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Nekünk 
megszokott és 
unalmasnak 
tűnhet, de a 
turistának 
élmény 
elkészíteni 
egy kürtőska-
lácsot, egy 
pityókás házi 
kenyeret, vagy 
ellátogatni a 
Szent Anna-
tóhoz.

kák száma. Időközben megszületett a 
megye turisztikai brandje is „Három-
szék, a kúriák földje” mottóval. Ez ma-
gyarul, románul és angolul is jól cseng, 
nem mellékesen pedig megalapozott 
is, hiszen a megye több mint 160 kúria 
otthona, melyek közül egyre több kerül 
be a turisztikai körforgásba. Intenzíven 
kommunikálnak három nyelven, jelen 
vannak az online médiában, a Face-
bookon, az Instagramon, a Tik-Tokon. 
A Visitcovasna.ro portálnak júliusban 
húszezer látogatója volt.

Figyelembe véve, hogy a megyébe 
látogató turisták 80–85 százaléka bel-
földi, az elmúlt években több mint 200 
román bloggert, infl uenszert, újságírót 
hívtak meg 2–3 napos túrákra. „Nekünk 
megszokott és unalmasnak tűnhet, de a 
turistának élmény elkészíteni egy kür-
tőskalácsot, egy pityókás házi kenyeret, 
vagy ellátogatni a Szent Anna-tóhoz” – 
hívja fel a fi gyelmet Grüman Róbert.

Nyüzsgő tömeg helyett családias 
környezet

Az üdülési utalványok fontosságára 
hívja fel a fi gyelmet Bíró Barna Botond, 
a Hargita megyei önkormányzat alel-
nöke is, aki szerint a vakációs jegyek 
megjelenése statisztikailag kimutatható 
növekedést hozott a belföldi turizmus-
ban, és a Hargita megyében hivatalosan 
működtetett szálláshelyek bevételének 
jelentős része is ebből származott. „Ez 
volt az elmúlt időszakban a mindenko-
ri román kormányok legjobb turisztikai 
fejlesztési projektje” – véli Bíró Barna 
Botond, aki a Hargita Közösségi Fejlesz-
tési Társulás elnöki tisztségét is betölti. 

A járvány kitörése utáni kényszerű 
bezártság időszakát egyébként sokan 
felújításokra, korszerűsítésekre hasz-
nálták, például Parajdon számos vállal-
kozás tett így. A szakértők már akkor azt 
mondták, hogy első körben a belföldi 
turizmus fog elindulni, idézte fel Bíró 
Barna Botond, hangsúlyozva, hogy ez 
be is igazolódott, hiszen például a Szé-
kelyudvarhely melletti Szejkefürdőn 
megnyílt Mini-Erdély Park egy hét alatt 
több mint tízezer látogatót vonzott.

Érezhetően változnak ugyanakkor 
a prioritások: míg korábban kecsegte-
tő volt a nagy agglomeráció, a nyüzsgő 
tömeg, ma már a biztonságos családias 
környezet, a tiszta levegő, a természet-
közeli úti cél a vonzóbb. Hargita megyé-
ben ebből a megfontolásból indították 
útjára a Visit Harghita – Family friendly/
Családbarát elnevezésű kampányt, 
amelynek keretében eddig 52 szállás-
adó, vendéglátó kapta meg a szükséges 
tanúsítványt. Háromszékhez hasonlóan 
Hargita megyében is felismerték, hogy a 
romániai turistákat leghatékonyabban 
a román anyanyelvű véleményvezére-
ken keresztül tudják elérni, így a kam-
pányindítón részt vett Răzvan Pascu 
idegenforgalmi marketingszakértő és 
több román infl uenszer – az általuk köz-
zétett tartalmak a közösségi médiában 
6–7 millió emberhez jutottak el.

A Visit Harghita telefonos alkalma-
zást 2017 decemberében, uniós támoga-
tással indították el, és amint a projekt 
futamideje lejár, lehetőség lesz arra, 
hogy valamilyen formában „összefé-
süljék” a Visit Covasna alkalmazással. 
Székelyföld úti célként hatékonyabb tud 
lenni, mint Hargita és Kovászna megye 
külön-külön – erősítette meg háromszéki 
kollégája véleményét Bíró Barna Botond.

A térség bővelkedik látnivalókban. 
Húzóágazat lehetne a turizmus, de ehhez 
a szállásértékesítésnél többre van szükség
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Az életre szóló élményeket 
el kell tudni adni

A megyei önkormányzat és a fejleszté-
si társulás a népszerűsítésben tud se-
gíteni, ám a vállalkozók is ráébredtek 
mindezek hasznára, és sokan hozzájá-
rultak ahhoz, hogy a véleményvezére-
ket vendégül lássák a megyében. „Egy 
háromnapos túra kevés ahhoz, hogy be-
mutassák Hargita megyét, amely szerte-
ágazó és minden évszakban változatos 
programot, látnivalót kínál. Ezért a 
következő ilyen látogatást télre tervez-
zük, amikor a sípályákat, a szánozást, 
a wellnesst, a dézsázás lehetőségeit, 
a disznóvágást mutatjuk be” – tudtuk 
meg. Ösztönzik ugyanakkor, hogy a ha-
gyományos székely gasztronómia felke-
rüljön az éttermek étlapjára, a Székely 
Termék minősítéssel rendelkező alap-
anyagokat használják, a termékeket kü-
lönlegességként kínálják.

A fejlesztési egyesület elnöke a men-
talitás átalakulásaként értékeli a kom-
munikáció terén a vállalkozók részéről is 
történt előremozdulást. A válsághelyzet 
idején tapasztalták, hogy azok a vállal-
kozások, amelyek nem kommunikáltak, 
egy-két hónap után bezártak, viszont 
azok, amelyek ráéreztek ennek fontossá-
gára, tájékoztattak, hogy mikor nyithat-
nak, milyen biztonsági óvintézkedéseket 
vezettek be, átmentették ügyfélkörük 
egy részét. A vakációs jegyek, a külön-
böző megyei projektek, támogatások 
felgyorsították a folyamatot, és annak 
nyomán, hogy a vendéglátók nagy része 
hivatalosította működését, megtapasz-
talták, hogy ez megéri számukra.

„A Visit Harghita olyan, mint egy 
nagy áruház, a teljes kínálatot érdemes 
ott népszerűsíteni. Le kell szoknunk 
arról, hogy három szomszédos panzió 
három külön honlapon hirdeti az aján-
latát. Ebben az ágazatban nincs konku-
rencia – minél több a vendéglátós, minél 
szélesebb a kínálat, annál több turista 
érkezik” – szögezte le a megyei tanács 
alelnöke. Azt ő is elismeri, hogy Székely-
földön húzóágazat tud lenni a turizmus, 
de ehhez még sok munkát kell befektet-
ni, rendszereket, kínálati csomagokat 
összeállítani, és rá kell venni a vállal-
kozókat, hogy ne csak szálláshelyet ad-
janak el a vendégnek, hanem 2–3 napos 

turisztikai csomagot. Hiszen minél to-
vább marad a turista, annál több pénzt 
hagy nálunk, Hargita megye pedig életre 
szóló élményeket kínálhat. „Szép dolog 
megismertetni a kultúránkat, a hagyo-
mányainkat, de mindezt arra a szintre 
kell fejleszteni, hogy meg is tudjunk élni 
belőle” – összegezte Bíró Barna Botond.

Hogy látják a turisták?

És mi a helyzet a másik oldalon? A tu-
risták körében a járvány idején a hang-
súly a kockázatmentes foglaláson, a 
megfelelő árszabáson és a járványügyi 
intézkedések betartásán volt, illetve 
van – erre a következtetésre jutott a Tra-
velminit.ro online szállásfoglaló portál, 
amely augusztusban készített felmérést 
a témában. Szilveszter Rita, a vállalko-
zás online marketingszakértője kiadvá-
nyunknak elmondta, mindezeket fi gye-
lembe veszik, amikor tanácsokat adnak 
a szállásadóknak.

A szállásfoglaló portál kínálata 5000 
romániai szálláshelyet foglal magában, 
hoteleket, panziókat, apartmanokat, 
vendégházakat, kulcsosházakat és 
kempingeket az ország minden régió-
jából. A portált működtető csapat a ka-
ranténban megélt időszakot tervezéssel 
és felkészüléssel töltötte, partnereinket 
pedig arra ösztönözték, hogy biztosít-
sanak rugalmas foglalási és lemondási 
feltételeket a turistáknak, ezzel is ösztö-
nözve őket a foglalásra. Ennek nyomán 
immár 3400 partnerük kínál olyan szál-
láshelyet, amely előleg nélkül foglal-
ható, illetve ingyenesen lemondható a 
bejelentkezési idő előtti hetedik napig.

A kínálat bővítése ebben az idő-
szakban sem állt le: arra helyezték a 
hangsúlyt, hogy rugalmas feltételeket 
biztosítsanak a szállásadóknak, és egy 
szűrőt is bevezettek, így a portálon im-
már feltüntetik a szálláshelyeken alkal-
mazott járványügyi intézkedéseket is, a 
vendégek pedig értékelést hagyhatnak 
az oldalon. Az augusztusi felmérés alap-
ján a vendégek 80 százaléka elégedett 
az intézkedésekkel, és visszaigazolták, 
hogy az előírásokat betartják.

Az is kiderült, hogy idén változtak 
a szokások, a bizonytalanság ugyanis 
előtérbe helyezte a last minute foglalá-
sokat, ezek július-augusztusban tetőz-

tek. Szilveszter Rita felidézte, az előző 
években a május–augusztus periódus 
volt a legzsúfoltabb, tavaly a foglalások 
50 százaléka ezekben a hónapokban 
valósult meg. Idén a lazítások után nö-
vekedett a tevékenység a szállásfoglaló 
oldalon, július-augusztusban 27 szá-
zalékkal többen keresték fel a portált, 
mint tavaly ebben az időszakban.

Kevesen mondtak le teljesen 
a nyaralásról

A szállásfoglaló portál felmérése szerint 
idén augusztus 14–16. között rengeteg 
belföldi idegenforgalmi övezet jelzett 
több mint 95 százalékos foglaltságot. Az 
utazók a hegyvidéken és a tengerparton 
azokat a helyeket kedvelték leginkább, 
ahol legtöbb 200 lejt kellett fi zetni egy 
éjszakára. A foglalások többségére utol-
só pillanatban került sor, előleg nélkül, 
lehetőleg minél kedvezőbb lemondási 
feltételek mellett. A kérdőívek értékelé-
séből kiderült az is, hogy a hazai utazók 
a körülmények ellenére sem mondtak le 
a nyaralásról: a válaszadók 77 százaléka 
már üdült, illetve készült utazni, csupán 
23 százalék adta fel teljesen idei nyári 
terveit, de jövő évben ők is szeretnének 
nyaralni. A válaszadók 49 százaléka 
szerint a belföldi úti cél a praktikus és 
biztonságos választás, előnye, hogy az 
út könnyen megtehető saját gépjármű-
vel, változatosak a szállástípusok, ala-
csonyabbak az árak, és lehetőség van 
vakációs jegyekkel fi zetni. A válaszadók 
46 százaléka a hegyvidéket részesítette 
előnyben, elsősorban Erdélyben, 32 szá-
zalék a tengerpartot választotta.

Az előző évektől eltérően, amikor 
az utazók mintegy egynegyede iktatott 
be városlátogatást, idén többségük a 
vidéket, illetve az agroturisztikai szál-
lásokat választja. Idén jobban fi gyelnek 
a szállásra szánt keretre: a válaszadók-
nak közel fele jelezte, hogy 100 és 200 
lej közötti összeget szánt egy éjszakára, 
28 százalék 200 és 300 lej közötti össze-
get. A foglalások jelentős részét vakáci-
ós jegyekkel fi zetik, viszont a helyszíni 
készpénzes és a kártyás vagy online 
fi zetés is hangsúlyban van. A papírala-
pú és kártyás üdülési utalványokkal 
történő fi zetésre a szállásfoglaló portál 
felületén is lehetőség van.




