 

proceduri terapeutice. 

Pentru factorii decisivi în alegerea unei destinații turistice, participanții la grupul focus 

din Vidin au declarat următoarele: prețuri accesibile, trasee combinate interesante, 

combinație de vacanță cu plimbări și obiective turistice;  

2. Motivele cheie și factorii de decizie în alegerea unei destinații turistice de către 

turiștii + 55: 

Participanții la grupul focal Montana au menționat motive cheie similare pentru 

alegerea unei destinații turistice de către turiștii +55, următoarele: dorință de a 

petrece mai mult timp cu familia și prietenii, odihnă, diversificare, vizitarea de locuri 

noi, întâlnirea cu oameni noi, efectuarea de proceduri terapeutice. 

Următorii au fost menționați ca factori decisivi în alegerea unei destinații turistice: 

prețuri accesibile, vizitarea obiectivelor culturale, istorice și naturale; 

3. Să determine cauza sau problema care determină decizia unui turist de peste 55 de 

ani de a nu călători; 
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În următoarea problemă discutată, participanții la grupul focal Vidin au fost de acord 

că principalele bariere care determină decizia de a nu călători sunt, în primul rând, 

resurse financiare limitate, în al doilea rând probleme de sănătate, în al treilea rând 

lipsa companiei, pe locul patru, lipsa unei oferte turistice interesante și adecvate 

nevoilor lor. 

Cu privire la acest punct, participanții la grupul de focus din Montana au evidențiat 

următoarele obstacole care îi împiedică să participe la călătoriile turistice: și au 

subliniat, în primul rând, motivele financiare urmate de starea lor de sănătate, iar al 

treilea motiv a indicat lipsa de informații suficiente despre destinații, precum și faptul 

că nu toate facilitățile sunt accesibile persoanelor cu bastoane, cârje, plimbători și 

scaune cu rotile (accesibilitate slabă).  

4. Să se stabilească dacă calitatea serviciilor oferite în sectorul turistic din regiunile 

Vidin și Montana răspunde așteptărilor turiștilor de peste 55 de ani; 

Determinarea dacă și în ce măsură calitatea serviciilor furnizate în sectorul turistic din 

regiunile Vidin și Montana îndeplinește așteptările turiștilor de peste 55 de ani a fost a 

patra întrebare discutată în timpul grupului focus. Avantajele serviciilor oferite sunt 

următoarele: bază de cazare bogată, bucătărie variată. Dezavantajele sunt: lipsa de 

publicitate, servicii slabe, lipsa produselor turistice adaptate nevoilor turiștilor + 55 

Participanții la grup au convenit că este necesar să se dezvolte un nou produs turistic 

pentru turiști +55, dar este foarte important să se efectueze studii și analize de 

marketing anume pentru a-l dezvolta adecvat nevoilor turiștilor +55. 

Participanții la discuție s-au concentrat pe dezvoltarea unui produs care combină 

recreerea cu obiectivele culturale, istorice și naturale. Ei au subliniat că sunt în 

căutarea de experiențe unice și autentice. Unii dintre participanții la focus grup aveau 

cunoștințe vaste despre moștenirea culturală și istorică a celor două regiuni și sunt 

turiști cu experiență. Ei au declarat că vor să primească mai mult din vacanță, nu doar 

distracție și odihnă, ci vor să învețe ceva nou și să-și extindă înțelegerea moștenirii 

regiunii în timpul călătoriilor. Turiștii au nevoie de informații despre istoria unui sit 

cultural - istoric sau fenomen natural, informații despre orașul sau așezarea pe care o 

vizitează, cum ar fi istoria, traiul de viață, fapte interesante și multe altele. Prea multe 

obiecte sunt lipsite de o bază istorică reală, sunt exponate interesante, dar fără 

legătură - aici un costum vechi, acolo o mașină de cusut veche, prăbușită într-un colț, 

o fotografie a revoluționarilor locali. Și când vizitatorul pleacă, știe foarte puțin în plus 

față de ceea ce știa înainte de a veni, cu excepția faptului că, bineînțeles, în casa 

sunt ”multe lucruri”. Potrivit turiștilor de peste 55 de ani, siturile istorice și natura 
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frumoasă sunt considerate cele mai atractive locuri de vizitat. În plus, aceștia apreciază 

mult experiența culturală, prețurile competitive și personalul prietenos. Calitatea 

transportului, ghizi locali, prelegerile și bucătăria locală sunt de asemenea foarte 

apreciate de turiști. Din păcate, aceștia subliniază că nici bucătăria, servirea și nici 

serviciile turistice nu sunt la nivelul dorit. Este necesar să se lucreze pentru 

îmbunătățirea calității acestui tip de servicii. 

 

IV.2 ANALIZA SONDAJULUI 

 

Analiza este realizată pe baza unui chestionar elaborat. Este împărțită în principal în 

trei părți: 1. Caracteristici demografice: care acoperă probleme majore de sex, vârstă, 

educație, stare civilă și locul de reședință. 2. Factori de vizitat: această secțiune 

abordează problemele comune de călătorie, preferințele pentru cu cine să 

călătorească, destinațiile turistice preferate și tipurile de turism, sezonul de călătorie 

preferat, organizarea călătoriilor, sursa de informații pre-călătorie, modurile de 

transport preferate și importanța subiecte de călătorie, cazări preferate, timp de 

călătorie preferat, resurse financiare necesare călătoriei, probleme și piedici în 

călătorii, interese și factori cheie precum calitatea și disponibilitatea infrastructurii și 

a instalațiilor. 3. Evaluarea calității serviciilor oferite în sectorul turistic din regiunile 

Vidin și Montana și descrierea așteptărilor pe care turiștii le au în timpul unei călătorii 

turistice. Chestionarul a fost proiectat pentru a fi completat cu ușurință în aproximativ 

20 de minute, conținând 29 de întrebări, în principal cu bifare (unele dintre ele permit 

alegeri multiple, acolo unde este cazul) și mai multe deschise (de ex. Vă rugăm să 

scrieți ce așteptați și ce căutați atunci când vizitați o destinație turistică). Chestionarul 

a fost trimis de către expertul nostru fiecărui respondent în formă de hârtie sau prin 

interviu telefonic. 

Sondajele au fost completate corespunzător și cu bună credință. În fiecare raion, 

au fost intervievați reprezentanții satelor, orașelor mici, centrelor municipale și 

orașelor raionale. În ceea ce privește vârsta, respondenții au avut vârste cuprinse între 

55 și peste 75 de ani, cu nivel educațional și stare civilă diferită. Respondenții 

chestionați sunt cu afinitate pentru turism, precum și potențiali turiști, s-a urmărit să 

se ajungă la un grup larg țintă pentru a identifica diferite motive și modele de 

comportament. Datorită faptului că regiunea de nord-vest are un statut de cumpărare 

mai scăzut, am inclus în analiză persoane cu securitate financiară ridicată, medie și 

mică. În tabelele de mai jos, rezultatele aritmetice calculate sunt date pe zonă, astfel 
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încât se pot face comparații și pot fi găsite diferențe. Astfel, rezultatele sondajului vor 

ajuta clientul să-și construiască o idee realistă a nevoilor, necesităților, preferințelor, 

motivelor și așteptărilor de bază, precum și limitările și problemele turiștilor +55 atunci 

când aleg și în timpul circuitelor turistice. Datele prezentate în tabele sunt ordonate 

după indicatori (sortate) pentru a le face mai ușor de înțeles și, mai ales, pentru a 

stabili orice tipare. 

1. Date demografice 

Distribuția respondenților pe sexe. Rezultatele primei întrebări a sondajului 

oferă informații despre sexul respondenților și sunt direct legate de obiectivele 

sondajului. 

Majoritatea răspunsurilor au provenit de la femei din regiunile Vidin și Montana (61% 

dintre respondenți, în concordanță cu tendința generală a populației). Motivul exact 

este dificil (de exemplu, femeile în vârstă sunt mai numeroase decât bărbații mai în 

vârstă; femeile în vârstă sunt mai active decât bărbații mai în vârstă; turismul este un 

sector în care femeile sunt mai active ). Este important să furnizați date separate în 

funcție de sex, pentru a analiza dacă în răspunsurile întrebărilor suplimentare sunt 

diferențe din cauza sexului. 

Tabel 1. Distribuția respondenților din regiunea Vidin pe sex 

 

 

Tabel 2. Distribuția respondenților din regiunea Montana pe sex 

1. bărbat
39%

2. femeie
61%

1.Dvs. sunteți:

1. bărbat

2. femeie
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Sexul joacă un rol foarte important în segmentarea motivației turiștilor + 55. 

Cercetările în acest sens arată că rolurile sociale ale unui bărbat și ale unei femei, 

și mai precis cunoștințele și experiența caracteristice acestor roluri, influențează 

motivația și judecata unui anumit produs turistic sau influențează alegerea unui 

anumit produs sau traseu turistic. Rezultatele practicii de cercetare în acest sens 

pot fi rezumate după cum urmează: 

Față de bărbați, femeile prelucrează informații mai detaliate despre fiecare 

produs. 

Din cele de mai sus, se poate concluziona că sexul este unul dintre indicatorii cheie 

pentru segmentarea turiștilor peste 55 de ani. Diferitele mecanisme de prelucrare 

a informațiilor, precum și diferitele valori și priorități ale bărbaților și femeilor 

determină nevoia ca companiile și organizațiile care furnizează servicii în sectorul 

turismului să țină seama de preferințele  

și gusturile turiștilor de ambele sexe. 

A doua întrebare din chestionar care determină profilul participanților este o 

întrebare legată de categoria de vârstă. Întrebarea este închisă și oferă mai multe 

răspunsuri alternative: A) de la 55 la 65, B) de la 65 la 70, C) de la 70 la 75, D) peste 

75. Această întrebare este importantă pentru a înțelege relația dintre călătoriile 

de agrement și îmbătrânirea activă. 

Tabel 3. Raportul respondenților din regiunea Vidin pe grupe de vârstă  

1.bărbat
39%

2. femeie
61%

1. Dvs. sunteți

1.bărbat 2. femeie
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Graficul arată că la sondaj participă persoane din diferite grupuri de vârstă, ceea 

ce ne va oferi informații mai clare despre ce tip de turism este preferat de 

persoanele cu vârste diferite de peste 55 de ani. În regiunea Vidin, cel mai mare 

interes în completarea anchetei l-au avut respondenții din grupa de vârstă pre-

pensionare (55-65 ani) - 64%, urmată de respondenții din grupa de vârstă pentru 

pensionare, care acoperă persoanele între 65-70 de ani - 17%. , urmată de 

respondenții din grupa de vârstă 70 - 75 ani - 12% și cel mai puțin cei chestionați 

peste 75 de ani - 7%. Se poate concluziona că vârsta medie a respondenților este 

de 55-65 de ani. Analiza demografică arată că persoanele în vârstă de pensionare 

sunt cele mai active și participă adesea la excursii și circuite turistice. Restul 

grupelor de vârstă sunt mai puțin activi, se pare că au mai puține șanse să participe 

la excursii și tururi și preferă să se bucure de liniște și pace, combinate cu 

petrecerea timpului cu familia și prietenii, în timpul concediilor. 

 

Tabel 4. Proporția respondenților din regiunea Montana pe grupe de vârstă 

1.  55 – 65 ani                        
; 48; 64%

2.   65 -70 ani                             
; 13; 17%

3.   70 -75 ani                             
; 9; 12%

4.   peste 75 de 
ani                               

; 7%

În ce categorie de vârstă vă încadrați?

1.  55 – 65 ani                             2.   65 -70 ani

     3.   70 -75 ani      4.   peste 75 de ani
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Din regiunea Montana, ca și din regiunea Vidin, cel mai mare interes în completarea 

anchetei l-au avut respondenții din grupa de vârstă pre-pensionare (55-65 ani) - 58% 

- urmați de, spre diferență de Vidin, de respondenții din grupa de vârstă 70 - 75 de 

ani - 16%, urmați de respondenții din grupa de vârstă pentru pensionare, acoperă 

persoanele între 65 și 70 de ani, iar cel mai mic număr de respondenți peste 75 - 

11%.  

Vârsta este un indicator de segmentare utilizat frecvent. Este potrivit ca abordarea 

a priori să segmenteze preferințele turistice ale persoanelor de peste 55 ani, 

deoarece odată cu vârsta, preferințele, oportunitățile, stilul de viață și obiceiurile 

se schimbă. Turiștii în vârstă de peste 55 ani de vârste diferite diferă după modul 

în care percep mediul, ceea ce reflectă, de asemenea, motivația lor pentru 

alegerea unei destinații. În analiza noastră, am încercat să includem în studiu 

persoane din diferite grupe de vârstă. 

Eficiența de segmentare a vârstnicilor de peste 55 de ani în funcție de sex și vârstă 

este semnificativ crescută atunci când alte variabile demografice sunt incluse în 

procesul de segmentare. 

Factorii de educație, starea civilă și reședința sunt, de asemenea, utili în scopul 

segmentării turiștilor de peste 55 de ani, deoarece sunt folosiți în combinație 

pentru a efectua așa-numitele segmentarea polifactorială. Prin intermediul 

acestora, se realizează o descriere detaliată a turiștilor +55 chestionați, oferind 

1.    55 – 65 ani            
58%

2.   65 -70 ani                         
15%

3.   70 -75 ani                                
16%

4.    peste 75 de 
ani                             

11%

În ce categorie de vârstă vă încadrați?

1.    55 – 65 ani                 2.   65 -70 ani

     3.   70 -75 ani      4.    peste 75 de ani
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astfel o explorare mai detaliată a acestora. Prin urmare, a treia întrebare din 

chestionar stabilește educația respondenților.  

Tabelul 5. Distribuția respondenților din regiunea Vidin după educație 

 

Cei mai mulți dintre ei au răspuns la întrebare cu învățământul secundar - 70%, 17% 

cu studii postliceale, 8% cu studii superioare și 5% cu studii primare. Aceasta oferă 

o bună reprezentare a persoanelor în vârstă cu diferite grade de educație. 

Tabel 6. Distribuția respondenților din regiunea Montana pe educație 

 

Situația este aceeași în regiunea Montana, cei mai mulți dintre ei au răspuns cu o 

diplomă de liceu - 52%, 36% cu o diplomă universitară, 9% cu postliceală și doar 3% 

cu studii primare. Grupul chestionat este un bun eșantion reprezentativ de oameni 

cu diferite studii educaționale. 

Următorul tabel prezintă răspunsurile primite cu privire la starea civilă: 

1.    studii 
superioare                   

17%
2.   specializare 
postliceală                

8%
3.   liceu                              
70%

4.    gimnaziu                               
5%

3. Question. What is your education?

     1.    studii superioare

     2.   specializare postliceală

     3.   liceu

     4.    gimnaziu

1.    studii 
superioare           

36%2.   specializare 
postliceală                          

9%

3.   liceu                            
52%

4.   gimnaziu                                
3%

3. Care este starea dvs. civilă?

     1.    studii superioare      2.   specializare postliceală

     3.   liceu      4.   gimnaziu
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Tabel 7. Distribuția respondenților din regiunea Vidin după starea civilă 

 

 

 

Majoritatea respondenților din regiunea Vidin sunt căsătoriți - 70%, 15% sunt văduvi 

sau văduve, 13% sunt divorțați, iar cel mai mic este grupul necăsătorit, doar 2%, 

ceea ce se explică prin categoria lor de vârstă. 

 

Tabel 8. Distribuția respondenților din regiunea Montana după starea civilă 

 

1.   singur/ă                          
2%

2.   căsătorit /ă                           
70%

3.    divorțat /ă                                 
13%

4.    văduv/ă                               
15%

4.  Care este starea dvs. civilă?

     1.   singur/ă      2.   căsătorit /ă

3.    divorțat /ă                                      4.    văduv/ă
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Conform criteriului stării conjugale, respondenții din regiunea Montana, precum ca 

și cei din regiunea Vidin domină căsătoriții - 71%, urmați de 15% văduvi sau văduve, 

10% sunt divorțați și cel mai mic grup este din nou necăsătorit, doar 4%, ceea ce 

este se explică și prin categoria lor de vârstă. Această întrebare este esențială 

pentru analiză, deoarece oferă o idee despre oameni de stare civilă diferită, ce 

preferințe au în industria turismului. Este pozitiv faptul că persoanele celibatare 

sunt implicate în eșantion, precum și văduvi sau văduve, ceea ce ne va ajuta să 

identificăm ce tip de turism preferă și ce îi motivează să călătorească. Analiza arată 

că aceștia preferă excursiile organizate cu cunoscuții de vârsta lor (Clubul 

pensionarilor, Cercul de prietenie, vecinii etc.), cu o durată de 2-5 zile. În timpul 

excursiei se așteaptă să viziteze locuri noi, să socializeze cu prietenii, să diversifice 

viața gri de zi cu zi și să se bucure de odihnă și liniște. 

Studiul arată că cuplurile sunt mai susceptibile să călătorească decât celibatarii. 

Acest lucru se datorează probabil faptului că turiștii în vârstă de peste 55 de ani se 

simt mai siguri atunci când sunt în companie. Prin urmare, cuplurile individuale 

preferă să călătorească într-un grup organizat, ceea ce le conferă securitate. 

A cincea întrebare ne oferă informații despre locul de reședință al respondenților. 

Tabel 9. Distribuția respondenților din regiunea Vidin după locul de reședință  

1.    singur/ă                                  
4%

2.     căsătorit /ă                             
71%

3.    divorțat /ă                                  
10%

4.    văduv/ă                              
15%

4.  Care este starea dvs. civilă?

     1.    singur/ă

     2.     căsătorit /ă

3.    divorțat /ă                                  

     4.    văduv/ă
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Eșantionul respondenților este echilibrat, 37% dintre respondenți sunt dintr-un oraș 

mare, 35% sunt de la sat și 28% dintr-un oraș mic. Cercetările pe această temă ne 

vor oferi informații despre faptul dacă au aceleași preferințe în domeniul turismului 

cei care trăiesc într-un oraș mare și cei dintr-un oraș mic. 

 

Tabel 10. Distribuția respondenților din regiunea Montana după locul de 

reședință 

 

 

 

1.    oraș mare                               
37%

2.    oraș mic                        
28%

3.   sat                               
35%

5. Dvs. sunteți din:

1.    oraș mare                               

2.    oraș mic                        

     3.   sat

1.    oraș mare                      
36%

2.   oraș mic                        
56%

3.   sat                                
8%

5. Dvs. sunteți din:

1.    oraș mare                      2.   oraș mic                             3.   sat
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Spre deosebire de regiunea Vidin, în regiunea Montana, majoritatea respondenților 

sunt dintr-un oraș mic - 56%, dintr-un oraș mare sunt 36% și doar 8% sunt de la sat. 

Este de remarcat faptul că participanții la chestionarele din sate îndreaptă alegerea 

către turismul cultural - istoric sau cognitiv în combinație cu odihna și liniștea, în 

timp ce respondenții din orașe își oferă preferințele pentru turismul ecologic. 

Această întrebare a fost ultima întrebare care a furnizat informații de bază despre 

respondenți, cum ar fi sexul, educația, vârsta, starea civilă și locul de reședință. 

După identificarea participanților, continuăm cu întrebări pentru a trece în revistă 

autoevaluarea respondenților cu privire la cât de familiari sunt cu potențialul 

turistic al regiunilor Vidin și Montana, care le sunt așteptările, obstacolele și nevoile 

turiștilor +55 în timpul unui circuit turistic. 

Următoarea întrebare examinează opinia respondenților, în legătură cu cât sunt de 

familiari cu potențialul turistic al regiunilor Vidin și Montana? 

 

Tabel 11. Răspunsul respondenților la întrebare din regiunea Vidin. Sunteți la 

curent cu potențialul turistic al regiunilor Vidin și Montana? 

 

Scopul întrebării este de a determina în ce măsură respondenții sunt conștienți de 

potențialul turistic al ambelor zone. Concluziile mai importante care se pot trage 

sunt că 39% dintre respondenți sunt conștienți de potențialul turistic al regiunilor 

Vidin și Montana, conform autoevaluării lor, 33% sunt suficient de familiari, 25% 

sunt oarecum mai puțin la curent și doar 3% nu sunt la curent deloc. Analiza 

răspunsurilor la această întrebare arată că potențialul turistic al regiunilor Vidin și 

Montana este bine cunoscut de către respondenți. 

1.   puțin                       
25%

2.  îndeajuns                   
39%

3.   sunt la 
curent                                  

33%

4.    nu sunt 
deloc                          

3%

6.Sunteți la curent cu potențialul turistic din regiunile 

Vidin și Montana?

1.   puțin                            2.  îndeajuns

     3.   sunt la curent      4.    nu sunt deloc
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 Tabel 12. Răspunsul respondenților la întrebare din regiunea Montana. 

Sunteți la curent cu potențialul turistic al regiunilor Vidin și Montana? 

 

 

În regiunea Montana, situația este diferită, 27% dintre respondenți sunt conștienți 

de potențialul turistic al regiunilor Vidin și Montana, 39% sunt suficient de 

conștienți, 21% sunt mai puțin la curent și 13% nu sunt la curent. În comparație cu 

respondenții din Vidin, în Montana există un procent relativ mare de persoane care 

nu sunt deloc familiarizate cu potențialul turistic din cele două zone. Este pozitiv 

faptul că în ambele zone există o conștientizare relativ ridicată a potențialului local 

al celor două regiuni. 

Din răspunsurile primite de la respondenții din cele două regiuni, se poate 

concluziona că, în general, respondenții sunt conștienți de potențialul turistic al 

celor două regiuni. Cu toate acestea, dacă aceste informații sunt corecte este o 

problemă pentru un studiu mai aprofundat, pe care îl vom efectua prin următoarele 

întrebări. 

Următoarea întrebare din sondaj a căutat informații despre opinia respondenților, 

în special dacă au călătorit de plăcere în ultimii cinci ani. Întrebarea este închisă 

și oferă două răspunsuri alternative: da și nu. 

 

Tabel 13. Răspunsul respondenților din regiunea Vidin la întrebare. Ați 

călătorit în ultimii 5 ani pentru plăcere? 

1.   puțin                      
21%
2.   îndeajuns               

27%

3.   sunt la curent                             
39%

4.    nu sunt deloc                         
13%

6. Sunteți la curent cu potențialul turistic din regiunile Vidin și 

Montana?

1.   puțin                           2.   îndeajuns

     3.   sunt la curent      4.    nu sunt deloc
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Potrivit tabelului, majoritatea respondenților din regiunea Vidin au spus că au 

călătorit de plăcere în ultimii cinci ani - 71,70% , doar 28,30% au declarat că nu au 

putut călători. În întrebările următoare, vom acorda o atenție deosebită acestor 

28, 29% pentru a înțelege motivele lipsei aranjamentelor de vacanță din ultimii ani. 

Următorul tabel ilustrează răspunsul la aceeași întrebare de către respondenții 

regiunii Montana. 

 

Tabel 14. Răspunsul respondenților la întrebare din regiunea Montana.   Ați 

călătorit în ultimii 5 ani pentru plăcere? 

Yes 71,70 %

2. No; 28,30%

7.Ați călătorit în ultimii 5 ani de plăcere?

1. da 2. nu
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În regiunea Montana, ca și în regiunea Vidin, majoritatea respondenților au spus că 

au călătorit de plăcere în ultimii cinci ani - 80,75%, doar 19,25% au declarat că nu 

au putut călători. 

Următoarele câteva întrebări care sunt incluse în sondaj ne oferă informații despre 

motivația și nevoile turiștilor mai în vârstă în timpul excursiilor. Am ales să primim 

informațiile prin întrebări închise care includ o alegere a alternativelor fixe și 

oricine poate indica gradul de acord cu anumite întrebări sau poate pune 

preferințele în ordine. Am lăsat tuturor posibilitatea de a exprima o altă opinie față 

de răspunsurile oferite de noi, în secțiunea Altceva. Următoarele întrebări sunt mai 

mult legate de modelele generale de călătorie ale persoanelor în vârstă, pe care 

ne concentrăm în această parte a analizei. 

Următoarea întrebare este destinată să ne ofere informații cu cine și cum preferă 

turiștii în vârstă să călătorească.   

 

Tabel 15. Răspunsul respondenților la întrebare din regiunea Vidin.   Când 

sunteți în vacanță, călătoriți cu: 

Yes; 80,75%

2. No; 19,25%

Ați călătorit în ultimii 5 ani de plăcere?

1. da 2. nu
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Din rezultatele ilustrate în tabel, se poate concluziona din răspunsurile primite că 

aproape 50% dintre turiștii în vârstă călătoresc cel mai des cu familia, 24% dintre 

respondenți călătoresc cu un grup de oameni pe care îi știu, 14% preferă să 

călătorească cu soț / partener, 7% preferă să călătorească cu nepoții și doar 6% 

călătoresc cu persoane pe care nu le cunosc. De asemenea, am oferit un răspuns 

deschis la această întrebare, dar niciunul dintre respondenți nu a folosit această 

oportunitate. Din răspunsurile pe care le-am primit putem concluziona că vârstnicii 

preferă să călătorească cu familia sau cu prietenii. Este crucial pentru persoanele 

în vârstă să știe în avans cu cine vor călători, ceea ce le oferă securitate și liniște 

sufletească. Având în vedere faptul că printre respondenții sunt și singuri și văduvi 

/ văduve, există răspunsuri care indică faptul că călătoresc într-un grup cu oameni 

pe care nu i-au cunoscut până acum. În călătorie, ei văd o ocazie de a întâlni oameni 

noi, de a se diversifica, de a scăpa de viața de zi cu zi gri și de singurătate, motiv 

pentru care tind să întreprindă o astfel de călătorie. 

 

Tabel 16. Răspunsul respondenților la întrebare din regiunea Montana.   Când 

sunteți în vacanță, călătoriți cu: 

 

14 %

49 %

7 % 

24 %

6 % 

0

0 10 20 30 40 50

1. partener

2. familia

3. cu nepoți       

4. În grup, cu persoane cunoscute

5. În grup, cu persoane pe care nu le știam 
dinainte 

6. Altceva

8. Când sunteți în concediu, călătoriți cu:



33 

 

 

În Montana, respondenții au dat răspunsuri similare, din nou aproape 50% dintre 

turiștii în vârstă preferă să călătorească cel mai adesea cu familia, 20% preferă să 

călătorească cu un grup de oameni pe care îi cunosc, 14% preferă să călătorească 

cu un soț / partener, 8% preferă să călătorească cu nepoții lor și doar 4% călătoresc 

cu oameni pe care nu îi cunosc. Din regiunea Montana, 5 persoane intervievate au 

profitat de ocazie pentru a răspunde diferit la ceea ce a fost sugerat. Patru 

persoane au declarat că preferă să călătorească singure și una a indicat că nu a 

călătorit în principiu. Dintre respondenții din Montana, trei au indicat câte două 

răspunsuri. Un respondent a declarat că uneori călătorește cu familia și partenerul, 

celălalt a declarat că uneori călătorește cu familia și cu oamenii pe care îi cunoaște, 

iar un al treilea a indicat că uneori călătorește cu familia și cu persoane pe care nu 

le cunoaște. Concluzia analizei rezultatelor este că, și în zona Montana, persoanele 

în vârstă preferă să călătorească cu familia sau cu prietenii și să se bazeze pe un 

mediu sigur. Acest lucru le conferă securitate, care este un factor cheie pentru 

turiștii de peste 55 de ani. 

A noua întrebare este esențială pentru scopurile analizei. Scopul întrebării este de 

a afla ce tip de turism este preferat de turiștii mai în vârstă pentru a dezvolta un 

produs turistic adecvat nevoilor lor. Am ales să primim informații despre acest 

răspuns printr-o întrebare închisă care include o alegere a alternativelor fixe, iar 

oricine poate oferi preferințele sale personale. Am lăsat tuturor posibilitatea de a 

exprima o altă opinie față de răspunsurile oferite de noi, în secțiunea Altceva și să 

propună alt tip de produs, pe care îl preferă sau combinația mai multor produse. 
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Tabel 17. Răspunsul respondenților la întrebare din regiunea Vidin.   Ce tip de 

turism preferați? 

 

 

Răspunsurile arată că turiștii în vârstă din regiunea Vidin preferă în principal 

turismul cultural - istoric - 42% și turismul medical și SPA 33%, ceea ce nu este 

surprinzător având în vedere vârsta și starea lor de sănătate. Dintre respondenți, 

17% preferă turismul ecologic, 6% turismul de eveniment și doar 2% turismul culinar. 

Acest lucru arată că turiștii de peste 55 de ani sunt interesați de istorie, cultură, 

îngrijire medicală și nu acordă prea multă atenție vizitării programelor de 

divertisment sau a gătitului. Este surprinzător faptul că niciunul dintre respondenți 

nu a preferat turismul religios. Ne așteptam ca, având în vedere grupa de vârstă, 

să existe interes pentru turismul religios, dar această așteptare nu a fost confirmată 

de rezultate. De asemenea, niciunul dintre respondenți nu a indicat alte tipuri de 

turism, au ales doar tipurile de turism indicate de noi, ceea ce indică faptul că am 

reușit să acoperim toate tipurile de turism care sunt de interes pentru consumatorii 

mai în vârstă. 

 

Tabel 18. Răspunsul respondenților la întrebare din regiunea Montana. Ce tip 

de turism preferați? 
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Analiza rezultatelor arată o imagine ușor diferită în regiunea Montana. Aici, 

aproape 50% au preferat turismul medical și turismul balnear, următorul turism cel 

mai preferat este din nou cultural - istoric - 39%, urmat de turismul ecologic - 13%. 

Turismul de evenimente și turismul culinar din regiunea Montana nu atrag prea mult 

interes în rândul turiștilor mai în vârstă. Doar 2% au preferat turismul de eveniment 

și 1% turismul culinar. Și în regiunea Montana, niciunul dintre respondenți nu a 

indicat preferința pentru un alt tip de turism. Aici, însă, șase persoane din 

respondenți au dat mai mult de un răspuns. Unul dintre respondenți a indicat că 

preferă turismul cultural - istoric și terapeutic, un altul a declarat că preferă 

turismul cultural - istoric și de evenimente, un al treilea și-a declarat preferințele 

pentru turism cultural - istoric și ecologic, un al patrulea interes declarat pentru 

cultural - istoric și turismul culinar, al cincilea este interesat de turismul 

terapeutic, cultural și istoric și turismul de evenimente. De asemenea, este 

interesant faptul că în regiunea Montana, niciunul dintre respondenți nu a indicat 

turismul religios. Acest lucru consolidează opinia noastră că turiștii de peste 55 de 

ani nu sunt interesați de turismul religios. Ei preferă în principal turismul cultural - 

istoric, terapeutic și ecologic combinat cu liniștea, odihna și timpul cu prietenii și 

rudele. 

A zecea întrebare ne va oferi informații despre locul în care turiștii în vârstă le 

place să călătorească. 
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Tabel 19. Răspunsul respondenților la întrebare din regiunea Vidin.   Unde 

călătoriți cel mai des? 

 

 

Răspunsurile arată că turiștii în vârstă din regiunea Vidin preferă să călătorească 

cel mai des în Bulgaria - 74%. Ceea ce determină alegerea lor este securitatea, ei 

se simt mai liniștiți și mai siguri atunci când se află în propria lor țară, influențați 

de prețurile mai mici pentru serviciile turistice și distanțele mai scurte. Turiștilor 

mai în vârsta nu le place să călătorească mult timp, prefera excursiile scurte cu 

mai multe vacanțe. 22% dintre respondenți preferă să călătorească în propria 

regiune. Motivul pentru alegerea lor din nou este securitatea, distanța scurtă, 

resursele financiare mici pe care trebuie să le aloce și locurile familiare, care le 

oferă și un sentiment de securitate, determină alegerea lor. Un respondent a 

declarat că nu călătorește în principiu. Doar 4% dintre respondenți preferă 

călătoriile în străinătate. Procentul scăzut al celor care doresc să călătorească în 

străinătate este determinat de mai mulți factori, lipsa de cunoaștere a unei limbi 

străine, frica de a se gândi la necunoscut și nevoia de mai multe resurse financiare, 

călătorii aeriene, care de cele mai multe ori îngreunează adulții. Spațiile închise 

pe aeroporturile unde există distanțe lungi de mers, spațiul închis al aeronavei 

creează un sentiment de anxietate pentru persoanele în vârstă.  

 

Tabel 20. Răspunsul respondenților la întrebare din regiunea Montana. Ce tip 

de turism preferați? 
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Rezultatele analizei răspunsurilor respondenților din regiunea Montana sunt destul 

de similare. Turiștii în vârstă chestionați din regiunea Montana preferă să 

călătorească cel mai des în Bulgaria - 73%, diferența fiind cu doar un procent sub 

rezultatele din regiunea Vidin. 19 % dintre respondenți preferă să călătorească în 

propria regiune. Doar 8% dintre respondenți preferă călătoriile în străinătate. Patru 

persoane intervievate au indicat că preferă să călătorească în Bulgaria și în 

străinătate, iar una a indicat că preferă să călătorească în Bulgaria, în regiune și în 

străinătate. 

Concluzia este că, în special, turiștii în vârstă preferă să călătorească în Bulgaria, 

ceea ce arată că, în timpul vacanței, persoanele în vârstă au un potențial important 

pe piață pentru dezvoltarea turismului în Bulgaria. Conform analizei, călătoriile în 

propria regiune nu sunt deosebit de populare, iar călătoriile în străinătate s-ar 

putea spune că sunt cazuri izolate. Cert este că turismul intern este un segment 

important al sectorului turistic, însă călătoriile în propria regiune nu sunt încă 

foarte populare sau nu sunt considerate „alegerea corectă a călătoriei” de către 

respondenți. Acest lucru este determinat într-o oarecare măsură de faptul că datele 

din regiune nu sunt suficient de cunoscute de către respondenți, lipsesc informații 

despre obiectivele turistice și locuri de vizitat interesante, în ciuda propriei 

judecăți că sunt bine familiarizați cu resursele regiunii. 

Întrebarea 11 își propune să ne ofere informații despre transportul preferat pentru 

călătorii în timpul concediului. 
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Tabel 21. Răspunsul respondenților la întrebare din regiunea Vidin. 11. Cu ce 

mijloc de transport călătoriți? 

 

 

Printre mijloacele de transport preferate, așa cum se vede în tabel, transportul 

personal este prima alegere a respondenților - 73%. Cealaltă opțiune este 

transportul public, cel puțin 8% dintre respondenți consideră că transportul 

organizat este potrivit pentru călătoriile de vacanță. Rezultatul este interesant, 

ne-am așteptat ca un procent mai mare să aleagă transportul organizat, deoarece 

mulți dintre respondenți au declarat că preferă să călătorească într-un grup cu 

cunoscuți și prieteni. Interesant este că mulți dintre respondenți preferă 

transportul în comun. Este important de menționat aici că predomină persoanele 

între 55 și 65 de ani. Sunt încă activi și în stare fizică bună, nu au încă nicio 

problemă în transportul bagajelor și schimbarea vehiculelor în timpul călătoriei. 

  

Tabel 22. Răspunsul respondenților la întrebare din regiunea Montana. 11. Cu 

ce mijloc de transport călătoriți? 
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În regiunea Montana, ca și regiunea Vidin, cel mai preferat mijloc de transport este 

transportul personal - 58%. Spre deosebire de regiunea Vidin, cel de-al doilea tip 

de transport preferat este cel organizat - 31%. Cel mai mic procent dintre 

respondenți consideră că transportul public este cel mai potrivit pentru călătoriile 

de vacanță - 11%. 

Concluzia este că turiștii în vârstă aleg în principal să călătorească la destinația 

dorită prin transport personal, ceea ce le conferă securitate și independență. A 

doua alegere pentru transportul preferat în timpul călătoriilor este interesantă, 

respondenții din Montana aleg transportul organizat. Alegerea lor este determinată 

de faptul că acest tip de transport le oferă securitate și liniște sufletească, ei 

preferă să călătorească în grup cu cunoscuții, cu un traseu clar și informații clare 

despre locurile pe care le vor vizita și locurile în care vor sta. Spre deosebire de 

respondenții din Montana, Vidin preferă cel public față de transportul organizat, 

alegerea lor este determinată de faptul că acest tip de transport le conferă 

independență. Ei pot schimba oricând timpul de călătorie, vehiculul și chiar 

destinația, ceea ce nu este posibil cu transportul organizat. Transportul public este 

preferat de turiștii mai aventuroși, precum și de turiști cu vârste cuprinse între 55 

și 65 de ani.  

Întrebarea 12 este esențială pentru studiul nostru, urmând să ne ofere informații 

despre criteriul atunci când se alege o destinație turistică. Din răspunsul la această 

întrebare, vom obține o idee despre importanța acordată de respondenți 
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obiectivelor turistice, naturii, infrastructurii, activităților și serviciilor distractive. 

Fiecare respondent ar trebui să dea un răspuns sau mai multe răspunsuri, 

concentrându-se pe cele mai preferate opțiuni pentru turiștii peste 55 de ani. Acest 

răspuns ne va ajuta să înțelegem atitudinile și așteptările care vor influența 

motivația și dorința de a participa la un anumit circuit turistic. 

Tabelul ilustrează rezultatele preferințelor turiștilor peste 55 de ani: 

 

Tabel 23. Răspunsul respondenților la întrebare din regiunea Vidin.  Ce criterii 

sunt decisive atunci când alegeți o destinație? 

 

 

Rezultatele respondenților din regiunea Vidin la întrebarea 12 indică faptul că 

natura, siturile culturale și istorice, calitatea serviciilor și legăturile de transport 

accesibile, precum și varietatea diferitelor evenimente culturale și de divertisment 

și ospitalitatea gazdelor sunt cele mai atractive cinci criterii pentru turiștii în vârstă 

atunci când aleg o destinație turistică. Pe baza analizei, putem spune că oferta 

perfectă pentru turiștii în vârstă poate include elemente din cei cinci factori 

enumerați mai sus. Răspunsul la această întrebare consolidează răspunsurile la 

întrebările anterioare, în care au fost menționate ca factori importanți în timpul 

vizitelor turistice, siguranța, accesul ușor, calitatea serviciilor, natura și siturile 

istorice, astfel încât putem spune că turiștii în vârstă pot fi atrași de acești factori. 

De asemenea , din răspunsul la această întrebare reiese că cultura locală 

interesează respondenții. Trebuie subliniat faptul că, pe lângă obiectivele naturale 

și culturale, respondenții caută servicii și cazare de calitate.  
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Tabel 24. Răspunsul respondenților la întrebare din regiunea Montana.  Ce 

criterii sunt decisive atunci când alegeți o destinație? 

 

 

Analizând răspunsurile respondenților din regiunea Montana, s-a constatat că au 

fost preferate patrimoniul cultural, infrastructura și cazarea, urmate de 

patrimoniul natural, ospitalitatea și bucătăria. Pe ultimul loc, respondenții au pus 

evenimente culturale, ceea ce arată că turiști în vârstă +55 nu sunt interesați de 

turismul de evenimente la propriu, decât dacă îl combină cu alte tipuri de turism. 

Trei dintre respondenții regiunii Montana au profitat de întrebarea deschisă și au 

adăugat că pescuitul, procedurile medicale și excursiile recreative sunt, de 

asemenea, importante pentru ei. Mai mulți dintre respondenți au dat mai mult de 

un răspuns. Este de remarcat faptul că principalele preferințe ale turiștilor în 

vârstă, s-au dovedit a fi calitatea „naturii și culturii” a infrastructurii, a cazării și 

a bucătăriei. 

Concluzia este că turiștii în vârstă caută o combinație de repere naturale și 

culturale - istorice și odihnă și relaxare. În funcție de vârstă, unii acordă mai multă 

atenție turismului de sănătate și procedurilor de vindecare, în principal grupul de 

peste 70 de ani. Este de remarcat faptul că se concentrează pe sănătate și 

bunăstare, de aceea infrastructura, cazarea și masa sunt esențiale pentru ei. Grupa 

de vârstă sub 70 de ani este mai interesată să viziteze obiective turistice, să 

descopere locuri noi, combinate cu recreere și divertisment. 
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Întrebarea 13 se concentrează pe determinarea factorului specific care 

influențează alegerea destinației. 

 

Tabel 25. Răspunsul respondenților la întrebare din regiunea Vidin.  Ce factor 

determină alegerea destinației? 

 

 

Majoritatea respondenților au marcat mai mult de unul dintre răspunsuri. Trei 

dintre respondenți au menționat alți factori care influențează alegerea destinației 

lor turistice. Unul dintre respondenți a subliniat ca fapt important durata 

excursiilor, nu mai mult de 4 - 5 ore pe zi, cu pauze mai frecvente, altul a menționat 

ca factor important atitudinea pozitivă între participanții la grup și vremea 

frumoasă, al treilea a indicat cî nu călătorește. Tabelul 25 prezintă analiza 

rezultatelor răspunsurilor și a factorilor care determină alegerea destinației de 

către turiștii în vârstă +55 din regiunea Vidin. Respondenții au identificat serviciile 

accesibile și accesul ușor la atracții drept cel mai important factor. Apoi, clasează 

calitatea spațiilor de cazare, prezența băncilor, a locurilor de șezut și a toaletelor 

din jurul obiectivelor turistice. Calitatea tururilor ghidate este mai puțin 

importantă pentru turiștii în vârstă, la fel și calitatea facilităților și a meselor.  

Concluzia analizei este că accesul ușor și accesibilitatea sunt esențiale pentru 

turiștii +55. Desigur, calitatea unităților de cazare, precum și curățenia facilităților 

2 % 

26 %

9 %

4 % 

27 %

4 %

6 %

14 %

3 %

2 %

1 %

2 %

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

1. timpul de lucru al obiectivelor turistice

2. acces ușor la obiectivele turistice       

3. prezența toaletelor și băncilor / scaunelor …

4. calitatea serviciilor oferite de ghizi

5. servicii la prețuri accesibile     

6. calitatea echipamentelor și serviciilor oferite  

7. curățenia 

8.   calitatea locurilor de cazare

9.    bucătăria

10.    activitate fizică ușoară     

11. cumpărături

12.  altceva

13. Ce factor definește alegerea 
destinației? 



43 

 

sunt aspecte importante pentru toate vârstele, împreună cu disponibilitatea 

toaletelor și a băncilor. Cei mai puțini respondenți au menționat orele de lucru ale 

obiectelor, bucătăria și cumpărăturile în timpul tururilor turistice. Datorită faptului 

că majoritatea turiștilor preferă să se odihnească și să ia cina la ora 18:00 după ora 

17:00, orele de lucru ale site-urilor turistice până la 17:00 sau 18:00 par perfect 

acceptabile. Ei călătoresc pentru a vizita locuri și obiective turistice noi, pentru a 

socializa și a se relaxa și nu pentru a cumpăra, cum ar face-o tinerii, motiv pentru 

care clasează cumpărăturile cu cea mai mică importanță. 

 

Tabel 26. Răspunsul respondenților la întrebare din regiunea Montana. Ce 

factor determină alegerea destinației? 

 

 

Ca cel mai important factor în alegerea unei destinații, respondenții regiunii 

Montana indică prețuri accesibile pentru servicii, iar următorul factor important 

este determinarea accesului ușor la obiective turistice, calitatea cazării, calitatea 

facilităților și disponibilitatea băncilor și toaletelor în apropierea obiectivele 

turistice. Ca importanță mai mică, ca și respondenții din regiunea Vidin, au indicat 

calitatea serviciilor de ghid, bucătăria și cumpărături, precum și orele de lucru ale 

obiectivelor turistice. Printre respondenții din ambele regiuni există o tendință, 

odată cu creșterea vârstei, majoritatea factorilor devin nesemnificative, cu 

excepția accesului ușor și a factorului financiar. 
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Tabel 27. Răspunsul respondenților la întrebare din regiunea Vidin. 14. Vă 

rugăm să evaluați importanța următoarelor întrebări cu punctele de la 1 la 5: 

Factorii generali și infrastructura turistică (1 = nu este important și 5 = foarte 

important) 

 

Întrebarea 14, respondenții ar trebui să evalueze factorii care determină alegerea 

unei destinații pe o scară de la 1 la 5, cu 1 nu este important și 5 este foarte 

important. Modul în care am stabilit scara de cinci puncte folosită în sondaj ne 

permite să evidențiem valorile pozitive, negative și medii ale răspunsurilor date. 

Întrebările închise oferă posibilitatea de a înțelege importanța subiectelor, 

activităților și serviciilor din sectorul turismului pentru respondenți. Prin 

răspunsurile lor, ar trebui să se concentreze pe cele mai preferate opțiuni. Din 

analiza rezultatelor din tabelul respondenților din regiunea Vidin, putem 

concluziona că unul dintre cei mai importanți factori în planificarea vacanțelor 

pentru adulți sunt curățenia, prețurile scăzute ale serviciilor turistice, 

accesibilitatea ușoară la locuri pentru mâncare și cazare și obiective turistice, 
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Factorii generali și infrastructura turistică (1 
= nu este important și 5 = foarte important)
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disponibilitatea serviciilor medicale, calitatea facilităților de cazare, 

disponibilitatea informațiilor turistice corecte, a siturilor naturale și culturale - 

istorice și calitatea alimentelor. Ceilalți factori obțin un rezultat mai mic și 

aproximativ mediu - cu rezultat între 1 și 3. Ca factori neesențiali care nu sunt 

relevanți în organizarea călătoriilor, turiștii în vârstă consideră transportul, 

serviciile de telecomunicații și disponibilitatea internetului. Turiștii de peste 70 de 

ani ar putea spune ca nu folosesc internetul ca mijloc de informare, așa că clasează 

Internetul cu cele mai puține puncte. Pe de altă parte, generațiile de pre-

pensionare și pensionare timpurie au nevoie de odihnă și relaxare, așa că preferă 

să stea departe de tehnologie atunci când sunt în vacanță. De aceea, clasează 

internetul cu cele mai puține puncte. 

Următorul tabel 28 ilustrează analiza rezultatelor respondenților din regiunea 

Montana. Rezultatele sunt similare cu cele obținute de la respondenții din regiunea 

Vidin. Pentru turiștii în vârstă, unul dintre cei mai importanți factori în alegerea 

unei anumite destinații turistice sunt prețurile mici, curățenia, obiectivele 

turistice, serviciile turistice, accesibilitatea ușoară la mâncare și cazare și obiective 

turistice, disponibilitatea asistenței medicale și a serviciilor medicale, calitatea 

cazării, disponibilitatea informațiilor turistice corecte, a siturilor naturale și 

culturale - istorice și calitatea alimentelor. Ca factori neesențiali care nu sunt 

relevanți în organizarea călătoriilor, turiștii în vârstă consideră transportul, 

serviciile de telecomunicații și disponibilitatea internetului.  

 

Tabel 28. Răspunsul respondenților la întrebare din regiunea Montana. 14. Vă 

rugăm să evaluați importanța următoarelor aspecte  
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Analiza răspunsurilor la întrebarea 14 confirmă răspunsurile la unele dintre 

întrebările anterioare, unde accesul ușor, calitatea serviciilor, natura și siturile 

istorice, bucătăria bună au fost menționate ca factori importanți în organizarea 

excursiilor, deci putem spune cu siguranță că turiștii din regiunile Vidin și Montana 

pot fi atrași de acești factori. La examinarea punctajului mediu și a coeficientului 

de variație a răspunsurilor colectate, rezultatul este că „curățenia”, „prețurile 
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mici” și „accesibilitatea ușoară” și calitatea cazării primesc cel mai mare scor între 

4 și 5 pe o scară de 1 la 5, ceea ce este evident cel mai important pentru persoanele 

de vârsta a treia atunci când aleg un loc de vacanță. Amabilitatea personalului și 

informațiile turistice de încredere au aproximativ același importanță (cu scoruri 

medii între 3 și 5 respectiv). Interesant este că respondenții au clasat drept mai 

puțin importante „Servicii și asistența medicală”. Acestea le sunt mai puțin 

relevante dacă se ia în considerare întregul eșantion (respectiv răspunsuri între 2 și 

5). Importanța de a avea personal medical specializat pare să scadă, iar atenția la 

accesibilitatea serviciilor a crescut de-a lungul anilor. Ele sunt foarte importante 

în principal pentru grupa de vârstă de peste 70 de ani. „Bucătăria locală” este 

clasată cu mai puține puncte, iar „Serviciile de telecomunicații” și „transportul 

local” din partea de jos a clasamentului. Evident, turiștii nu acordă importanță 

acestor factori, acest lucru se explică mai ales prin faptul că majoritatea preferă 

să folosească transportul privat sau transportul organizat, ceea ce îi face 

independenți de transportul public. Majoritatea respondenților nu folosesc sau 

utilizează rar internetul, călătoresc cu familiile lor, așa că nu au pe cine să apeleze, 

ceea ce îi face, de asemenea, independenți de serviciile de telecomunicații, astfel 

încât îi clasează cu cele mai puține puncte. 

Concluzia este că cea mai mare importanță se acordă următorilor factori specifici 

care duc la alegerea destinațiilor de vacanță: 

1. Tarife mici sau mai exact - mai accesibile, ținând cont de capacitatea financiară a 

turiștilor de peste 55 de ani; 

2. Curățenia unităților de cazare și obiectivele de vizitat.  

3. Acces ușor la situri culturale și istorice și naturale și la unitățile de cazare și 

mâncare; 

4. Amiabilitatea personalului și calitatea serviciilor de cazare și masă; 

5. Disponibilitatea informațiilor turistice fiabile și utile ; 

6. Prezența liniștei și naturii frumoase; 

Se poate concluziona că, dacă doresc să atragă turiști în vârstă de peste 55 de ani, 

operatorii de turism trebuie să dezvolte un traseu turistic care să combine prețuri 

accesibile, peisaje frumoase, acces ușor la site-uri culturale și istorice, calitatea 

serviciilor și calitatea mâncării. Operatorii de turism ar trebui să ofere locuri 

relaxante și să asigure un mediu sigur pentru persoanele în vârstă. Cert este că 

natura și patrimoniul cultural, curățenia site-urilor și accesul ușor la ele sunt 

aspecte importante pentru toate vârstele.  
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Următoarea întrebare 29 este cheia sondajului, deoarece ne va oferi informații 

despre problemele și piedicile care determină decizia turiștilor de peste 55 de ani 

de a nu întreprinde călătorii turistice. 

Tabel 29. Răspunsul respondenților la întrebare din regiunea Vidin. 15. Vă 

rugăm să clasificați problemele care determină alegerea destinația dvs. 

 

 

Majoritatea respondenților din regiunea Vidin menționează ca probleme majore 

care afectează alegerea destinației, starea de sănătate, organizarea deficitară, 

lipsa de informații, accesibilitatea slabă și accesul imposibil pentru persoanele cu 

cârje, bastoane și scaune cu rotile. Ca o problemă minoră, vârstnicii invocă lipsa 

unor legături bune de transport, bariere socio-culturale și lipsa unei oferte atractive 

și profesionale.  
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Concluzia este că vârstnicii preferă să călătorească în grup (nu numai), căutând 

locuri pentru odihnă sigură, unde pot primi toate serviciile de calitate necesare, 

preferă destinații cu accesibilitate ușoară, precum și să primească un pachet 

informativ pre-complet pentru viitoarea destinație pe care o vor vizita. Sunt 

îngrijorați de necunoscut, de problemele cu accesibilitatea pe site-uri, de 

tranzițiile grele și aglomerate.  

Tabel 30. Răspunsul respondenților la întrebare din regiunea Montana. 15. Vă 

rugăm să clasificați problemele care determină alegerea destinația dvs. 

 

La fel ca respondenții din regiunea Vidin, respondenții din Montana au indicat ca 

principalele probleme care afectează alegerea destinației, starea de sănătate, 

organizarea deficitară, lipsa informațiilor, accesibilitatea slabă și accesul imposibil 

pentru persoanele cu cârje, bastoane și scaune cu rotile, lipsa informații despre 

disponibilitatea personalului pentru asistența turiștilor și lipsa unor legături de 

transport convenabile. Ca o problemă minoră, turiștii de vârstă a treia din Montana, 

precum și cei intervievați de Vidin, subliniază lipsa ofertelor atractive și 
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profesionale. Acest lucru dovedește că destinațiile turistice au fost promovate cu 

succes până în prezent. 

De asemenea, este important de menționat că, pentru mulți vârstnici, lipsa 

informațiilor turistice interesante și utile care trezesc interes și dorință de a vizita 

o destinație este, de asemenea, o barieră. Acest lucru subliniază importanța 

explorării nevoilor, intereselor și motivațiilor reale ale persoanelor în vârstă pentru 

a dezvolta produse de care sunt interesați și de care ar beneficia. 

Următoarea întrebare 16 ne oferă informații despre modul în care turiștii de peste 

55 de ani descoperă oferte turistice și informații turistice. 

 

Tabel 31. Răspunsul respondenților la întrebare din regiunea Vidin. 16. Ce 

sursă de informații ați utilizat la planificarea călătoriei dvs.? 

 

 

 

În această categorie vom primi informații despre sursa de informații utilizate pentru 

organizarea călătoriilor și a cazării. Rezultatele ilustrate în tabel arată că, în ciuda 

numeroaselor reclame, atunci când aleg o destinație, turiștii mai în vârstă nu sunt 

influențați de aceștia, ci se bazează mai mult pe recomandările rudelor și 

prietenilor, precum și pe informații de pe Internet, decât alte instrumente, precum 

mass-media, ghiduri, broșuri și chiar agenții de turism. Peste 60% se bazează pe 

informații despre o destinație turistică oferită de un apropriat sau prieten sau de 
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pe Internet. Abia 12% dintre respondenți se bazează pe agențiile de turism. Această 

alegere se explică parțial prin faptul că turiștii de peste 55 de ani au nevoie de 

securitate în timpul călătoriei, ei sunt interesați de accesibilitate ușoară la site-uri 

și cazare, accesibilitatea prețurilor și calitatea serviciilor, așa că se bazează mai 

mult pe informații de primă mână despre o anumită destinație atunci când este 

furnizată de o rudă sau un prieten. 

 

Tabel 32. Răspunsul respondenților la întrebare din regiunea Montana. 16. Ce 

sursă de informații ați utilizat la planificarea călătoriei dvs.? 

 

 

Preferințele respondenților din Montana indică, de asemenea, că atunci când aleg 

o destinație, turiștii în vârstă se bazează în principal pe informațiile primite de la 

rude și cunoscuți și de pe Internet. Spre deosebire de respondenții din Vidin, în 

Montana au mai multă încredere în agențiile de turism - 18% se bazează în alegerea 

destinației pe agențiile de turism.  

Concluzia este că familia și prietenii sunt cele mai importante surse de informații 

pentru luarea deciziilor cu privire la viitoarele călătorii pentru persoane în vârstă. 

Mass-media nu este o sursă adecvată de informații, deși turiștii în vârstă au, de 

asemenea, încredere în informațiile găsite pe Internet. Este interesant de 

menționat că aproximativ 20% dintre turiștii de peste 55 de ani au încredere în 

Internet ca sursă pentru a găsi informații. Acest lucru arată că generația mai veche 
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are abilitățile necesare pentru computer, permițându-le să profite din plin de 

computer, și în special de informațiile de pe Internet. 

Întrebarea 17, având în vedere răspunsurile la întrebări de până acum, este 

esențială pentru sondaj, deoarece peste 50% dintre respondenți au indicat costul 

serviciilor turistice ca un factor important în decizia alegerii destinației turistice.  

  

Tabel 33. Răspunsul respondenților la întrebare din regiunea Vidin. 17.  Ce 

influență are factorul preț asupra alegerii unei destinații? 

 

 

 

 

Răspunsurile la întrebările anterioare, precum și aceasta, arată că adulții sunt 

deschiși să călătorească în țară, regiune și peste hotare, dar nu se așteaptă să 

cheltuiască mulți bani în timpul vacanței, indiferent dacă sunt pensionari sau nu. 

Pentru respondenți, este esențială accesibilitatea prețurilor serviciilor turistice. 

Motivele financiare sunt principalele bariere în calea călătorilor pentru 

respondenți. Regiunea de nord-vest este una dintre regiunile cu cele mai mici 

venituri din Europa, ceea ce explică importanța resurselor financiare pentru 

persoanele în vârstă. Lipsa resurselor financiare suficiente se califică, de 

asemenea, ca un obstacol major în calea participării persoanelor în vârstă de peste 

55 de ani la călătoriile turistice. 
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Tabel 34. Răspunsul respondenților la întrebare din regiunea Montana. 17.  Ce 

influență are factorul preț asupra alegerii unei destinații? 

 

 

 

Graficul arată elocvent că capacitățile financiare sunt esențiale pentru alegerea 

unei destinații. Cert este că pensionarii din Bulgaria au posibilități financiare 

limitate de călătorie, ceea ce devine un obstacol în calea călătoriilor turistice. 

Capacitatea financiară a populației este principalul factor în includerea sau 

excluderea acestora din activitățile turistice. Cea mai mare parte a populației în 

vârstă din Bulgaria are venituri medii, ceea ce le permite să participe numai la 

tururi turistice interne (naționale sau regionale). 

Întrebarea 18 ne oferă deja informații mai specifice despre exact cât de mulți bani 

sunt dispuși să cheltuiască în vacanță. Aceasta este o informație importantă pentru 

operatorii de turism, deoarece le va oferi îndrumări cu privire la gama de prețuri 

pe care le pot pune în pregătirea unui pachet adecvat de nevoi și oportunități.  

 

Tabel 35. Răspunsul respondenților la întrebare din regiunea Vidin. 18.  Ce 

cheltuieli alocați pe zi în timpul concediului? 
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În general, persoanele în vârstă de pensionare au mai mult timp liber, dar resurse 

financiare insuficiente. În anii imediat după pensionare, pensionarii au mai multe 

economii și resurse financiare pe mână și sunt înclinați să-le investească în călătorii. 

După 65 de ani, majoritatea pensionarilor au o putere de cumpărare mai mică, ceea 

ce explică rezultatele obținute, 77% tind să cheltuiască până la 50 de BGN pe zi în 

vacanță. Între 50 și 100 BGN o zi tind să cheltuiască persoanele aflate în vârstă pre-

pensionare și pensionare timpurie. Doar unul dintre respondenți a declarat că este 

înclinat să cheltuiască mai mult de 200 BGN pe zi în timpul vacanței și că se află și 

la vârsta de pensionare.  

Tabel 36. Răspunsul respondenților la întrebare din regiunea Montana. 18. Ce 

cheltuieli alocați pe zi în timpul concediului? 
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Analiza rezultatelor respondenților din regiunea Montana arată că, în ansamblu, 

persoanele pensionate anticipate au mai multe economii și mai puține angajamente 

financiare și tind să cheltuiască între 50-100 BGN pe zi - 24% dintre respondenți, 

dar majoritatea persoanele de peste 55 de ani au resurse financiare limitate și pot 

cheltui până la 50 BGN pe zi pentru vacanțe - 65%. Doar 10% au tendința de a cheltui 

între 100 și 200 BGN și sunt, de asemenea, la vârsta de pensionare și din nou, 1% 

tind să cheltuiască peste 200 BGN pe zi. 

 Tabel 37. Răspunsul respondenților la întrebare din regiunea Vidin. 19. 

Pentru ce alocați cele mai multe resurse financiare? 
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35 de respondenți au dat mai mult de un răspuns la această întrebare. Având în 

vedere răspunsurile la întrebările anterioare, este identificat faptul că turiștii de 

peste 55 de ani acordă multă atenție condițiilor de cazare și calității serviciilor. 

Prin urmare, este logic că cea mai mare resursă financiară în timpul concediului să 

meargă la cazare și mâncare. Majoritatea turiștilor de peste 55 de ani preferă să 

stea în pensiuni sau în locuri mai modeste, deși confortul odată cu anii devine mai 

important. Cu toate acestea, cea mai mare resursă financiară este destinată 

mâncării și cazării, deoarece aceste servicii sunt și cele mai scumpe. Următorul 

articol care consumă mulți bani sunt taxele pentru vizitarea obiectivelor turistice 

și costurile pentru divertisment și relaxare. Cele mai puține fonduri sunt alocate 

pentru participarea la evenimente culturale. Se poate concluziona că turiștii de 

peste 55 de ani caută pachete de turism și promoții care să le garanteze călătorii 

interesante, cazare de calitate și servicii bune la un preț mai accesibil. 

 

Tabel 38. Răspunsul respondenților la întrebare din regiunea Montana. 19. 

Pentru ce alocați cele mai multe resurse financiare? 

 

 

Per total și din regiunea Montana, respondenții afirmă că cheltuiesc cei mai mulți 

bani pentru mâncare și cazare. Aici observăm că respondenții cheltuiesc mai mulți 

bani pentru vizitarea obiectivelor turistice. Cele mai puține finanțe, respectiv 3%, 

sunt alocate pentru participarea la evenimente culturale. 
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Tabel 39. Răspunsul respondenților la întrebare din regiunea Vidin. 20. Ce tip 

de cazare preferați? 

 

 

Majoritatea respondenților preferă să stea în hoteluri - 62% sau pensiuni - 32% în 

perioada vacanțelor. Doar 5% aleg să stea într-un camping sau să închirieze - 1%. 

Vârsta este, de asemenea, un factor determinant în alegerea cazării. Turiștii de 

peste 55 de ani caută mai mult confort și comoditate, așa că preferă să stea în 

hoteluri și pensiuni unde pot primi un serviciu la pachet - cazare și masa, servicii 

calitative si prietenoase. 

Tabel 40. Răspunsul respondenților la întrebare din regiunea Montana. 20. Ce 

tip de cazare preferați? 

 

În regiunea Montana, respondenții preferă hotelurile - 64% și pensiunile - 25%. Doar 

8% aleg camping și 3% închiriază o proprietate. Procentul mic care oferă preferință 

pentru camping și închiriere este atribuit faptului că acolo lipsesc condițiile de bază 
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și confortul, dar și siguranța. Prin urmare, acest tip de cazare este cel mai puțin 

preferat și popular. 

Tabel 41. Răspunsul respondenților la întrebare din regiunea Vidin. 21. Care 

este durata medie a călătoriei dvs. turistice? 

 

 

Alegerea unei perioade de vacanță este logică, deoarece majoritatea turiștilor + 55 

de ani preferă să călătorească cu familiile lor de sărbători. Prin urmare, cei mai 

mulți au preferat sejur de până la 3 zile, sau până la 5 zile, sau până la 7 zile, care 

este durata obișnuită a concediului, împreună cu fuziunea unor zile lucrătoare. 

Majoritatea răspunsurilor au o durată medie (până la 5 zile - 31%), aproximativ 30% 

dintre răspunsuri alegând o durată mai mare (până la 7 zile). Un procent relativ mic 

de 28% preferă pachetele de weekend sau o perioadă de repaus minimă (până la 3 

zile). Doar 11% aleg o vacanță cu o durată maximă de peste 7 zile. Un factor 

important în determinarea duratei unei vacanțe sunt resursele financiare 

disponibile și prezența unei companii. 

 

Tabel 42. Răspunsul respondenților la întrebare din regiunea Montana. 

21.  Care este durata medie a călătoriei dvs. turistice? 
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Situația este similară atunci când analizăm rezultatele din regiunea Montana. 

Majoritatea turiștilor de peste 55 de ani preferă o vacanță de până la 7 zile sau 

până la 5 zile. Majoritatea răspunsurilor au o durată medie (până la 7 zile - 27%), 

aproximativ 25% dintre respondenți alegând durata mai scurtă (până la 5 zile). 

Există un număr egal de preferințe pentru cele mai scurte și mai lungi vacanțe, 

respectiv 24% preferă pachetele de weekend (până la 3 zile), iar 24% preferă durata 

maximă peste 7 zile. 

Următoarea întrebare este foarte importantă pentru analiza noastră, deoarece ne 

va oferi informații în legătură cu care anotimp este preferat de turiștii +55.  

 

Tabel 43. Răspunsul respondenților la întrebare din regiunea Vidin. 22.  În ce 

anotimp preferați să călătoriți? 
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Contrar așteptărilor, majoritatea turiștilor adulți au spus că preferă să plece în 

vacanță vara - 62%, toamna este anotimpul preferat al unui procent constant de 

oameni - 20%, primăvara de 15% și iarna este, în mod logic, sezonul de vacanță 

preferat al doar 3%. Iarna nu este un anotimp bun pentru turiștii +55 din cauza fricii 

de căderi și răniri, ceea ce explică procentul scăzut.  

 

Tabel 44. Răspunsul respondenților la întrebare din regiunea Montana. 22. În 

ce anotimp preferați să călătoriți? 

 

 

 În Montana, majoritatea respondenților și-au dat din nou preferința pentru vară ca 

sezonul preferat - 62%. Procentul este același cu respondenții din Vidin. Primăvara 

este, de asemenea, anotimpul preferat al vacanței pentru un procent constant de 

oameni - 22%, cu 3% mai puțin decât cei chestionați la Vidin. Toamna este 

considerată un sezon potrivit de 12% dintre respondenți. Nu este surprinzător, că 

doar 4% dintre respondenții din Montana acordă preferință sezonului de iarnă drept 

anotimpul lor preferat. Majoritatea turiștilor de peste 55 de ani sunt îngrijorați de 

căderile și rănile din timpul iernii, de traficul dificil pe drumuri, având în vedere 

condițiile meteorologice, astfel încât acest procent redus nu este surprinzător. 

Concluzia este că operatorii de turism pot profita de faptul că toamna este unul din 

anotimpurile slabe și pot pregăti o ofertă promoțională pentru turiștii de peste 55 

de ani în anotimpurile slabe. 
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Tabel 45. Răspunsul respondenților la întrebare din regiunea Vidin. 23. Când 

vă organizați vacanța, ce preferați? 

 

 

În această categorie, preferințele se referă la modalitățile de călătorie și cazare. 

Majoritatea respondenți din Vidin spun că preferă să facă rezervații singuri și de a-

și gestiona călătoria - 55%. Majoritatea respondenților preferă să își organizeze 

timpul și vizitele la obiectivele turistice, așa că preferă să aleagă singuri cazarea. 

Este important pentru ei să închirieze un loc care este aproape de locurile pe care 

doresc să le viziteze. 

Un număr considerabil de persoane au încredere în pachetele all-inclusive - 45%. 

De cele mai multe ori ies mai ieftin, tot ceea ce au nevoie este concentrat într-un 

singur loc, ceea ce este mai ușor pentru turiștii de peste 55 de ani.  

 

Tabel 46. Răspunsul respondenților la întrebare din regiunea Montana. 23 

Când vă organizați vacanța, ce preferați? 
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Răspunsuri similare și în Montana, majoritatea respondenților preferă să își rezerve 

și să își gestioneze călătoria singură - 53%, aproximativ 44% preferă pachetele all 

inclusiv. Doar 3% preferă alte tipuri de aranjamente de călătorie, cum ar fi 

călătoriile în grup și călătoriile neplanificate. Acestea sunt cazuri izolate și nu sunt 

determinante ale modelului de călătorie pentru turiștii de peste 55 de ani. 

Interviurile personale din timpul sondajului au identificat că un procent mic s-a 

bazat pe agențiile de turism, precum și excursiile organizate de cluburile de 

pensionari sau alte tipuri de organizații și asociații. 

 

Tabel 47. Răspunsul respondenților la întrebare din regiunea Vidin. 24. Ce 

produs turistic ați prefera? 
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Majoritatea respondenților și-au exprimat preferința pentru un produs turistic în 

concordanță cu starea lor de sănătate - 55%. Restul respondenților au oferit un 

număr aproape egal de preferințe pentru un tip specific de produs în funcție de 

interesele lor - 21% și un produs integrat al mai multor tipuri diferite de turism - 

24%. Trebuie menționat că un procent considerabil a arătat interes pentru produsul 

integrat, adică turiștii de peste 55 de ani preferă să viziteze obiective turistice, să 

se bucure de natura frumoasă, să obțină servicii de calitate și cazare bună, 

combinate cu un serviciu excelent și personal prietenos. 

 

Tabel 48. Răspunsul respondenților la întrebare din regiunea Montana. 24. Ce 

produs turistic ați prefera? 

 

 

Majoritatea respondenților din Montana aleg, în perioada sărbătorilor, să opteze 

pentru un tip specific de produs în funcție de interesele lor - 39% (cultural - istoric, 

ecologic, culinar, balnear sau turistic, etc.). Cu o diferență aproape minimă, 

majoritatea rămasă a respondenților - 37% ar prefera să aleagă un produs turistic 

adecvat sănătății lor. Restul de 24% optează pentru un produs integrat, o 

combinație de mai multe tipuri de turism.  

Concluzia este că, dacă o agenție de turism dorește să se pregătească adecvat 

oferta pentru nevoile turiștilor de peste 55 de ani, principalul lucru de luat în 

considerare este să pregătească un traseu cu accesibilitate ușoară către site-uri, să 

combine obiectivele turistice cu natura frumoasă, există o oportunitate de 

proceduri de vindecare și de participare la un program cultural. Nu în ultimul rând, 
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trebuie să subliniem disponibilitatea personalului prietenos și a cazărilor bune, cu 

prețuri accesibile. 

 

Tabel 49. Răspunsul respondenților la întrebare din regiunea Vidin. 25. 

Evaluează cu puncte de la 1 la 5 (1 = sărac și 5 = excelent) potențialul turistic 

al regiunilor Vidin și Montana după următorii indicatori. 

 

 

Majoritatea respondenților au remarcat cu 4 și 5 puncte, prezența multor obiective 

turistice istorice și naturale, evenimente culturale interesante, servicii bune, 

mâncare și cazare de bună calitate în regiunile Vidin și Montana. Cu punctele 2 și 3 

au însemnat accesibilitatea transportului, costul șederii și curățenia. Cele mai 

multe răspunsuri de 1 punct au fost date pentru accesibilitatea transportului în 

regiune. Concluzia este că, potrivit respondenților din regiunea Vidin, cele două 

regiuni au toate premisele necesare pentru dezvoltarea lor ca destinație turistică. 

Sunt prezente obiective istorice și naturale, care sunt o condiție necesară pentru 

dezvoltarea turismului cultural - istoric sau ecologic. În cele două regiuni în timpul 

diferitelor sezoane, există o serie de evenimente culturale care sunt o condiție 

necesară pentru dezvoltarea turismului de evenimente. Pentru a îmbunătăți oferta 

turistică și pentru a atrage mai mulți turiști în regiune, trebuie depuse eforturi 
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pentru îmbunătățirea calității serviciilor, a alimentelor și a cazării și a curățeniei. 

Locurile de cazare trebuie să fie curate și disponibile în mai multe opțiuni de preț 

diferite. În plus, ar fi bine să fie în apropiere de atracții. Turiștii prefera micile 

hoteluri de familie fermecătoare. În plus, operatorii de turism trebuie să 

pregătească oferte de preț adecvate pentru turiștii de peste 55 de ani. Conform 

rezultatelor analizei, în conformitate cu respondenții, prețurile nu sunt accesibile 

și nu corespund calității primite. Fără îndoială, cea mai mare problemă din regiunea 

Vidin este infrastructura de transport deficitară și lipsa legăturilor de transport 

adecvate. 

 

Tabel 50. Răspunsul respondenților la întrebare din regiunea Montana. 

25.  Evaluează cu puncte de la 1 la 5 (1 = sărac și 5 = excelent) potențialul 

turistic al regiunilor Vidin și Montana după următorii indicatori. 
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La fel ca respondenții din Vidin, cei din Montana au dat cel mult 5 puncte pentru 

patrimoniul natural și istoric din ambele regiuni.  Câte 4 și 3 puncte au dat cel mai 

mult pentru servicii, ședere, preț și evenimente culturale. Cu punctele 2 și 1 au 

indicat curățenia, mâncarea și cazarea. Este interesant faptul că, spre deosebire 

de respondenții de la Vidin, din Montana, consideră că accesibilitatea 

transporturilor în ambele regiuni este relativ bună și prețurile serviciilor sunt relativ 

accesibile. Atribuim explicația acestui răspuns la faptul că, potrivit respondenților, 

infrastructura din Montana are o calitate puțin mai bună decât infrastructura din 

regiunea Vidin. 

Întrebarea 26 este esențială pentru sondaj, deoarece ne oferă informații despre 

barierele pentru turiștii de peste 55 de ani atunci când decid să plece în vacanță 

sau să nu plece în vacanță. 

 

Tabel 51. Răspunsul respondenților la întrebare din regiunea Vidin. 26. Dacă 

decideți să nu călătoriți în vacanță, care dintre următoarele piedici este 

motivul pentru care nu călătoriți? 

 

 

Principala problemă evidențiată de respondenți pentru decizia de a nu face o 

călătorie turistică sunt posibilitățile financiare. Majoritatea pensionarilor au un 

buget limitat, iar tarifele de excursie nu sunt disponibile pentru ei. Ca un obstacol 

suplimentar, respondenții subliniază lipsa unui pachet adecvat nevoilor lor și 
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prezenței problemelor de sănătate. Mai puțin influente în decizia lor de a nu lua 

călătoria sunt legăturile slabe de transport și lipsa companiei. Ca nesemnificative 

și irelevante pentru luarea deciziilor, ei identifică accesibilitatea slabă a destinației 

și astfel grijile cu privire la siguranța. Mai mulți respondenți au citat și alte 

obstacole în calea alegerii lor de a călători, cum ar fi durata călătoriei, având în 

vedere că majoritatea turiștilor, în special cei peste 70 de ani, nu suportă călătorii 

lungi și preferă pachetele de weekend și pauzele de călătorie frecvente. 

 

Tabel 52. Răspunsul respondenților la întrebare din regiunea Montana. 26. 

Dacă decideți să nu călătoriți în vacanță, care dintre următoarele piedici este 

motivul pentru care nu călătoriți? 

 

 

 

Majoritatea respondenților din districtul Montana menționează drept motivul 

principal al alegerii lor de a nu întreprinde călătorii, posibilitățile financiare - 62%. 

Problemele de sănătate ocupă locul doi în clasamentul piedicilor de călătorie - 17%. 

Lipsa unui pachet corespunzător, adecvat nevoilor lor, este, de asemenea, unul 

dintre principalele obstacole pentru a nu participa la excursii - 12%. După cum 

subliniază respondenții de la Vidin, în Montana, lipsa unei companii, accesibilitatea 

slabă a destinației și conexiunile de transport proaste sunt de o importanță mai 

mică. 
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Pe baza analizei, putem rezuma că lipsa resurselor financiare suficiente și a 

problemelor de sănătate sunt principalele bariere în calea călătorilor pentru 

respondenți. Cert este că nord-vestul Bulgariei este una dintre regiunile cu cele mai 

mici venituri din Europa, ceea ce afectează inevitabil rezultatele.  

Ca un al treilea grup de bariere, respondenții includ în lista lor lipsa unui pachet 

turistic adecvat. Al patrulea obstacol este lipsa unui partener. Accesul slab, lipsa 

legăturilor de transport, siguranța destinației și călătoriile nu sunt principalele 

obstacole. Ele sunt mai mult legate de constatările precum că preferă să 

călătorească în grupuri (nu numai), căutând un loc de a se odihni în siguranță, în 

care să poată obține toate serviciile de calitate necesare. 

Este important de menționat că companiile care operează în sectorul turistic 

trebuie să acorde mai multă atenție la ceea ce doresc și caută turiștii în vârstă în 

timpul unei călătorii pentru a dezvolta un nou produs turistic adecvat nevoilor lor. 

Următoarea întrebare va răspunde la întrebarea despre ce este important atunci 

când alegeți o destinație pentru turiștii de peste 55 de ani. 

Tabel 53. Răspunsul respondenților la întrebare din regiunea Vidin. 27.  Care 

sunt motivele dvs. atunci când alegeți o destinație? 

 

 

 

Majoritatea răspunsurilor menționează cele mai importante motive pentru alegerea 

unei destinații - pace și liniște - 36% și vizitarea obiectivelor turistice - 

34%.  Savurarea odihnei și pacea sunt cele mai importante factori pentru turiștii în 
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vârstă atunci când planifică vacanțele. Aceasta este informația importantă pentru 

operatorii de turism. Aceștia trebuie să pună la dispoziție în oferta lor locuri care 

relaxează și oferă un mediu sigur pentru persoanele în vârstă. Vizitarea obiectivelor 

turistice este, de asemenea, o condiție necesară pentru alegerea unei vacanțe. Este 

indicat să alegeți destinații care să îmbine natura, liniștea și confortul și vizitarea 

obiectivelor turistice în apropiere. Familia este, de asemenea, un factor major ca 

factor de motivație pentru odihnă - 19%, în multe cazuri vacanțele sunt un motiv 

pentru a se întâlni cu alți membri ai familiei, pentru a petrece mai mult timp cu 

nepoții lor. De asemenea, este important ca persoanele în vârstă să evite 

activitățile de rutină zilnice, vor să experimenteze ceva nou, să viziteze o nouă 

destinație - 7%, să întâlnească oameni noi. Pentru a obține informații mai realiste, 

am oferit oportunitatea de a oferi răspunsuri diferite decât cele puse la dispoziție 

anterior cu privire la această întrebare. Un procent relativ mic a utilizat această 

opțiune - 3%. Aceștia au menționat ca fiind posibile motive pentru alegerea unei 

destinații: așteptarea emoțiilor pozitive și dorința de a învăța despre obiceiuri și 

culturi noi. 

 

Tabel 54. Răspunsul respondenților la întrebare din regiunea Montana. 27. 

Care sunt motivele dvs. atunci când alegeți o destinație? 

 

Majoritatea respondenților au declarat ca motiv principal vizite la obiective 

turistice - 34%, spre deosebire de respondenții din Vidin, pentru care motivul cel 
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mai important este liniștea și odihna. În al doilea rând, ei definesc vacanța ca o 

oportunitate de a petrece mai mult timp cu familia - 28%. Abia pe locul trei s-a 

clasat liniștea și odihna - 21%. Vizitarea unei noi destinații este, de asemenea, 

relativ importantă. Este, de asemenea, interesant de menționat că găsirea de 

prieteni noi sau socializarea sunt, de asemenea, importante atunci când alegeți o 

destinație.  

Se poate rezuma că turiștii de peste 55 de ani sunt cei mai interesați de vacanța 

lor pentru a vizita obiectivele turistice și, în același timp, pentru a se bucura de 

liniște și odihnă și de a avea ocazia să călătorească alături de familie și prieteni, 

ceea ce le garantează o vacanță plăcută și relaxantă intr-un loc nou. Este important 

de menționat că și la această întrebare, așa cum am specificat deja mai sus, sunt 

diferențe între răspunsurile pe regiuni, dar și pe bază de vârstă. 

 

Tabel 55. Răspunsul respondenților la întrebare din regiunea Vidin. 28. 

Calitatea serviciilor oferite în sectorul turistic din regiunile Vidin și Montana 

răspunde așteptărilor dvs.? 

 

 

Această întrebare oferă o posibilitatea de a răspunde deschis pentru a obține o idee 

obiectivă dacă serviciile oferite în sectorul turistic din regiunile Vidin și Montana 

îndeplinesc așteptările turiștilor de peste 55 de ani.  

Doar 22% consideră că serviciile din sectorul turistic nu corespund așteptărilor lor. 

Prin urmare, doar 22% dintre respondenți au folosit opțiunea unui răspuns diferit și 

au motivat opinia lor, și anume de ce serviciile oferite nu și-au îndeplinit 
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așteptările. Ca motive, aceștia menționează următoarele: prețuri inadecvate ale 

serviciilor oferite, personal neprietenos, calitate scăzută a serviciului, probleme cu 

igiena, calitate slabă a spațiilor de cazare, lipsă de oferte accesibile, infrastructură 

necorespunzătoare, lipsă de bănci și toalete aproape de unele dintre obiective 

turistice, lipsa de ghiduri calificate, lipsa informațiilor despre evenimentele 

culturale viitoare și informații turistice utile, publicitate slabă a destinațiilor, lipsă 

de indicatoare, vehicule învechite transportul public, accesibilitate slabă la unele 

dintre site-uri. 

 

Tabel 56. Răspunsul respondenților la întrebare din regiunea Montana. 28. 

Calitatea serviciilor oferite în sectorul turistic din regiunile Vidin și Montana 

răspunde așteptărilor dvs.? 

 

 

 

Nu sunt surprinzătoare răspunsurile respondenților din regiunea Montana, 87% 

dintre ei, consideră că serviciile oferite în sectorul turistic din regiunile Vidin și 

Montana îndeplinesc așteptările. Doar 13% au declarat că nu își îndeplinesc 

așteptările și au declarat următoarele ca drept motiv: calitatea serviciilor furnizate 

nu este la nivelul cerut, au menționat problemă de igienă, o problemă de serviciu 

și o problemă cu calitatea facilităților de cazare. 

Ultima întrebare 29: "Vă rugăm să scrieți ce așteptați și ce căutați atunci când 

vizitați o destinație turistică?" din sondaj, o întrebare deliberat deschisă, deoarece 

dorim să primim date de calitate de la aceasta. Răspunzând la această întrebare, 

ne vom face o idee despre toate opiniile, așteptările și cerințele turiștilor de peste 
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55 de ani atunci când vizitează o destinație turistică. Este important ca această 

întrebare să fie deschisă, deoarece în acest fel putem obține informații pe care 

poate nu am reușit să le adunăm până la acest punct. Faptul că această întrebare 

este deschisă permite mai multă libertate și permite respondenților să spună orice 

își doresc. Am primit diverse răspunsuri la această întrebare, care pot fi grupate în 

mai multe grupuri principale. Respondenții din regiunea Vidin în timpul excursiei se 

așteaptă la următoarele: să viziteze obiective culturale, istorice și naturale, prețuri 

accesibile care să corespundă serviciilor oferite, personal prietenos, curățenie și 

servicii bune la unitățile de cazare și masă, disponibilitatea mai multor bănci și 

locuri de odihnă în apropiere de obiective turistice, disponibilitate de informații 

turistice din ce în ce mai utile, liniște, disponibilitate de informații cu privire la 

programele culturale viitoare și actuale; ghiduri, panouri și mai multe reclame. 

Analiza rezultatelor arată că au fost obținute răspunsuri similare în regiunea 

Montana. Răspunsurile pot fi grupate în mai multe grupuri. Mai mulți dintre 

respondenți au declarat că, atunci când vizitează o destinație, se așteaptă să 

viziteze obiective turistice, unde există ghiduri calificați, să se bucure de liniște și 

relaxare, să viziteze locuri noi, să obțină mai multe informații despre obiective din 

pliante și broșuri, să primească servicii bune în locurile de luat masa și cazare și 

serviciile și ofertele turistice oferite să fie la un preț rezonabil. 

Din toate cele de mai sus, se poate concluziona că turiștii, în funcție de vârstă, au 

preferințe, nevoi și motive diferite care influențează decizia lor de a întreprinde 

sau nu un anumit tur. Unii turiști își găsesc bătrânețea când sunt în stare bună de 

sănătate, o oportunitate de a vizita locuri noi și de a se bucura de o binemeritată 

odihnă, alții preferă să nu întreprindă excursii sau dacă o fac să dureze până la 

două-trei zile. 

 

V. MOTIVE PENTRU ALEGEREA CĂLĂTORIEI ȘI MOTIVAȚIA TURIȘTILOR DE PESTE 55 

DE ANI 

 

Motivația este o stare de nevoie sau o condiție care conduce un individ la anumite tipuri 

de acțiuni care sunt considerate susceptibile de a fi satisfăcătoare (Mutino, 2000). 

Motivația este definită și ca o putere în interiorul unui individ care îl determină să facă 

ceva pentru a îndeplini o nevoie biologică sau o dorință psihologică (Frieden, 1996). 

Motivația de a călători este clarificarea motivului care determină călătoria oamenilor 

(Hsu și Huang, Ranii și Esichichul, Ediția specială. 2012 - 2008). Motivația de a călători 
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acoperă o gamă largă din comportament uman și experiență umană. O listă de motivații 

de călătorie poate include următoarele: relaxare, întâlnirea cu prietenii, aventuri, 

întâlniri de familie, evitarea rutinei sau a stresului și multe altele. 

Există mai multe studii care ajută la înțelegerea motivației pentru persoanele în vârstă 

de a călători. Din cercetările documentare efectuate, lucrările cu grupuri focus și 

sondaje se poate concluziona că turiștii de peste 55 de ani acceptă călătoriile ca o 

modalitate de a-și satisface curiozitatea, de a vizita noi locuri, de a dobândi noi 

cunoștințe. Cei mai mulți turiști în vârstă preferă să facă excursii pe cont propriu, 

deoarece nu le plac excursiile stereotipice și vor să își stabilească timpul și locurile de 

vizitat singuri, precum și să combine obiectivele turistice cu recreerea. Atunci când 

organizează un tur, se bazează pe experiențele și impresiile lor, informații de la rude 

și cunoscuți și, în cazuri rare, informații de pe Internet. Înainte de a călători, preferă 

să citească informații utile despre locul de vizitat. Când ajung la destinație, le place să 

exploreze totul, găsind magazine și restaurante locale neobișnuite, arhitectură și locuri 

interesante, străzi misterioase care nu pot fi găsite în ghidurile și excursiile oficiale. Le 

place să se cufunde în atmosfera unui loc necunoscut. Le place să viziteze muzee, 

galerii, teatre și expoziții. Unii preferă să se bucure de natură, munți, dealuri, râuri, 

coaste și lacuri. Alții vor să petreacă ceva timp într-un mediu urban și o anumită 

perioadă de timp în natură. Totuși, alții preferă să viziteze locuri noi, să se bucure de 

mâncare locală, vin, să descopere culturi noi și oameni noi. Turiștilor de vârsta a treia 

le place să descopere lucruri obișnuite despre oamenii obișnuiți care trăiesc acolo, cum 

ar fi modul în care trăiesc, ce le place, care sunt obiceiurile lor, ce bucătărie preferă. 

În plus, respondenții consideră călătoriile ca pe o oportunitate de a petrece mai mult 

timp cu prieteni apropiați, rude, soți și copii. Ca un alt motiv al călătoriei, respondenții 

au remarcat posibilitatea de a merge undeva pentru a găsi pace, pentru a se relaxa 

fizic și mental. De aceea, majoritatea acestor turiști care caută acest tip de turism, 

aleg să viziteze o stațiune balneară sau SPA, să viziteze o casă de oaspeți situată în 

mediul rural. 

Ca și alte motive pentru alegerea unei destinații de vacanță, am identificat dorința 

turiștilor de peste 55 de ani pentru plimbări lungi, mersul cu bicicleta, înotul în bazine 

de înot, băi de soare. Ei nu acceptă călătoriile ca modalitate de exercițiu și  

păstrarea în formă. Ceea ce îi motivează este relaxarea și îmbunătățirea sănătății lor. 

Schimbarea mediului și evadarea din viața de zi cu zi îi ajută pe turiștii de „vârsta a 

treia, ca să zic așa” să-și reîncarce bateriile. În timp ce călătoresc, pot să uite de munca 
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zilnică, de treburile casnice și de „veștile proaste”. După ce omul schimbă mediul 

înconjurător se simte mai bine și se relaxează.  

De-a lungul anilor, obiceiurile și modelele de comportament s-au schimbat. Se observă 

schimbări în motivele și factorii care afectează alegerea călătoriei pentru persoanele 

de până la 65 de ani și pentru persoanele de peste 65 de ani. Reprezentanții „vârstei a 

treia” de peste 65 de ani și peste 70 de ani nu călătoresc atât de des pe cât obișnuiau 

și aleg diferite destinații, adesea aproape de casele lor. Preferă picnicurile în natură și 

excursii de o zi, de două zile , adică pachete de weekend. Cei mai mulți preferă 

stațiunile balneare, unde se supun diferitelor terapii sau tratamente. 

Îmbunătățirea sănătății sau menținerea stării de sănătate este adesea un motiv pentru 

călătorii de 70 de ani. De remarcat este faptul că turiștii de peste 55 de ani sunt mai 

exigenți decât înainte, în ceea ce privește cerințele de călătorie și cazare. Cei mai 

mulți nu le place să călătorească cu autobuzul mult timp, mai ales noaptea, preferând 

să facă pauze la fiecare două ore. De aceea, majoritatea turiștilor peste 55 de ani evită 

campingul ca o opțiune pentru odihnă, deoarece preferă facilitățile de a avea patru 

pereți, un pat confortabil și o baie, precum și liniște și odihnă. 

Există tendința că majoritatea turiștilor în vârstă preferă să călătorească alături de cei 

dragi, cu familia sau prietenii sau într-o excursie organizată cu cunoscuți. 

Alții spun că nu au companie și călătoresc singuri. Printre cei care călătoresc singuri, 

unii preferă să călătorească într-un grup, în timp ce alții simt lipsa unei companii și, de 

aceea, de multe ori nu călătoresc.  

Un alt motiv pentru a face o călătorie este satisfacția emoțională. Majoritatea 

respondenților, în conversațiile personale cu intervievatorii, au remarcat că s-au simțit 

satisfăcuți emoțional în timpul călătoriilor.  

Pentru alții, motivul călătoriei este vizitarea unor locuri noi, să se petreacă timp cu 

prietenii sau familia sau să se cunoască alți oameni. 

Unii respondenți se simt mulțumiți că au învățat și au experimentat ceva nou și diferit. 

Au făcut cunoștință cu culturi noi, oameni noi, site-uri noi, alimente noi și multe altele. 

Majoritatea turiștilor peste 55 de ani caută un câștig intelectual, în timp ce călătoresc 

sau așa cum am spus mai sus pentru satisfacție emoțională.  

Unii dintre turiștii pre-pensionare văd în cea mai mare parte călătoria ca pe o 

oportunitate de relaxare, reducere a stresului, uitare de muncă și de viața de zi cu zi 

pentru o perioadă scurtă de timp. Aceștia tind să fie mai activi din punct de vedere 

fizic, deoarece sunt încă în stare bună și fizică. Prin urmare, ei tind să aleagă călătorii 
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mai aglomerate, cu o durată mai lungă, cuprinsă între 3 și 5 și 5 și 7 zile. În timpul 

acestor excursii, ei uită de îndatoririle, munca și alte angajamente. 

Interesant este că unii indică dezvoltarea personală ca motiv pentru vizitarea unei 

destinații. Se simt mulțumiți pentru că au reușit să-și îndeplinească dorințele și să 

viziteze locuri pe care și-au dorit să le vadă de multă vreme, dar până acum nu au avut 

ocazia, din diverse motive precum lipsa de bani, angajamentul de a munci sau familia, 

lipsa companiei și altele. 

Trebuie menționat că, contrar așteptărilor, persoanele aflate în anii de pensionare și 

pensionare anticipată, după recuperarea unei boli sau a unei intervenții chirurgicale, 

întreprind adesea călătorii și acesta este impulsul lor pentru un început nou, pentru 

diversificare, pentru a scăpa de probleme, pe care le putem defini și ca stimulent la 

călătorie. 

Alții, care au peste 55 de ani, consideră călătoriile ca un motiv pentru a experimenta 

ceva cu familia, care îi va apropia.  

Interesant este studiul realizat de Buckman (1999), care identifică diferențele și 

asemănările dintre turiștii aflați în vârsta pre-pensionare (55 până la 64 de ani) și 

persoanele în vârstă în vârstă de pensionare (65 sau mai în vârstă). Potrivit acestuia, 

persoanele aflate în vârstă pre-pensionare sunt mai interesate de recreere și timp liber, 

în timp ce turiștii mai mari de 65 de ani sunt mai interesați de repere culturale, istorice 

sau naturale. Fleischer Pizam (2002) examinează studiile anterioare și identifică drept 

cele mai comune motive pentru călătorii, odihnă și relaxare, interacțiune socială, 

exercițiu și învățare, satisfacție emoțională. 

În mod similar, Horneman (2002) a constatat că, pentru persoanele mai în vârstă, 

motivația trece la activități mai active, cu un accent puternic pe sănătate și fitness. 

și ajunge la concluzia că cea mai frecventă motivație de călătorie este educația / 

antrenamentul, odihna / relaxarea, exercițiile fizice / fitness și vizitarea prietenilor și 

a rudelor.  

Potrivit lui Huang și Tcai (2003), motivația de călătorie poate fi clasificată cum ar fi 

odihna și relaxare, interacțiune socială, sănătate, învățare, explorare, scăpare, valoare 

pentru bani, nostalgie și oportunitatea de a vizita site-uri istorice. Potrivit lui Anderson 

și Langmeyer (1982), Fleisher și Pizam (2002), motivația de a călători este similară. 

Acestea definesc ca motivație dorința de odihnă și relaxare, care este una dintre 

nevoile umane de bază, după cum am menționat în studiul lui Pierce (1992). Potrivit 

lui Patterson (2002), explorarea și căutarea de lucruri și experiențe noi sunt o motivație 
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pentru călătorii pentru turiștii „de vârsta a treia”. Oamenii de peste 55 de ani sunt 

interesați să descopere lucruri noi. 

Siguranța destinației este cel mai important factor pentru respondenți atunci când aleg 

o călătorie conform Hsu și (2001) și Lindgvist și Björk (2000). Pe măsură ce îmbătrânim, 

turiștii acordă o importanță mai mare siguranței, datorită îmbătrânirii.  

Desigur, cercetarea asupra motivației consumatorilor a fost influențată și de Teoria 

nevoilor (1973) a lui Maslow. Această teorie este influențată în mare măsură de teoria 

motivației de a călători. Din punctul de vedere al acestei teorii, motivele pentru odihnă 

și relaxare, deseori exprimate de turiști, pot fi văzute ca răspunzând nevoilor fiziologice 

și de securitate. Potrivit lui Mill and Morrison (1985), căutarea conexiunilor sociale este 

legată de a treia categorie de nevoi, ca apartenența la grup. Pe de altă parte, după 

cum subliniază Pierce (1982), în societățile în care dezvoltarea corpului și a minții sunt 

motivații importante, nevoia de autoactualizare poate fi considerată motivare (Maslow, 

1973). 

Site-urile și atracțiile sunt, de asemenea, identificate ca fiind unul dintre cei mai 

importanți factori pentru turiștii în vârstă atunci când aleg o destinație conform Norman 

(2001). Un număr mare de turiști în vârstă se bucură în continuare de o vacanță cu 

soare și nisip de mare, dar acestea sunt cazuri izolate. Alți turiști preferă frumusețea 

munților și pădurilor. 

În concluzie, pe baza studiului documentar și a analizei grupului focus și a sondajului, 

putem sublinia că principalele motive pentru alegerea unei destinații, turiștii de peste 

55 de ani citează disponibilitatea prețurilor, accesul ușor la obiective turistice și 

cazare, pace și liniște, vizită pe site-uri culturale, istorice și naturale, siguranță, 

curățenie, disponibilitatea informațiilor turistice utile pentru turiștii de peste 55 de 

ani, amabilitatea personalului și calitatea locurilor și cazare și mâncare. Turiștii adulți 

se străduiesc să-și satisfacă nevoile igienice și fiziologice și sentimentul de siguranță. 

Unele caracteristici ale destinației, cum ar fi clima, natura, oportunitatea de a 

cunoaște oameni noi sunt, de asemenea, foarte importante pentru călătorii în vârstă. 

Ceea ce contează pentru ei este calitatea serviciilor pe care le primesc, inclusiv cele 

furnizate de operatorul de turism și cele furnizate în timpul vizitei la obiectivele 

turistice și la facilitățile de luat masa și de cazare. Aceste servicii includ transportul, 

organizarea, atractivitatea și adecvarea programului, raport preț/calitate, atracții 

turistice, siguranță, curățenie, prețuri rezonabile, personal prietenos, natură frumoasă 

și informații turistice detaliate. Atunci când se dezvoltă adecvat pentru nevoile 

turiștilor de peste 55 de ani, produsul turistic, operatorii de turism ar trebui să-și 
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concentreze eforturile în selectarea hotelurilor și a restaurantelor care oferă o calitate 

bună, combinată cu o bună calitate adecvată capabilităților turiștilor mai în vârstă. În 

plus, este indicat să alegeți atracții cu acces ușor și să echilibrați vizita la atracții cu 

relaxare și odihnă și distracție și timp liber. 

 

VI. BARIERE ȘI RESTRICȚII ÎN TIMPUL CĂLĂTORIILE TURISTICE PENTRU TURIȘTI DE 

PESTE 55 DE ANI 

 

În timpul studiului, am identificat mai multe bariere și probleme cu care se confruntă 

adulții atunci când aleg o destinație și în timpul călătoriilor. Principalele bariere pe 

care le-am identificat sunt de natură economică, socio-culturală și emoțională, cum ar 

fi lipsa de informații, transport, condiții generale de călătorie și organizare, 

discriminare în funcție de vârstă, situații de sănătate și de urgență, accesibilitate, 

sentiment de securitate, asigurare de călătorie, motive financiare și lipsa ofertelor 

turistice atractive care să satisfacă cerințele lor. 

Cea mai importantă barieră este resursele financiare limitate ale oamenilor de „vârsta 

a treia”. Pe lângă bariera financiară, o barieră foarte importantă pentru călătorii 

pentru persoanele în vârstă este gama largă de factori care influențează decizia de 

călătorie a turiștilor „mai în vârstă” ca o stare de sănătate, lipsa informațiilor despre 

destinația turistică, lipsa nevoilor adecvate și adecvate. ruta, un sentiment de 

securitate și siguranță. Potrivit lui Pederson (1994), restricțiile și preocupările de 

sănătate afectează în principal turiștii în vârstă care au peste 75 de ani. Practic, ei 

percep ca o barieră lipsa de simț al securității și controlului. 

În studiul lui, Blaise (1987) a constatat că 25,6% din restricțiile de călătorie pentru 

adulți erau legate de sănătate, aproximativ 9% lipseau de energie pentru călătorii, în 

timp ce doar 3% considerau că sunt prea bătrâni pentru a călători. Aceste informații 

confirmă faptul că sănătatea este una dintre restricțiile de călătorie pentru persoanele 

în vârstă. Cu toate acestea, ei aleg de multe ori să călătorească pentru a reîmprospăta 

și îmbunătăți sănătatea lor. Pederson (1994) menționează, de asemenea, că 

majoritatea persoanelor în vârstă sunt preocupate de confort în timpul călătoriilor, 

doresc să se simtă confortabil atât fizic, cât și mental.  De asemenea, studiul arată că 

preocupările legate de siguranță și securitate sunt esențiale pentru mulți adulți, așa că 

preferă să călătorească în grup. Potrivit lui Rose și Graysar (1981) cel mai adesea citate 

restricții cu privire la călătorie turiștilor de peste 55 sunt lipsa de timp, lipsa de resurse 

financiare, din motive de sănătate, vârstă, responsabilitățile familiale etc. Studiul 
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Makguayr (1984) a arătat că resursele externe, cum ar fi timpul, bunăstarea socială și 

fizică se numără printre restricțiile de călătorie. Blaise (1987) citează securitatea, 

constrângerile financiare, lipsa timpului, lipsa informațiilor, sănătatea precară și 

percepția vârstei ca fiind constrângeri importante. Juan și Cai (2003) menționează, pe 

cât posibil, restricții pentru călătorii de vârsta a treia: abilitatea fizică, teama de a nu 

pleca de acasă nesupravegheat, considerații financiare, considerații nutriționale, lipsa 

informațiilor despre unde să meargă și teama de vremea rea condiții și pierderea de 

bani. De asemenea, el menționează drept motivație indirectă pentru anularea 

călătoriei, teama de dureri de cap și probleme de vârstă. Studiul lui Chen și Schumaker 

(2014) identifică trei factori majori ca restricții de călătorie pentru turiștii mai în 

vârstă: frica de dureri de cap, limitări fizice și probleme financiare și de timp.  

Analiza sondajului și a grupului focus arată că călătoriile complexe, care includ 

schimbarea vehiculelor sau lipsa informațiilor, determină pasagerii de peste 55 de ani 

să fie atenți pe toată durata călătoriei. Confruntația cu multe obstacole în timpul unei 

călătorii poate avea un efect cumulativ, determinând pasagerii să atingă pragul dincolo 

de care nu mai merita efortul de a călători. Prin urmare, motivația de a călători se va 

diminua, cel puțin dacă există alte alternative. Prezența accidentelor în timpul 

călătoriilor în trecut poate reduce, de asemenea, motivația de a călători. 

Confruntarea cu multiple incidente în una și aceiași călătorie poate fi văzută ca o 

"experiență aproape traumatizanta" și poate duce la respingere ba chiar teamă de a 

călători în viitor. 

Schimbarea legăturilor de transport atunci când călătoriți cu trenul sau autobuzul este 

considerată o complicație, o problemă atunci când transportați bagajele, intrați și ieșiți 

din autobuze cu cărucioare și bastoane și găsirea peronului care trebuie la gară la timp, 

de asemenea, provoacă o situație stresantă la vârstnici și îi poate face să refuze să 

călătorească. Modificarea modului de transport creează reacții de anxietate emoțională 

pentru pasagerii care nu pot gestiona toate părțile lanțului de călătorie.  

Faptul că o cantitate mai mare de informații turistice utile este disponibilă pe internet, 

inclusiv capacitatea de a alege și de a rezerva online, reprezintă, de asemenea, o 

restricție la alegerea călătoriei, în principal pentru grupul de peste 65 de ani care nu 

este suficient de familiarizat cu tehnologia informației, nu au computere proprii și nu 

pot accesa internetul. Acest lucru duce la evitarea pe termen lung a călătoriilor, adică 

nu este de neglijat faptul că nu toată lumea are un computer și nu toată lumea poate 

folosi internetul. Prin urmare, putem recomanda agențiilor de turism și cazarea să 

stabilească fonduri pentru publicitate, cum ar fi broșuri, pliante și multe altele. 
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Un alt factor important care influențează decizia de călătorie este simțul controlului. 

Descoperirea evenimentelor imprevizibile în mijlocul călătoriei duce la reacții critice 

de insecuritate. Necunoașterea a ceea ce trebuie să se aștepte provoacă stres, mai ales 

dacă riscurile includ propria sănătate, cum ar fi riscul de a cădea. De exemplu, turiștii 

adulți cu vârste cuprinse între 65 și 75 de ani și peste 75 de ani care folosesc bastoane 

sau cărucioare se tem să nu cadă atunci când coboară dintr-un autobuz sau tren atunci 

când vizitează un reper sau o unitate de cazare. În mod similar, unii călători nu au 

încredere în scările rulante și ascensoarele, iar incapacitatea de a le evita atunci când 

vizitează un site va influența alegerea acestora de a renunța la vizita site-ului. 

Analiza arată, de asemenea, că încrederea este esențială pentru consumatori (călători) 

în interacțiunile lor cu furnizorii de servicii turistice. La prima vedere, evenimentele 

minore imprevizibile care apar în mediul turistic (cum ar fi stilul de conducere, 

atitudine neprietenoasă etc.) pot fi semnificative pentru turiștii mai în vârstă.  

Adaptarea în timp ce călătorești la obiceiurile altor persoane poate fi, de asemenea, 

un motiv pentru reducerea frecvenței de călătorie, un alt motiv pentru reducerea 

numărului de călătorii este dependența de companie sau cel puțin de persoana 

însoțitoare. Reacțiile emoționale sunt de asemenea fundamentale pentru 

comportamentul de călătorie. Pentru unii intervievați, reacția critică reală (cum ar fi 

stresul și anxietatea) este ea însăși o barieră în călătorie, de exemplu, dacă o persoană 

are probleme de sănătate, el sau ea se va îngrijora constant de sănătatea sa. Prin 

urmare, trebuie remarcat faptul că nu numai incidentele în sine, ci și reacțiile la 

acestea, inclusiv emoțiile și atitudinile, trebuie luate în considerare de furnizorii de 

servicii de transport și turism, pentru a înțelege mai bine comportamentul și nevoile. 

pasagerilor mai în vârstă. 

Lipsa de personal pentru a ajuta și a asista turiștii din etapa a treia, atunci când este 

nevoie, este, de asemenea, văzută ca o barieră în călătorie. Disponibilitatea unui astfel 

de personal este percepută de aceștia ca un factor comun de securitate, care 

garantează un tratament echitabil, deoarece nu toți pasagerii au oportunități egale. 

Analiza arată că disponibilitatea unui astfel de personal în timpul călătoriilor este mai 

importantă pentru utilizatorii mai în vârstă, cei de peste 65 de ani. Evaluarea nevoilor 

umane de bază mai generale, cum ar fi sentimentul de control și securitate, respectul 

și perfecționarea detaliilor legate de călătorie, ar fi un pas înainte în identificarea 

zonelor care trebuie lucrate pentru a îmbunătăți oferta de turiști peste 55 și reduce 

motivele restrictive ale deciziei lor de a nu călători. 
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Practica arată că motivația, modelul de comportament și barierele în calea alegerilor 

de călătorie pe care turiștii de peste 55 de ani le au sunt unele dintre motivele de a 

reduce călătoriile, în special pentru pensionari. Aceștia au un venit mai mic după 

pensionare, separat unii dintre ei alocă în continuare resurse financiare pentru a ajuta 

alți membri ai familiei, ceea ce este, de asemenea, o barieră în a călători. În timp ce 

lucrului în grupurile focus și în interviuri, mulți respondenți au spus că vor călători mai 

mult dacă ar avea mai multe resurse financiare. Un mediu turistic previzibil în care un 

pasager vulnerabil percepe un nivel ridicat de control comportamental s-a dovedit a fi 

esențial pentru a decide de a călători. O modalitate de a obține o predictibilitate și un 

control mai mare de către călător în timpul călătoriei ar fi să permită alternative, 

disponibilitatea personalului de asistență, disponibilitatea telefoanelor de ajutor în 

locații strategice. 

Această cercetare arată că decizia de a face o călătorie nu se bazează doar pe decizii 

„raționale”. Prin urmare, proiectarea serviciilor ar trebui să țină seama de experiențele 

emoționale ale călătorilor din timpul călătoriei, de motivele „iraționale” ale luării 

deciziilor, precum și de factorii externi. Nu numai abilitățile reale ale pasagerilor, dar 

și percepția asupra abilităților lor influențează alegerea călătoriei. Informarea acestora 

înainte de călătorie că personalul va fi prezent și la dispoziția acestora va crește 

motivația de a călători. Posibilitatea alternativelor, alegerea unui traseu mai ușor sau 

a rămâne într-o zonă de agrement în loc să vizitați un site în timpul călătoriei ar crește 

sentimentul de control al pasagerului și ar ajuta la reducerea situațiilor de anxietate și 

stres, reduce complexitatea călătoriei și, prin urmare, reduce efortul greu, ceea ce 

este deosebit de descurajant pentru turiștii de peste 55 de ani. Creșterea atractivității 

transportului public pentru consumatorii „de vârsta a treia” va influența, de asemenea, 

alegerea călătoriilor pentru turiștii peste 55 de ani. 

Analiza arată că turiștii de peste 55 de ani sunt dispuși să călătorească în toate 

anotimpurile, de care fapt furnizorii de servicii turistice ar putea beneficia prin 

dezvoltarea unei oferte pentru aceștia în anotimpurile slabe, precum toamna și iarna. 

Desigur, dezvoltarea unui produs turistic în afara sezonului, prezintă riscurile sale și 

pune o piedică în alegerea călătoriilor în aceste anotimpuri, deoarece de multe ori 

atracțiile turistice sunt închise în timpul anotimpurilor slabe, transportul către locații 

se poate complica și de o situație meteorologică îngreunată, care, de asemenea, nu ar 

trebui să fie a fi subestimată. 

În rezumat, trebuie subliniat faptul că factorii socio-economici, schimbările în 

comportamentul de călătorie depind de factori psihologici, cum ar fi atitudinile, 
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controlul perceput, obiceiurile și comportamentele din trecut, precum și intențiile și 

reacțiile emoționale. Trebuie subliniat faptul că factorii interpersonali influențează și 

comportamentul de călătorie, inclusiv așteptările călătorilor față de ceilalți și relațiile 

cu furnizorii de servicii cu privire la încredere. De asemenea, este important de 

menționat că, indiferent dacă doi sau mai mulți indivizi au comportamente similare, 

motivațiile și intențiile lor pot fi diferite și se pot schimba.  

Informațiile obținute despre toate restricțiile menționate mai sus cu care se confruntă 

turiștii de vârsta a treia atunci când aleg o călătorie ar trebui să ajute industria turistică 

să dezvolte peste produse și servicii adecvate pentru nevoile turiștilor în vârstă +55, 

care să încurajeze călătorii în vârstă să depășească piedicile față de călătorii. 

 

VII. ANALIZĂ COMPARATIVĂ A SERVICIILOR FURNIZATE DE PRESTATORII DE SERVICII 

TURISTICE ȘI AȘTEPTĂRI TURIȘTILOR ÎN VÂRSTĂ + 55 

 

Populația în vârstă a lumii crește în fiecare an. De aceea și îmbătrânirea populației a 

atras atenția industriei turismului, în principal datorită numărului semnificativ de 

persoane peste 55 de ani. Concentrându-ne pe industria turismului, putem spune că 

piața turistică pentru turiștii de peste 55 de ani este o piață foarte interesantă, datorită 

faptului că adulții au timpul și puterea de cumpărare relativ bună pentru a călători. Cu 

toate acestea, trebuie menționat că această afirmație se aplică în special persoanelor 

în vârstă din țările dezvoltate, în țările mai puțin dezvoltate precum Bulgaria, acestea 

nu au încă resurse suficiente pentru a călători. Prin urmare, pentru a atrage turiști de 

peste 55 de ani, este necesar să se dezvolte o nouă ofertă turistică tematică adecvată 

nevoilor, preferințelor și cerințelor speciale ale turiștilor de peste 55 de ani. 

Turiștii de peste 55 de ani sunt o clientelă în schimbare, care trebuie să fie mulțumită, 

iar atunci când pregătesc un preț pentru acest grup țintă, trebuie avut în vedere că 

imaginea stereotipica a unui turist în vârstă se schimba în timp. În acest context, 

experții notează o scădere a turiștilor interesați de plajă și mare, în detrimentul 

turiștilor care acordă mai multă atenție excursiilor în timpul cărora pot vizita situri 

culturale, istorice și naturale. Prin urmare, companiile turistice trebuie să pregătească 

un produs turistic care să fie în conformitate cu dorința turiștilor de a vizita noi locuri, 

de a dobândi noi cunoștințe despre cultură și stil de viață, de a încerca alimente noi. 

  

Organizarea călătoriilor și cerințele față de locurile de cazare.  
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Studiul arată că persoanele în vârstă de peste 70 de ani preferă să aibă încredere în 

excursii organizate, unde totul este pregătit și clar și nu trebuie să aibă grijă de 

transport, cazare, mese și multe altele angajamente legate de logistică. Unii dintre 

acești călători au așteptat uneori vârsta de pensionare pentru a-și începe călătoria. Le 

place să se simtă relaxați și să călătorească fără surprize, să aibă toate facilitățile 

necesare în timpul călătoriei, cum ar fi un dormitor, baie privată, personal prietenos, 

mâncare delicioasă și toate acestea trebuie combinate cu prețuri accesibile. Nu în 

ultimul rând, este important ca turiștii de peste 70 de ani să aibă acces ușor la repere, 

cazare și masă. În acest sens, operatorii de turism, hotelierii și restauratorii trebuie să 

ofere turiștilor de peste 55 de servicii adecvate nevoilor lor. 

Vârstnicii înainte de pensionare sau etatea pentru pensionare timpurie între 55 și 65 de 

ani au, de asemenea, propriile caracteristici și cerințe. Pentru ei, călătoria este o 

activitate pe care o practică de mai mulți ani și a devenit o necesitate, de aceea au 

devenit mai exigenți de-a lungul anilor. Sunt mai informați și mai bine pregătiți să 

călătorească, utilizează adesea internetul pentru a găsi informații. Acestea tind să 

aleagă excursii mai aglomerate, cu mai multe obiective turistice culturale și istorice, 

au mai multe resurse financiare, tind, de asemenea, să organizeze singuri excursii 

pentru că vor să fie independenți și să nu respecte programele, transportul și și altele. 

De asemenea, aceștia țin la calitatea serviciilor oferite, precum cazare, locuri de luat 

masa, amabilitate de personal, îndrumări ale experților. 

Turiștii cu vârste cuprinse între 60 si 70 de ani sunt încă dinamici și cu o sănătate bună, 

așa că acorda mai multa atenție detaliilor, în special celor legate de confort, cum ar 

fi: cazare la un singur etaj, parcări iluminate și păzite, disponibilitatea personalului 

pentru a ajuta la bagaje si cazare. 

Toate cele de mai sus arată necesitatea ca toți operatorii de turism să își revizuiască 

serviciile și ofertele, astfel încât să poată răspunde așteptărilor clienților diverși. 

Pentru a fi relevante pentru nevoile și preferințele turiștilor de peste 55 de ani, 

furnizorii de servicii de turism trebuie să fie în primul rând creativi pentru a atrage 

atenția clienților care nu mai sunt interesați de lucrurile clasice. Ei trebuie să-și facă 

oferta mai atractivă pentru clienții care sunt mai sofisticați. Este important să se țină 

cont de modelul de comportament al turiștilor de „vârsta a treia”. Preferă să 

călătorească în perechi, cu familia, cu prietenii sau cunoscuții și doar în anumite cazuri 

singuri. 

Pentru a dezvolta o ofertă potrivită pentru turiștii cu vârsta peste 55 de ani, este 

important să se evalueze serviciile turistice actuale și conformitatea acestora cu 
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nevoile grupului țintă. Este necesar să se îmbogățească și să se adapteze serviciile 

existente la noile preferințe și căutări contemporane / de exemplu, pentru a oferi 

meniuri dietetice în restaurante unde nu există piscine cu proceduri minerale și spa, 

pentru a oferi exerciții în aer liber cu exerciții terapeutice, mers pe jos etc. ar duce la 

satisfacția turiștilor de peste 55 de ani. 

Descoperirile pe care le-am făcut cu privire la serviciile de cazare sunt că în Vidin și 

Montana există o varietate de unități de cazare cu o gamă de calitate de 1-4 stele. 

Deoarece numărul hotelurilor de patru stele este limitat la unul sau două, predomină 

hotelurile cu una și două stele. Dimensiunile camerelor sunt de obicei medii, cu băi 

separate, paturi confortabile și lenjerie în funcție de nivelul stelelor. Majoritatea 

hotelurilor nu au făcut modificări pentru a răspunde persoanelor în vârstă, precum 

instalarea de rampe, pasarele cu suprafețe antiderapante, mânere auxiliare în toalete, 

asigurarea camerelor de la parter, ascensoare și asistență pentru bagaje și multe altele, 

tipuri de servicii pentru asistarea turiștilor de peste 55 de ani. Majoritatea hotelurilor 

nu au parcare privată, restaurant, piscină și nu oferă tratamente SPA și masaje. În 

aceste cazuri, ar putea fi luată în considerare cooperarea cu unitățile de cazare, 

restaurante, băuturi, divertisment și atracții, oferind turiștilor carduri cu reduceri. 

Acest lucru ar motiva turiștii de peste 55 de ani să devină clienți fideli. 

Persoanele în vârstă, din partea lor, iau în considerare importanța de a avea băi private, 

acces ușor (scările adesea creează dificultăți), facilități pentru persoanele cu handicap 

și portier sau alte asistențe similare pentru bagaje. Parcarea este, de asemenea, o 

condiție necesară pentru alegerea unui hotel sau a unei atracții. În timpul excursiilor, 

majoritatea turiștilor adulți preferă să călătorească cu mașina personală. Astfel, este 

mai convenabil pentru ei, nu au nevoie să rezerve biletele în avans. Vacanțele cu un 

vehicul personal conferă persoanei în vârstă independență și flexibilitate. Ei pot scăpa 

de mulțime, își pot planifica călătoria într-un ritm care le este convenabil. Apropierea 

parcării de camera unde își petrec noaptea și capacitatea de a-și observa mașina este 

un plus.  Prin urmare, dispunerea de locuri de parcare pentru oaspeții hotelului sau 

restaurantului oferă un avantaj unui furnizor de servicii turistice față de altul. Oferirea 

unui serviciu pachet de către hoteluri, cum ar fi cazare și masă oferă, de asemenea, un 

avantaj și va ajuta la creșterea clienților și a veniturilor în consecință. Oferind catering 

participanților la circuite turistice, are avantaje semnificative pentru hotel înseamnă 

închirierea unui număr mare de camere și vânzarea multor mese. De asemenea, turiștii 

de „vârsta a treia” primesc pozitiv atunci când sunt afișate sfaturi gratuite pentru 

călătorii de peste 55 de ani pe site-ul hotelului și când hotelul în sine are broșuri care 
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conțin hărți ale locurilor de interes și sfaturi logistice pentru persoanele în vârstă. 

Disponibilitatea de echipamente speciale și facilități pentru persoanele în vârstă, cum 

ar fi rampe și pasarele cu suprafețe antiderapante, mânere auxiliare în toalete 

garantează, de asemenea, o re-vizită a hotelului de către turiștii de peste 55 de ani. 

Se recomandă ca pe site-ul web, fiecare hotel să furnizeze informații despre 

disponibilitatea facilităților speciale descrise mai sus, și este bine să le enumerați 

separat, mai degrabă decât rezumat.  

Se observă adesea că, atunci când călătoresc în grup și stau la un hotel, persoanele în 

vârstă tind să aibă cerințe speciale pentru personalul hotelului pentru a le facilita 

sejurul, cum ar fi necesitatea de a rezerva anumite camere, eventual la etaje joase, 

cu chei suplimentare, precum și aranjamente speciale de asistență pentru bagaje. 

Acest lucru ar trebui să se țină cont și de administratorii hotelului, care ar putea scrie 

pe site-ul lor web că oferă servicii de pachete individuale (diferențiate) pentru grupuri. 

  

Organizarea călătoriilor și cerințele față de mijloacele de transport 

Despre transport. Posibilitățile de transport în Bulgaria sunt diverse, turiștii pot alege 

să călătorească cu autobuzul, microbuzul, taxiul sau mașina personală și cu trenul. 

Trebuie menționat că nu toate vehiculele au modificări adecvate pentru turiștii în 

vârstă, unele sunt învechite din punct de vedere moral și fizic. Companiile de transport 

trebuie să-și înnoiască parcarea și să repare autobuzele și autoutilitarele pentru a-și 

satisface turiștii mai în vârstă, este recomandat să pregătească scări speciale pentru 

turiștii mai în vârstă, să se ia în considerare punerea obloanelor pe ferestre. Aceasta ar 

ajuta transportul cu autobuzul să devină preferat pentru turiștii de peste 55 de ani în 

loc de calea ferată, de exemplu. 

În ceea ce privește calitatea feroviară, conform unui sondaj din 2017, Bulgaria și 

România sunt ultimele în Europa cu un scor total de 1,9, Bulgaria primind 0,9 pentru 

intensitatea utilizării rețelei feroviare, 0,9 pentru calitate și 0,1 pentru siguranță. Fără 

îndoială, calitatea serviciilor nu este la nivelul dorit. Igiena trenurilor nu este, de 

asemenea, la nivelul necesar, adeseori au întârzieri, siguranța pasagerilor nu este bine 

garantată, calitatea serviciilor în general nu este bună. 

Indiferent de calitatea transportului feroviar, sondajul arată că, în cazul în care nu 

utilizează o mașină personală ca mijloc de transport, turiștii de peste 55 de ani preferă 

transportul public, în majoritatea cazurilor bazându-se pe calea ferată, precum și 

călătorii cu autobuz. Călătoria cu trenul este considerată mai convenabilă, oamenii se 

pot plimba, întinde picioarele, vizita lounge-ul, socializa. Călătoria cu trenul oferă 
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pasagerului o vedere bună asupra peisajului (panorama și sentimentul de satisfacție), 

nu în ultimul rând faptul că partea financiară are o influență mare asupra alegerii 

vehiculului, și anume costul relativ scăzut al transportului feroviar. 

Nu în ultimul rând, prezența Dunării în regiunea Vidin și Montana oferă oportunități de 

călătorie cu barca fluvială, care este pașnică și oferă o oportunitate excelentă pentru 

odihnă completă. Agențiile de turism ar putea lua în considerare includerea unui astfel 

de serviciu în ofertele lor pentru călătorii cu vârsta peste 55 de ani. 

  

Organizarea călătoriilor și cerințele față de locurile de luat masa 

În ceea ce privește opțiunile de luat masa, regiunile Vidin și Montana au o gamă largă 

de restaurante și unități. Cele mai multe dintre unități oferă pe lângă băuturi, și 

mâncare. Se poate remarca faptul că în ambele zone există diferite tipuri de 

restaurante și localuri pentru fiecare gust, care oferă meniuri diferite, cu liste de 

prețuri diferite, în funcție de opțiunile clientului. Calitatea serviciilor și curățenia în 

unele restaurante și unități nu este nivelul necesar. Dacă doresc să atragă turiști de 

peste 55 de ani ca vizitatori obișnuiți, este recomandat să se lucreze la îmbunătățirea 

calității mâncării și a serviciilor.  

Când alegeți un restaurant, este important să rețineți, de exemplu, că turiștii de peste 

55 de ani se așteaptă ca mâncarea să fie bine pregătită, ceea ce înseamnă că aceasta 

trebuie să fie proaspătă și gustoasă. Mâncarea la restaurante este recomandată să fie 

variată și să includă specialități de sezon, specialități locale, bucătărie gastronomică și 

sănătoasă și servită până la ora 18:00. O altă cerință importantă pentru restaurante, 

care este importantă pentru persoanele în vârstă, este curățenia, timpul de așteptare 

pentru a mânca, atmosfera din restaurant (de exemplu, muzica oferită este 

responsabilă pentru fiecare gust și preferință) și amiabilitatea personalului. 

 

Organizarea călătoriilor și cerințele față de unitățile de cazare 

În timpul sondajului, am constatat, de asemenea, că agențiile de turism nu oferă 

excursii specializate pentru turiștii de peste 55 de ani și nu au programe speciale pentru 

turiștii în vârstă. Majoritatea tururilor sunt organizate în jurul unor site-uri culturale 

sau ecoturistice și sunt destinate populației turistice generale. În plus, predomină 

ofertele de cinci zile, șapte zile și zece zile pentru vacanțe și excursii, așa cum solicită 

publicul larg. 

Pe baza rezultatelor studiului, vă putem recomanda schimbarea abordării pentru a 

determina durata excursiilor, ar trebui să aibă flexibilitate și să putem alege excursii 
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cu durată diferită între 2 și 3 zile, 2 și 5 zile și 5 și 7 zile. Turiștii aproape de pensionare, 

datorita angajamentelor sociale și profesionale, se opresc mai mult la oferte de 

weekend sau la ofertele de 2 zile si 5 zile. Cei aflați în vârstă de pensionare și 

pensionare tardivă preferă, de asemenea, pachetele de weekend și ofertele de 

călătorie cuprinse între 3 și 5 zile, ceea ce este determinat de capacitatea financiară 

și sănătatea lor.  

Turiștii de peste 55 de ani vor aprecia foarte mult dacă agențiile de turism le oferă 

experiențe unice, de exemplu prin combinarea aventurii, naturii și culturii cu 

componente educaționale și contactul cu localnicii. De exemplu, o plimbare culturală 

care implică o vizită într-o comunitate locală. Incorporarea componentelor culinare, a 

artelor vizuale sau a elementelor muzicale în oferta turistică va ajuta la crearea de 

experiențe de neuitat și la câștigarea turiștilor de peste 55 de ani / stârnește interesul 

de a practica meserii tradiționale cu localnicii, deoarece aduce înapoi amintiri fericite 

și aduce satisfacție. luând legătura cu semenii și bucurându-vă de propriile abilități. 

  

Organizarea călătoriilor și cerințele față de condițiile financiare  

Trebuie menționat că, din punct de vedere al prețului, furnizorii trebuie să 

implementeze o politică mai flexibilă, cu mai multe reduceri și promoții pentru 

persoanele „mai în vârstă”. Cazarea la prețuri mici și medii este preferată de turiștii 

mai în vârstă decât cazarea în hoteluri de lux. În timpul vacanței, ei caută un confort 

de o calitate relativ rezonabilă, pe care îl găsesc acasă, dacă este posibil, la prețuri 

mici. De asemenea, acceptă reduceri pentru turiștii de peste 55 de ani ca un gest 

excelent, făcându-i să se simtă ca niște oaspeți valoroși și bineveniți. În prezent, se 

observă că furnizorii de servicii turistice nu oferă oferte speciale și tarife pentru 

persoanele în vârstă. Posibilitatea unui tarif sau a unei promoții preferențiale ar fi de 

interes pentru consumatorii de peste 55 de ani. În majoritatea cazurilor, atractivitatea 

prețului se face pe baza sejururilor scurte, a pachetelor de weekend, care sunt de 

asemenea căutate pe scară largă de consumatorii mai în vârstă. Oportunitățile 

financiare mai mici ale turiștii în vârstă ar putea fi compensate prin oferirea de pachete 

turistice pentru grupuri mai mari în afara sezonului turistic puternic. 

  

Organizarea călătoriilor și cerințele pentru furnizarea de informații medicale. 

De-a lungul anilor, problemele de sănătate ale turiștilor în vârstă au crescut, motiv 

pentru care solicită adesea disponibilitatea cabinetelor medicale și a spitalelor în 

apropierea destinațiilor turistice. Deținerea acestor informații îi va face să se simtă mai 
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siguri în călătoria lor, de aceea este recomandabil ca agențiile de turism să furnizeze 

informații medicale turiștilor de peste 55 de ani, ceea ce va fi foarte apreciat de 

aceștia. 

  

Organizarea călătoriilor și cerințele față de serviciile agențiilor de turism 

Furnizorii de servicii de turism pot concluziona că, dacă doresc să fie competitivi, 

trebuie să adopte o abordare mai proactivă, precum dezvoltarea unui pachet complet 

de călătorie care să includă locuri de vizitat, cazare și cazare, transport și diferite 

tarife preferențiale. și reduceri. 

Operatorii de turism și agenții de turism trebuie să includă excursii cu un ghid calificat 

în tururile lor. Tururile ghidate sunt o alternativă naturală pentru persoanele în vârstă 

care caută să dobândească noi cunoștințe despre noi locuri, culturi și stiluri de viață în 

cel mai scurt timp. Ghidul le oferă posibilitatea de a vizita cele mai interesante site-

uri și locuri, fără a fi nevoie să se rătăcească inutil, ceea ce este esențial pentru turiștii 

mai în vârstă. Este recomandabil să fie un program structurat care să detalieze ce și 

când veți face. Grupurile e bine să fie de 20-25 de persoane, întrucât turiștii de peste 

55 de ani adoră să întâlnească alți oameni și să se simtă mai siguri într-un grup. 

Companiile de turism ar trebui să-și concentreze atenția asupra turiștilor de peste 70 

de ani, deoarece preferă, în general, să se bucure de tururi ghidate și să transfere 

responsabilitatea pentru transport, cazare și activități de agrement către tour 

operator. Alegerea lor de a avea încredere într-o companie de turism pentru a vizita 

atracțiile este explicată de posibilitatea de a afla fapte și povești interesante despre 

site-uri de către personalul expert. În plus, se simt în siguranță într-un grup mare de 

oameni și știu că, dacă este nevoie de ajutor, este ușor accesibil. De asemenea, preferă 

să se oprească în mai puține locuri care pot fi vizualizate mai mult decât să aibă multe 

opriri mai scurte, unde nu poate fi absorbită o cantitate mare de informații. 

Persoanele în vârstă de peste 70 de ani găsesc ajutorul din partea agențiilor de turism, 

ca fiind valoros în planificarea vacanțelor și călătoriilor către destinații necunoscute 

sau în planificarea unei călătorii extraordinare. Ei găsesc informații despre agențiile de 

turism din surse verificate, cum ar fi familia și prietenii și, în cazuri rare, atunci când 

aleg o agenție, au încredere și în Internet, dar acest lucru se aplică în special 

persoanelor cu vârste cuprinse între 55 și 65 de ani. Este important ca aceștia să își 

rezerve vacanța la o agenție de turism de renume, cu personal experimentat și 

prietenos, care are experiență în organizarea excursiilor pentru turiști de peste 55 de 

ani. O astfel de experiență ar atrage oameni de „vârsta a treia”.  
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Persoanele în vârstă sunt critice față de asigurarea de călătorie, pe care o percep ca 

fiind discriminatorie. Agențiile de turism ar trebui să poată recomanda o asigurare de 

călătorie prietenoasă pentru persoanele în vârstă și să poată evidenția beneficiile 

asigurării și securitatea pe care o oferă. 

  

Organizarea călătoriilor și sursele de informații utilizate 

Așa cum am menționat deja ca surse de informație, persoanele în vârstă preferă în 

principal informațiile de la rude sau cunoscuți. De remarcat este faptul că persoanele 

în vârstă de peste 70 de ani plănuiesc călătoria sa cu mult timp ( trei săptămâni sau 

mai mult) înainte de plecare, mult mai mult decât turiștii cu vârste cuprinse între 55 și 

65 de ani. În general, se observă că persoanele în vârstă nu caută informații despre 

unde să călătorească, deoarece au deja o listă de destinații dorite. Mai degrabă, ei 

caută informații despre momentul în care trebuie să meargă, cum să ajungă și ce alte 

experiențe pot adăuga ca valoare călătoriei lor. Utilizează o gamă largă de resurse 

informaționale, inclusiv ghiduri, broșuri de călătorie, ziare, televiziune, agenții de 

turism, centre de informare pentru vizitatori. Cu toate acestea, trebuie menționat că 

informațiile orale sunt sursa cea mai valoroasă de informații de călătorie atunci când 

sunt împărtășite de cei dragi. 

  

Analiza politicii furnizorilor de servicii turistice față de turiștii cu vârsta de peste 

55 de ani 

Este de remarcat faptul că, din păcate, există hotelieri care nu întreprind nicio măsură 

pentru atragerea persoanelor în vârstă. Motivul pentru care este probabil faptul că nu 

apreciază avantajul pe care în timpul sezoanelor joase, aceștia ar putea obține venituri 

dacă pregătesc oferte pentru turiști de peste 55 de ani. Din păcate, majoritatea 

managerilor de agenții de turism, restaurante și agenții de turism nu iau în considerare 

toate avantajele, dezavantajele și oportunitățile cu care s-ar confrunta dacă ar pregăti 

oferte pentru turiștii de peste 55 de ani, de aceea consideră dezvoltarea unei oferte 

speciale pentru turiști de peste 55 de ani a fi un serviciu scump și inutil. Este cazul 

multor hoteluri din zone mici, unde nu există un patrimoniu cultural și natural bogat și, 

datorită dimensiunilor reduse, acestea nu pot ține cont de dezvoltarea de noi oferte. 

Acestea arată dezinteres pentru acest tip de consumator. În schimb, pot alege alte 

alternative contactând operatorii de turism și prezentându-le oferte potrivite pentru 

turiști +55. În cazul în care decid să dezvolte o ofertă pentru turiștii de peste 55 de ani, 
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aceștia ar fi capabili să atragă acești clienți prin oferte adecvate, prețuri și durată 

flexibile și informații turistice utile furnizate.  

Majoritatea managerilor hotelurilor, restaurantelor și companiilor de turism examinate 

în diferite sondaje își iau deciziile pe baza raționalității extreme și a marjelor de profit 

și se bazează pe profituri rapide și sigure. Se observă că managerii tind să ofere anumite 

servicii fără a le acorda atenția cuvenită și fără a încerca să câștige clienți fideli. Din 

păcate, nu se întreprinde nicio acțiune generală, sunt oferite doar servicii parțiale sau 

așa-numitele activități auxiliare. 

Desigur, există și hoteluri pe piața turismului, care, prin accesul lor la informații, sunt 

conștiente de potențialul economic al segmentului turistic de peste 55 de ani, dar sunt 

cazuri izolate. Aceștia au examinat nevoile persoanelor în vârstă, în urma cărora 

elaborează o propunere pe care o perfecționează, astfel încât să ”seducă” acest tip de 

clienți. Acest mod de a lua decizii este legat de conceptul de așteptare rațională a lui 

Weber, Mutt și Richard. Astfel de hotelieri știu foarte bine că această clientelă va juca 

un rol important în viitorul turismului și, prin urmare, iau multe măsuri, în special în 

ceea ce privește nivelul structural al activității lor. 

Conform studiilor Cachell, Etchegori Pros și Sumarmon, 2015 situația în țările mai 

dezvoltate este similară, agenții economici nu sunt suficient concentrați în cunoașterea 

cerințelor și preferințelor persoanelor în vârstă. Încă nu se pot convinge că trebuie să 

dezvolte în mod adecvat nevoilor o ofertă turistică turiștilor de peste 55 de ani.  

În concluzie, dacă agențiile de cazare și de turism vor să atragă o clientelă de peste 

55 de ani, este important să se pregătească un program și servicii adecvate nevoilor și 

cerințelor turiștilor ” de vârstă a treia”. Este esențial ca furnizorul să ofere o ofertă 

echilibrată, care să includă o combinație de liniște, odihnă, natură frumoasă, 

posibilitatea de a petrece suficient timp cu familia și prietenii, oferind un mediu 

confortabil, ceea ce implică disponibilitatea unor locuri speciale (săli de sport, zone de 

recreere , zone verzi , săli de tratament etc.). De asemenea, este important să 

organizăm vizite la obiectivele turistice cu acces ușor, ceea ce nu implică un traseu 

obositor și aglomerat. Este indicat să diferențiați rutele cu niveluri de complexitate 

diferite, dar care să ajungă la același punct de atracție turistică. Pentru turiștii de 

peste 55 de ani este important să combinăm tranziția cu odihna. Clienții în vârstă 

apreciază ospitalitatea, curățenia și amabilitatea personalului.  

Este recomandat ca agențiile de cazare și de turism să ofere persoanelor în vârstă, 

precum și tuturor oaspeților și clienților lor, broșuri cu informații despre regiune și 

obiective turistice, hărți turistice, informații despre programul de deschidere a 
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muzeelor și centrelor turistice și a altor locuri interesante. repere și fapte. Este bine 

ca Materialele Informaționale să conțină informații complete și fiabile despre 

caracteristicile terenului, zonele de agrement, zonele cu probleme sau suprafețele 

alunecoase ale drumului. 

 

CONCLUZII 

 

  

Pe baza cercetărilor documentare, a analizei chestionarelor finalizate și a lucrărilor cu 

grupurile focus, putem trage concluzii importante pe care să ne bazăm sugestiile și 

recomandările noastre pentru dezvoltarea viitoare a turismului pentru persoanele de 

peste 55 de ani.  

Rezultatele analizei oferă o imagine completă a motivației, nevoilor, limitărilor și 

comportamentelor turiștilor de peste 55 de ani în timpul concediilor lor. 

În primul rând, este important să recunoaștem că, în ciuda prezenței unor caracteristici 

comune, diversitatea turiștilor mai în vârstă este considerabilă, iar motivația lor de a 

călători este diferită. 

Este destul de normal ca oamenii dintr-o generație să gândească și să acționeze diferit, 

să aibă comportamente diferite, cerințe, preferințe și puncte de vedere diferite. Este 

important să identificăm cele mai comune și cele mai importante cerințe, motive și 

preferințe și limitări.  

Pe baza sondajului și a grupurilor focus, am sistematizat mai multe motive de bază și 

comportamente în timpul călătoriilor turiștilor „de vârsta a treia”. În general, putem 

concluziona că comportamentul și motivația sunt influențate de caracteristicile 

generației în sine. În majoritatea cazurilor, vârsta nu este un obstacol în practicarea 

activităților turistice, analiza arată că și respondenții mai în vârstă (peste 75 de ani) 

sunt interesați de activitățile turistice și doresc să primească servicii specifice în funcție 

de nevoile și interesele lor. Este important să subliniem că există diferențe între 

vârstnici, deoarece există și între indivizi. În urma analizei, am constatat că ar trebui 

să existe diferite servicii turistice și oferte turistice pentru turiști în vârstă mai tineri 

între 55 - 65 de ani și turiști mai bătrâni între 65 și 75 de ani și peste 75, precum și 

oferte diferite cu durată diferită. 

Persoanele în vârstă de peste 55 de ani sunt deschiși să călătorească în țară și regiune, 

un procent mai mic fiind dispuși să călătorească în străinătate, de aceea este important 

ca furnizorii de servicii de călătorie să poată înțelege nevoile și cerințele lor specifice. 
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Strategiile regionale ar trebui, de asemenea, să se concentreze pe atragerea de turiști 

locali și internaționali peste 55 de ani. Există un procent mare de respondenți care erau 

dispuși să călătorească, dar nu își permit financiar. Prin urmare, trebuie luată în 

considerare o ofertă turistică care oferă tarife accesibile pentru persoanele în vârstă 

cu venituri medii și mici . 

De remarcat este faptul că persoanele în vârstă cu vârste cuprinse între 55 și 65 de ani 

preferă să își organizeze excursiile individual, fără ajutorul altor instituții, cum ar fi 

agențiile de turism. În cazul călătoriilor în grup, ei preferă organizarea lor de către 

organizațiile locale. De obicei, folosesc o mașină, tren sau autobuz ca mijloc de 

transport, evită transportul aerian, în principal din motive financiare și, de asemenea, 

din cauza distanței scurte, care călătoresc în țară și regiune. 

De obicei preferă să călătorească cu familia sau cu prietenii. Mulți sunt singuri sau 

văduvi, așa că, în aceste cazuri, preferă să călătorească în grupuri cu cunoscuți. 

Unii dintre respondenți încă lucrează, alții sunt pensionari, alții lucrează încă 

pensionari fiind. Acest lucru poate fi din motive financiare și faptul că se simt suficient 

de activ pentru a fi încă pe piața muncii. Din cauza angajării, aceste persoane în vârstă 

nu pot călători pentru o perioadă mai lungă de timp, de aceea este important să 

pregătiți oferte de călătorie care oferă diferite durate ale vacanței (pachet de 

weekend, pachet de trei zile, pachet de cinci zile și pachet săptămânal). 

Majoritatea turiștilor de peste 55 de ani, definesc vara ca fiind cel mai favorabil sezon 

pentru călătorii, un procent constant de oameni preferă însă toamna și primăvara. Prin 

urmare, produsul turistic care se adresează turiștilor cu vârsta de peste 55 de ani oferă 

o mare oportunitate de a depăși impactul negativ al anotimpului. Prin urmare, este 

important să se dezvolte pachete de călătorie pentru diferite grupe de vârstă de peste 

55 de ani, care reprezintă un segment de piață divers. Conform rezultatelor acestui 

studiu există potențialul de dezvoltare a oferte turistice pentru persoanele în vârstă în 

afara sezonului și în toate anotimpurile, pentru că turiștii de peste 55 de ani nu sunt 

limitați de timp și pot călători pe tot parcursul anului și furnizorii de servicii turistice 

ar trebui să beneficieze și pentru a dezvolta această nișă. 

Principalele obstacole cu care se confruntă atunci când decid o călătorie turistică sunt 

motivele financiare și problemele de sănătate. Prin urmare, am recomanda dezvoltarea 

de produse turistice și pachete cu tarife accesibile în afara sezonului pentru a permite 

acestor grupuri să se implice în turism. Acest lucru ar avea un efect pozitiv și asupra 

furnizorilor de servicii turistice, deoarece în anotimpurile joase nu au la fel de mulți 

oaspeți și trebuie să concedieze personal și chiar să închidă. De asemenea, este 
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important de menționat că, pentru mulți oameni în vârstă, lipsa unor oferte interesante 

care oferă vizite în locuri noi, însoțite de vizite pe site-uri culturale și istorice, 

evenimente culturale și seninătate în natură, este de asemenea o barieră. Acest lucru 

confirmă încă o dată că este crucial să studiem nevoile, interesele și motivațiile reale 

ale persoanelor în vârstă, astfel încât să poată dezvolta produsele de care sunt 

interesate. 

Analiza arată că, ca cele mai importante surse de informații legate de turism, 

turiștii ”de vârstă a treia” își folosesc propriile experiențe sau informații de la membrii 

/ prietenii și cunoscuții familiei, informații din pliante și broșuri. Oamenii acestei 

generații preferă să vadă totul mai clar, așa că au nevoie de hărți, broșuri și multe 

altele. Încă este dificil pentru mass - media să ajungă la acest grup țintă. Prin urmare, 

este recomandabil să includeți în reportajele și programele lor interviuri cu furnizorii 

de servicii de turism care vizează un segment turistic nepopular, cum ar fi turismul 

pentru persoanele peste 55 de ani. Ar fi utilă prezentarea satisfacției consumatorilor 

cu un tip de serviciu turistic. Este pozitiv faptul că un procent relativ mare utilizează 

internetul ca sursă de informații. Prin urmare, este important ca furnizorii de servicii 

de turism să utilizeze diferite canale de comunicare, cum ar fi internetul; 

Este important de menționat că pentru turiștii de peste 55 de ani, cele mai importante 

motive pentru odihnă sunt odihna în sine, pacea și liniștea, întâlnirea cu membrii 

familiei, precum și vizitarea obiectivelor culturale, istorice și naturale. Securitatea, 

calitatea serviciilor, curățenia unităților de cazare, bucătăria fină și personalul 

prietenos sunt printre cei mai atractivi factori pentru vârstnici.  

Sănătatea poate fi atât un motivator, cât și o constrângere a călătoriilor în timpul liber 

și a persoanelor în vârstă.  

Turiștii în vârstă de astăzi sunt mai experimentați decât generațiile anterioare. Le place 

să fie activi, să învețe, să descopere și să se bucure de experiențe noi. O altă cheie 

pentru implicarea turiștilor mai în vârstă este abordarea sentimentelor lor. Acestea 

tind să găsească o experiență de călătorie care să includă gust, atingere, miros și / sau 

sunet mai memorabil. 

Este esențial să înțelegem esența acestui segment de piață pentru a răspunde în mod 

adecvat nevoilor, dorințelor și așteptărilor persoanelor de peste 55 de ani, nu numai în 

ceea ce privește marketingul și vânzările, ci și ca strategie pentru îmbătrânirea mai 

sănătoasă.  

Din toate cele de mai sus, se poate concluziona că piața turistică pentru turiștii „de 

vârsta a treia” este una dintre cele mai provocatoare piețe datorită complexității sale 
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inerente. Fără îndoială, analizarea în mod proactiv a nevoilor, așteptărilor, 

constrângerilor și dorințelor turiștilor de peste 55 de ani poate contribui la dezvoltarea 

de servicii inovatoare și oferte pentru a depăși unele dintre lacunele existente.  

Informațiile din analiză pot ajuta furnizorii de servicii turistice să dezvolte o ofertă 

turistică adecvată pentru persoanele în vârstă de peste 55 de ani. Cu toate acestea, 

este important să subliniem că rezultatele analizei nu pot fi complet rezumate și 

unificate, deoarece acoperă în principal regiunile Vidin și Montana. Nu în ultimul rând, 

deceniile următoare vor arăta o creștere remarcabilă a importanței turismului pentru 

adulții de peste 55 ani. Prin urmare, este esențial ca furnizorii de servicii turistice să 

își adapteze produsele la nevoile călătorilor de peste 55 de ani și să înceapă să ofere 

pachete de călătorie atractive și personalizate pentru călătorii ” de vârstă a treia”. 

Acest lucru poate crea avantaje clare ale pieței pentru anumiți furnizori de servicii de 

călătorie. Potențialul pieței turistice pentru turiștii de „vârsta a treia” este stabil și 

chiar cu o creștere în creștere, ceea ce garantează că o strategie eficientă de marketing 

va fi recompensată financiar în viitor. 

Investiția în cercetarea de piață și monitorizarea continuă a pieței turistice pentru 

turiștii în vârstă poate oferi o bază solidă pentru succesul pieței. În opinia noastră, 

această analiză ar trebui utilizată ca bază pentru pregătirea planificării strategice de 

marketing, care este un instrument valoros pentru părțile interesate din turism și le va 

oferi un avantaj în viitor. 
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