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? Teniu alguna pregunta sobre el desenvolupament 

de productes?

+ Compartiu les vostres idees o suggeriments per a la creació 

de vacances de senderisme a la vostra regió!

*    Què necessiteu per a fer realitat les vostres idees?

Debat: com formar part de Hiking Europe



Naturefriends International

Introducció

• Promoció del turisme sostenible.

• Des de 1895.

• 45 organitzacions membres.

• Aproximadament 350.000 membres.

www.nf-int.org



Quin turisme volem?



• L’economia local s’hauria de beneficiar del turisme

Les comunitats locals s’han d’implicar en el 

desenvolupament dels productes.

• Cal respectar les tradicions i la cultura locals

Els amfitrions han d’estar orgullosos de la seva oferta i 

els turistes han de comportar-se amb respecte.

• Cal protegir els recursos naturals 

S’ha de reduir l’impacte del turisme en la natura.

El turisme sostenible
… és molt més que estalviar aigua i electricitat!



El turisme sostenible comporta 

una experiència autèntica i d’alta 

qualitat.

El turisme sostenible

… no implica deixar de banda el gaudi!



Són per a vosaltres, no per al client!

El turisme sostenible
Segells

Distintiu de garantia de qualitat ambiental

Us ajuden a revisar l’acompliment ambiental i social del vostre producte.

Carta europea de turisme sostenible, EUROPARC



Com són els productes Hiking Europe



• Rutes de senderisme en zones 

rurals combinades amb altres 

activitats de lleure.

• Es consideren petites i mitjanes 

empreses a l’hora d’escollir 

allotjaments, restaurants, guies, 

etc. 

• Desenvolupen una oferta 

sostenible.

Idea general dels paquets Hiking Europe

© Pirineu



Els productes Hiking Europe estan dissenyats per 

atreure clients internacionals de diferents països 

d’Europa i d’arreu del món. Quan dissenyeu el paquet, 

penseu en les necessitats dels clients que voleu 

atreure:

• Quina mena de clients voleu atreure? Per 

exemple, excursionistes d’alta intensitat o de lleure? 

Quines són les seves necessitats i expectatives?

• Quin potencial té la vostra regió quant a 

vacances de senderisme? Hi ha rutes llargues o 

camins curts? Els senders estan ben senyalitzats o 

el client necessitarà una guia per trobar-los?

Penseu en els grups objectiu desitjats…



• Clients: grups reduïts, parelles

• Durada: 2-7 nits

• Temporades: ofertes disponibles en diferents temporades

• Rutes: ruta contínua de diversos dies d’excursió (per als 

senderistes d’alta intensitat) o diverses excursions d’un dia 

en una regió

• Durada de l’excursió: de 4 hores al dia fins a dies sencers

Dades de referència dels productes 

de senderisme

... també es poden incloure dies sense excursions (per a oci i altres activitats)

Oferta sostenible: més dies, fora de temporada

DMC



• Ruta guiada: un guia acompanya els clients.

• Ruta autoguiada: els clients van sense guia; guia (llibre). 

• També hi haurà clients que no reservaran cap paquet.

Rutes guiades o autoguiades: ambdues 

funcionen!

DMC



• Proporcioneu informació sobre el 

transport públic per arribar a la 

destinació.

• Els hostes no haurien de fer servir el 

cotxe durant la seva estada 

bicicleta, taxi, transport públic.

• Oferiu un servei de transport 

d’equipatge als excursionistes.

Transport i arribada

Què…!

Allotjament Admnistració 
pública

Transport



• Hotels petits.

• La majoria de senderistes troba 

correcte un hotel de 2 o 3 estrelles; un 

lloc únic i especial és millor que el luxe.

• Toc personal.

• Estalvieu aigua i energia, utilitzeu 

productes locals.

• Sigueu ambaixadors de la vostra regió.

Allotjament

Aquell sembla 
més autèntic...

Allotjament

I més còmode…



Rutes de senderisme

• Coneixeu les rutes.

• Tingueu cura dels senders i les senyals.

• Informeu sobre els senders, les distàncies, el 

clima i els serveis.

• Oferiu serveis als excursionistes (menjar per 

emportar-se, transport d’equipatge, guies...).

www.vol.at (Naturfreunde Vorarlberg)

Allotjament Administració 
pública

GuiesDMC

Gastronomia



Activitats de lleure

• Els senderistes volen descobrir els 

atractius naturals i culturals de la regió.

• Cultura local.

• Tradicions.

• Gastronomia i productes locals.

• Intercanvi amb gent de la zona.
Ofertes autèntiques!

Allotjament
Museus, 
mercats…

Administració 
pública

Oferta sostenible:  autenticitat + alta qualitat

Gastronomia



Sensibilització

• Eviteu llençar escombraries.

• Coopereu amb les autoritats d’àrees 

protegides.

• Informeu els visitants sobre la natura 

i la cultura de la zona.

• Demaneu als hostes el seu parer.

Allotjament Administració 
pública

Guies
DMC



Gràcies!

CONTACTE:
David Bröderbauer
Naturefriends International
E-Mail: david.broederbauer@nf-int.org
Phone: +43-1-8923877-15



Think about your desired target groups …



Think about your desired target groups …


