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- Expectatives diferents:

Els usuaris són menys previsibles. Malgrat valorar

els mateixos recursos tenen motivacions i

expectatives molt diverses.

- Tercera edat (“sèniors”):

Increment dels majors de 65 anys, disminueix la

natalitat.

Segment interessat en el turisme cultural i de

natura.

- Major conscienciació en temes de salut:

Alimentació, estil de vida saludable, fa que es

tinguin en compte els orígens dels productes i

com s’elaboren.

TENDÈNCIES EN EL TURISME DE NATURA I CULTURAL



- Experiències úniques i autèntiques:

Valors tradicionals, experiències úniques i 

contacte amb la població local. 

- Informació i reserves per Internet:

Noves tecnologies, principal canal per a la 

recerca i consulta d’opinions i productes 

turístics. 

- Valor de la sostenibilitat: 

Desenvolupament sostenible juga un paper

cada cop més determinant en la creació i 

comunicació de les ofertes turístiques. 

- Relació preu-qualitat: 

Es valora que el cost del producte i servei es 
correspongui amb les expectatives dels 
consumidors. 
“High Touch” enlloc de “High Tech”

TENDÈNCIES EN EL TURISME DE NATURA I CULTURAL



Com s’adapten els 

territoris i les empreses



Especialització dels territoris

Especialització de les 
empreses:

allotjaments i operadors

Iniciatives empresarials i 

treball en xarxa



- Réseau Grand Sites de France

- Wanderdörfer (pobles de senderisme)

- Walkers are Welcome

- Stations de Trail

- La Loire à velo

Especialització dels territoris



40 “sites” classificats, reben més de 32 milions de visitants
anuals.

www.grandsitedefrance.com



www.escapadenature-sansvoiture.fr
Marais poitevin



33 municipis de 6 regions d’Àustria
especialitzades en el senderisme.

A destacar la classificació dels
senders:

• Camins per famílies

• Camins de muntanya

• Camins dels cims – de major
dificultat, per a muntanyencs

• Camins temàtics

• Nordic walking

• Camins d’hivern – específics per 
a l’hivern i/o per fer amb
raquetes

www.wanderdoerfer.at

WANDERDÖRFER – “Pobles de senderisme” a Àustria

http://www.wanderdoerfer.at/


Actualment més de 100 municipis adherits, alguns d’ells a Escòcia i Gal·les.

WALKERS ARE WELCOME:

Una iniciativa creada a Anglaterra “de baix a dalt”

www.walkersarewelcome.org.uk

http://www.walkersarewelcome.org.uk/


Iniciativa francesa de destins especialitzats 100% al Trail.

S’ofereixen itineraris, serveis i  material tant per els que s’inicien com per 
apassionats del tema que troben resposta professional a l’organització 
d’estades curtes o llargues. 

Importància a posar en valor els paisatges, rutes i patrimoni dels destins.

Aplicacions per smartphones

www.stationdetrail.com/

També hi participa una marca de material
tècnic que fa servir algun dels destins com
a laboratori interactiu de proves amb els 
usuaris.

http://www.stationdetrail.com/


www.loireavelo.fr

Forma part de la ruta 6 EUROVELO 
que ressegueix diversos rius

Accueil Velo. Una iniciativa surgida de la Loire a 
Velo

http://www.loireavelo.fr/


allotjaments

- Hotels au Naturel

- Bistrot de Pays

- Walkers / Cyclists / Anglers
Welcome

- Rando Accueil

- Bett und Bike

operadors

- Forum Anders Reisen

- AITO

- ATR

- Rutas Pangea

Especialització de les empreses:

allotjaments i operadors



23 establiments en 8 Parcs regionals de França que treballen per 
reduir l’impacte de les seves activitats en el seu entorn.

www.hotels-au-naturel.com

HOTELS AU NATUREL
Allotjaments situats en Parcs Naturals o 
espais emblemàtic. Recolzament de la 
WWF

http://www.hotels-au-naturel.com/
http://www.hotels-au-naturel.com/
http://www.hotels-au-naturel.com/
http://www.hotels-au-naturel.com/
http://www.hotels-au-naturel.com/


RANDO BISTROT

www.bistrotdepays.com

http://www.hotels-au-naturel.com/


Marques promogudes per l’ens 
turístic d’Escòcia i d’altres zones 

d’Anglaterra. 

http://www.visitscotland.org/business_support/quality_assurance/welcome_schemes/walkers_and_cyclists
_welcome.aspx

http://www.visitscotland.org/business_support/quality_assurance/welcome_schemes/walkers_and_cyclists_welcome.aspx
http://www.visitscotland.org/business_support/quality_assurance/welcome_schemes/walkers_and_cyclists_welcome.aspx


Marca promoguda per una associació públic-
privat d’establiments i col·lectivitats territorials.

Quatre categories: Rando Gîte, Rando Plume, Rand’Hôtel i Rando Toile.

• Adreçat a totes les activitats “rando”: A peu, en bicicleta, a cavall, amb ases,  
caiac,  raquetes de neu, espeleologia, ...

www.rando-accueil.com

http://www.rando-accueil.com/
http://www.rando-accueil.com/
http://www.rando-accueil.com/


Marca promoguda per l’Associació Alemanya de 
ciclisme  ADFC

5.500 establiments adherits, entre hotels, pensions, albergs, càmpings i cases rurals, tots 
adaptats a les necessitats particulars dels turistes amb bicicleta. www.bettundbike.de

http://www.bettundbike.de/


Agències de viatges i empreses d’activitats que aposten 
per la sostenibilitat a Alemanya i altres països

Més de 100 empreses adherides.

Sostenibilitat en la seva triple dimensió: mediambiental, social i econòmica.



122 empreses adherides.

Primera associació d’operadors que ha incorporat aspectes relatius a turisme 
responsable i sostenible en la Carta de Qualitat que signen les empreses 

adherides.  

AITO – Associació de tour operadors independents al Regne Unit

www.aito.co.uk

http://www.aito.co.uk/


Els associats són 13 empreses del 
sector turístic, principalment 
operadors petits i mitjans.  

www.tourisme-responsable.org 

Associació d’operadors francesos que aposten per un turisme
responsable

http://www.tourisme-aito.co.uk/
http://www.tourisme-aito.co.uk/
http://www.tourisme-aito.co.uk/


www.decaba.com/circuits-en-bicicleta/

I quins són els arguments que els agents de viatges haurien de tenir en compte? I per
extensió, tots els què d’una manera o altra volem fer arribar les nostres ofertes
singulars al mercat “global”.

1. Cicloturisme. Es tracta de productes adaptats per a tota la família, des de nadons

fins adolescents.

2. Ofertes per a tots els nivells, fins i tot ben relaxants. 2 o 3 hores pedalant per

gaudir del paisatge i dels atractius turístics o amb bicicletes elèctriques.

3. També per als més esportius: BTT, carretera, ... les agències també poden

organitzar estades per a clubs locals amb tot inclòs.

4. El cicloturisme és una bona forma per descobrir noves regions, combinant amb

visites culturals, gaudint de la gastronomia, ..

5. Europa és una destinació segura i França ocupa el primer lloc en l’atracció de

cicloturistes itinerants. Hi ha projectes ben interessants com el del Loira en

bicicleta o les rutes transeuropees Eurovelo.

Arguments que s’haurien de tenir en compte per vendre
vacances de cicloturisme.

http://www.cycling-loire.com/
http://www.cycling-loire.com/
http://www.cycling-loire.com/
http://www.cycling-loire.com/
http://www.cycling-loire.com/
http://www.cycling-loire.com/
http://www.cycling-loire.com/
http://www.eurovelo.org/
http://www.eurovelo.org/


www.decaba.com/circuits-en-bicicleta/

6. Oblidem-nos dels problemes mecànics. Les bicicletes porten un petit kit de 
reparació i en les rutes organitzades, es disposa d’un telèfon de suport i una 
relació de tallers a proximitat.

7. I què passa si plou o fa mal temps? Hi ha alternatives molt variades, des de fer 
visites culturals fins participar en algun taller d’artesania. I si el mal temps 
continua, es poden contractar transfers per fer el desplaçament fins la propera 
etapa.

8. I amb les maletes? Aquest és un tema ja resolt en les ofertes de senderisme i 
cicloturisme itinerants. Els responsables organitzen el trasllat dels equipatges d’un 
allotjament al següent.

9. Per allotjar-se s’ofereix als cicloturistes tot tipus d’establiments. Des de 
bed&breakfast fins estades en grans hotels de la cadena Relais & Châteaux, la 
gamma és immensa. Tots ells compten amb llocs específics per guardar i tenir cura 
de les bicicletes i es dóna informació de les rutes dels voltants a més del 
patrimoni i gastronomia locals.

10. Finalment, recordar que ja hi ha especialistes que han fet del cicloturisme el seu 
producte estrella i poden recomanar els itineraris més adequats.

Arguments que s’haurien de tenir en compte per vendre
vacances de cicloturisme.



www.rutaspangea.com 

Importancia de las marcas en el desarrollo del 
Cicloturismo y las Vías Verdes

http://www.tourisme-aito.co.uk/


- Logis de France

- Flower campings

- Vine al Pallars Viu el Jussà

- Mas del Joncar

Iniciatives empresarials i treball en xarxa



www.logishotels.com/fr

2.400 establiments en 9 països. 41 a l’estat espanyol

http://www.logishotels.com/fr


http://www.flowercampings.com/en/theme-holidays/

http://www.flowercampings.com/en/theme-holidays/
http://www.flowercampings.com/en/theme-holidays/
http://www.flowercampings.com/en/theme-holidays/
http://www.flowercampings.com/en/theme-holidays
http://www.flowercampings.com/en/theme-holidays


http://viujussa.cat/

http://viujussa.cat/


www.masdeljoncar.com

Ens adaptem als nostres clients. L’experiència del 
Mas del Joncar

http://www.masdeljoncar.com/


Pla d’Acció del Patronat de Turisme Terres de l’Ebre 
en el marc del pla de màrqueting de Catalunya



josep@decaba.com 

twitter @JCapella_DCB

blog: www.decaba.com 

www.facebook.com/DCB.Josep.Capella

www.elripolles.com

MOLTES GRÀCIES!


