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1. Mesajul complex al rutelor de pelerinaj 

 

Rutele de pelerinaj în general, poartă un mesaj complex. De exemplu să examinăm ce 

înseamnă una din cele mai reprezentative rute din judeţul Harghita (şi din întreg Bazinul 

Carpatic), Via Mariae:  

„Drumul Mariei înseamnă mai mult decât un traseu turistic, mai mult decât un drum de pelerinaj, mai 

mult decât un program valoros, mai mult decât o culegere de valori, mai mult decât drumul 

autocunoașterii, mai mult decât o viziune nouă, mai mult decât o companie plăcută, mai mult decât 

cultură, mai mult decât sacralitate, mai mult decât o ofertă turistică, mai mult decât o experiență 

spirituală, mai mult decât descoperirea Europei Centrale, mai mult decât îmbogățirea imaginii 

naționale - mai mult decât 1400 de km...  ” (Asociaţia Mária Út Egyesület) 

 Drumul Mariei, în latină Via Mariae, este o rută de pelerinaj în curs de realizare, ale cărei trasee 

sunt accesibile deja în parte, iar altele se află într- una din diversele faze de planificare. Drumul Mariei 

nu este doar un singur drum, ci o rețea amplă de trasee, care străbate județul Harghita, și dă posibilitate 

pelerinilor să pornească pedestru spre Șumuleu pe drumurile tradiționale.  

 

                                    

 

 

 

 Scopul proiectului Drumul Mariei – Via Mariæ este acela, de a construi în Ungaria și Europa 

Centrală o rețea de căi turistice spirituale şi de pelerinaj, care să sistematizeze valorile religioase din 



Europa Centrală, şi care să asigure legătura între Mariazell din Austria, Budapesta, Máriapócs și punctul 

final al traseului , Șumuleu Ciuc în direcția est-vest, respectiv între Czestochowa, Esztergom, Budapest, 

Máriagyűd și Medjugorje în direcția nord-sud. Via Mariae formează o cruce pe harta Europei Centrale, 

interconectând locurile mariane. 

 Pentru marcarea traseelor turistice spirituale ale rutei de pelerinaj Via Mariae, în Ungaria s-a 

elaborat un sistem de simboluri. Imaginea încearcă să combine armonios tradiționalul și modernul. Un 

simbol al Drumului Mariei este litera m de culoare mov, a cărei linie de mijloc reprezintă o cruce, iar linia 

din urmă simbolizează continuitatea. Culoarea mov indică traseul principal, dar în Ardeal și Ținutul 

Secuiesc am folosit diferite culori (roșu, albastru, galben, verde) pentru marcarea ramificațiilor.  

Pe scurt mesajul rutei de pelerinaj Via Mariae poate fi formulat astfel: revigorarea 

spirituală, căutarea sinelui şi îmbunătăţirea relaţiei cu Dumnezeu, printr-o metodă, care poate 

fi numită şi produs turistic modern, prin armonia specifică a mersului pe jos, a efortului fizic şi a 

experienţelor spirituale. În zilele noastre tot mai multe persoane caută revigorarea fizică şi 

spirituală. Cel mai natural mod de realizare a acestui lucru este ieşirea din cotidian şi pornitul la 

drum. Omul plin de sine, năucit de civilizaţia de consum, caută rostul vieţii şi scopul suprem, la 

fel ca şi omenirea, de când există. În lumea modernă există nevoia de trăiri spirituale, deoarece 

oamenii lucrează, învaţă tot mai mult, într-un ritm tot mai alert, sau sunt legaţi de obligaţiile 

materiale sau de altă natură. Activităţile cotidiene de rutină, stresul şi exploatarea totală a 

forţelor interne, fizice şi psihice, deseori duce la epuizare, apatie mentală sau spirituală. Omul 

de azi, are nevoie de oportunităţi prin care se poate vedea pe sine şi poate să vadă viaţa într-o 

altă dimensiune. „Omul se poate aproapia de sine însuşi doar pe parcursul drumului” – scrie cu 

o referire psihologico-pastorală Isidor Baumgartner, apoi mai târziu – sprijinindu-se pe ideea lui 

K. D. Ulke  – adaugă: „Scopul ascuns al fiecărui drum este schimbarea. Cine nu porneşte la drum 

nu se va găsi niciodată pe sine şi nu va deveni niciodată ceea ce ar putea fi. Căci împrejurările 

străine oferă multe posibilităţi, de a ne regăsi. Fiecare peisaj, fiecare casă, fiecare om, cu care 

ne întâlnim, ne redau şansa, de a ne deplasa şi a ne analiza într-un mod nou şi neobişnuit.” 

(Baumgartner 2006: 106). Pelerinajul pedestru descoperă minunile naturii şi creaţiile omului 

care îl caută pe Dumnezeu, urmele spiritului care se roagă, reprezentând o veritabilă 



oportunitate pentru a fi deschis pentru o întâlnire cu Creatorul. Iar dacă această întâlnire are 

loc, va aduce o turnură în viaţa omului. Drumul devine drumul nostru interior - la finele unui 

pelerinaj mai lung ne întoarcem acasă cu experienţe pentru o viaţă şi revigoraţi spiritual. În 

acest mod, pelerinajele ca posibilităţi de reevaluare a sinelui, pot duce la reînnoirea societăţii.  

 

Natură şi cultură, turism local 

 

Rutele de pelerinaj contribuie la dezvoltarea turismului local însumând acele obiective turistice, “comori 

ascunse”, pe care foarte puţini vizitatori le caută. Ne străduim, să includem rutele de pelerinaj în reţeaua 

de căi europene pedestre, şi de de ciclism. Via Mariae nu doreşte doar descoperirea  valorilor religioase 

(biserici, locuri de pelerinaj, etc.), ci şi a altor valori spirituale şi materiale de pe traseu, incluzând 

tradiţiile locale şi obiceiurile populare.  În afară de frumuseţile naturale de mare amploare ale traseului ( 

păduri, câmpii, pustietăţi, locuri sălbatice, munţi, văi, etc.) sunt aduse în atenţia vizitatorilor şi valorile 

culturale (clădiri renumite, creaţii de artă, curiozităţi locale, etc.)  

 

2. Instrumentele de marketing ale rutelor de pelerinaj din judeţul Harghita 

 

În afară de faptul, că oferă posibilitatea realizării unui eveniment spiritual concret, rutele de 

pelerinaj - dintr-un anumit punct de vedere - pot fi privite şi ca produse turistice. Din acest 

punct de vedere trebuie să luăm în considerare elementele şi regulile de pe piaţa turistică. 

Trebuie să definim viziunea proiectului, scopul, metodele privind acest produs şi totodată 

trebuie să avem în vedere concurenţa, făcând produsul competitiv în comparaţie cu celelalte 

oferte de pe piaţă. Serviciile legate de pelerinaje, sunt produse deosebit de complexe, în care se 

combină componentele geografice, cu cele religioase şi culturale. 

 În ceea ce priveşte specificul rutelor de pelerinaj din această zonă, trebuie să avem în 

vedere faptul că Şumuleu Ciuc, este unul din  principalele obiective ale pelerinajelor. Astfel 

putem înţelege motivul pentru care, în jurul acesteia se grupează cele mai cunoscute şi mai 

importante trasee (ex. Via Mariae, Drumul Meditativ Kájoni János, Drumul meditativ Écsy János, 

Drumul meditativ Xantus János). Via Mariae este o reţea amplă de trasee, care printre altele 



face legătura între Mariazell din Austria şi Şumuleu Ciuc. Drumurile meditative sunt mai scurte, 

de o zi sau jumătate de zi, şi duc la o revigorare spirituală, la fel ca traseele mai lungi de câteva 

zile sau săptămâni. Drumul meditativ Kájoni János străbate următorul traseu: biserica din 

Şumuleu – izvorul de apă minerală – şaua dintre munţii Şumuleu Mare şi Şumuleu Mic – vârful 

Şumuleu Mare – valea Şumuleu Mic – capelele. Drumul meditativ urmează în parte traseul 

drumului meditativ Kájoni János, dar după a doua vale, continuând drumul pe munte, ocoleşte 

muntele Şumuleu Mare. Drumul meditativ Xantus János urmează un curs asemănător cu 

celelalte două, în schimb după a doua vale, continuă drumul spre ruinele conacului Xantus din 

Valea Lungă şi capelă, după care mergând în direcţia Leliceni, se întoarce la Şumuleu.  

 

2.1  Instrumente generale 

2.1.1  Politica produsului 

 

Totalitatea serviciilor legate de rutele de pelerinaj pot fi definite la nivel macro, ca produse 

turistice, cu alte cuvinte, ca parte a turismului religios care depăşesc cadrul local. În cazul Via 

Mariae se observă necesitatea interpretării la nivel macro, întrucât acest traseu - potrivit 

planurilor - în afară de conectarea la traseele locale, se conectează la multe alte trasee 

naţionale şi internaţionale. Acest traseu tematic, completează oferta turistică a judeţului 

Harghita, şi reprezintă realizarea unui produs, care se bazează pe resursele naturale locale, 

culturale şi religioase. Studiind din punctul de vedere al destinaţiei rutele de pelerinaj din zonă, 

ca produse turistice, putem stabili că zona ţintă, prin forţa sa de atracţie naturală-culturală, 

dispune de o infrastructură turistică relativ dezvoltată. Asta înseamnă, că pelerinii care vin aici, 

au posibilitatea de a ieşi din civilizaţie, de a experimenta apropierea de natură şi de a se 

revigora fizic şi spiritual. 

 În cadrul planificării produsului turistic amintit, capătă o importanţă deosebită, 

identificarea nevoilor pelerinilor ca şi „consumatori”. Cel mai probabil, aceste cerinţe se referă 

în primul rând, la vizitarea locurilor sacre. Astfel la conturarea corespunzătoare a politicii 

produsului, trebuie luaţi în considerare acei factori, care fac posibile organizarea şi realizarea în 



condiţii optime a unei asemenea vizite. Aceşti factori sunt: accesibilitatea, factorii de 

infrastructură, varietatea serviciilor, personalizarea lor, calitatea, politica preţului, imaginea 

creată, etc. Pachetul de servicii oferit pelerinilor, trebuie să cuprindă o seamă de componente, 

care dincolo îndeplinirea condiţiilor minimale, fac atractive serviciile oferite: servicii de 

informare ( ex: prezentarea specificului local), comerţ ( ex: cadouri, vederi, cărţi, 

comercializarea hărţilor), etc. 

 Prin realizarea rutelor de pelerinaj începe o nouă etapă în viaţa turistică a judeţului 

Harghita, în care se diversifică paleta produselor turistice, având ca rezultat creşterea 

numărului de vizitatori, al numărului de nopţi rezervate şi cantitatea totală a sumelor plătite 

pentru diverse servicii turistice.  Pentru a menţine această creştere într-un ritm acceptabil, 

respectiv ca sistemul să fie viabil pe o perioadă lungă de timp, trebuie angajate politici coerente 

şi consecvente de promoţie şi distribuţie. Trebuie avut în vedere faptul, că la fel ca la orice alt 

produs de piaţă, produsul turistic realizat pentru pelerini, va avea un anumit ciclu de viaţă. 

Adică o etapă ascendentă, urmată probabil de o stagnare, iar în cazul unei strategii ineficiente 

de marketing,  o etapă descendentă sau poate chiar un eşec ireversibil.   

 

2.1.2  Politica preţului  

 

În cazul rutelor de pelerinaj, trebuie angajată o politică specifică a preţului, pornind de la faptul, 

că utilizarea traseelor nu se face contra cost. Pe termen scurt putem preconiza unele venituri 

indirecte, din distribuirea şi vânzarea materialelor informative şi comercializarea obiectelor de 

cadou. Pe lângă acestea, pot fi oferite contra cost, servicii de ghid turistic, al căror preţuri se 

adaptează la mărimea grupului, respectiv poate diferi în funcţie de sezon. Prin intermediul 

politicii de preţ putem influenţa traficul de turişti, şi îi putem încuraja, să folosească rutele şi în 

afara sezonului estival. Pe termen lung, administratorii traseelor, pot lua în considerare 

comisioanele primite de la agenţiile de turism, intermediari, care ar fi plătite proporţional cu 

traficul turistic. 



 O parte a publicaţiilor informative trebuie să-şi păstreze caracterul gratuit. Ne gândim 

aici la acele broşuri, pliante care sunt finanţate din fonduri proprii ale administraţiilor publice 

sau din proiecte (finanţarea materialelor promoţionale). Publicaţiile mai exigente, cu un 

conţinut bogat, ca de exemplu albume foto, filme documentare (CD-uri, DVD-uri), îndrumare, 

hărţi, etc. pot fi comercializate doar cu o anumită limită de preţ. Preţul albumelor, în funcţie de 

calitate şi număr al paginilor, poate fi cuprins între 30–50 lei, putând atinge chiar şi 100 lei, în 

cazul unor ediţii excepţionale. Preţul îndrumărelor, poate fi cuprins între 15–30 lei, în funcţie de 

complexitate şi traseul descris, iar în cazul filmelor documentare preţul poate fi între 20–30 lei. 

Cărţile poştale, pliantele cu fotografii ale punctelor de pe traseu, care oferă panorame 

frumoase vor putea putea fi comercializate la preţul de 1–5 lei. Preţurile practicate la locurile 

de cazare de pe traseu, sunt cuprinse între: 25–60 lei/nopate/persoană, dar în categoriile 

superioare poate ajunge la 100 lei. Masa se poate asigura la 25–50 lei/zi/persoană. 

Contravaloarea serviciului de ghid turistic va fi între  30–50 RON/zi/persoană. 

2.1.3  Reclamă, promoţie 

 

Pe parcursul realizării, dintre rutele de pelerinaj din judeţul Harghita, Via Mariae a fost cea care 

a ajuns de multe ori în centrul atenţiei mass-media, iniţiativa devenind cunoscută în diverse 

cercuri. Totuşi în mediul pelerinilor şi al turiştilor, sunt necesare o campanie de promovare mult 

mai intensivă, o strategie şi activităţi de marketing specifice. Procesul de marketing poate fi 

împărţit în trei etape:  

 

(1) În prima fază trebuie stabilită momentul zero adică data oficială dea lansării întregului 

traseu din judeţul Harghita, respectiv trebuie făcute pregătirile necesare. În perioada 

premergătoare (1-6 luni sau chiar mai mult) trebuie făcută informarea, prin intermediul 

diverselor canale  media. În prima fază, lucrul cel mai important îl reprezintă, trezirea 

interesului populaţiei locale în privinţa pelerinajului, întrucât Ţinutul Secuiesc are tradiţii vechi 

în pelerinaj.  

 



(2) În a doua fază – în perioada începerii utilizării, prima jumătate de an – este necesară o 

campanie intensivă în rândul grupurilor ţintă, care are ca scop promovarea cât mai  amplă a 

traseului. În această perioadă este foarte important, să înceapă cât mai multe pelerinaje locale, 

atât la bisericile din localităţile învecinate, cât şi cele mai îndepărtate, organizându-se programe 

spirituale, turistice, cu participarea persoanelor străine. Cu cât se organizează mai multe 

pelerinaje, cu atât vor fi mai cunoscute traseele recomandate.  

 

(3) În a treia fază – în perioada funcţionării – se va pune  accent pe funcţionarea de lungă 

durată, pe menţinerea continuă a funcţionării. Această fază presupune o organizare la un nivel 

mai ridicat, al cărui scop primordial este, ca pelerinajele organizate să creeze tradiţii, să fie 

sistematice şi să devină cât mai cunoscute.  

 

2.2  Data începerii - instrumentele de intrare pe piaţă  

 

Lucrările de realizare a rutelor de pelerinaj sunt în curs de desfăşurare, însă în urma finalizării 

acestora, rutele vor putea fi lansate oficial doar dacă administratorii se pregătesc din timp. Cel 

mai important este stabilirea momentului zero, data la care se poate organiza lansarea oficială. 

Aceasta reprezintă o dată exactă şi totodată un termen de scadent. Pregătirea pentru lansare 

cuprinde şi contactarea reprezentanţilor media locali şi regionali, elaborarea şi difuzarea unor 

materiale de publicitate premergătoare, contactarea diverselor organizaţii turistice ( agenţii de 

turism, asociaţii, etc.) şi încheierea de contracte, negocieri, consultări privind programele. În 

continuare vom detalia instrumentele de intrare pe piaţă.  

 

 

 

2.2.1  Reclame 

În perioada de început, în etapa de pregătire, trebuie să punem accent pe atragerea atenţiei şi  

promovarea rutelor de pelerinaj, cu ajutorul reclamelor, care prin elemente vizuale 



spectaculoase captează atenţia turiştilor, pelerinilor şi/sau în mediul auditiv. Se pot utiliza 

materiale de promovare (distribuirea de pliante, cărţi poştale, respectiv hărţi în localităţile 

vizitatorilor, cu ajutorul agenţiilor de turism, asociaţii, organizaţii partenere) panouri 

informative (pot fi puse în unele localităţi, la punctele mai importante de întâlnire, la punctele 

de legătură ale ramificaţiilor cu traseul principal, pe care, pe lângă harta traseului vizat, vor fi 

înfăţişate şi informaţiile privind obiectivele turistice mai importante),  bannere (care vor fi 

plasate la diferite evenimente religioase şi turistice ), difuzarea de anunţuri şi alte materiale 

publicitare în media scrisă şi electronică  (în special instrumente de informare cu caracter 

religios, ca de ex: ziarul săptămânal Vasárnap sau canalul de radio Mária Rádió), totodată pe 

pagini de internet şi site-uri de socializare (de ex. pe Facebook) etc. .  

2.2.2  Prelegeri, interviuri 

Pentru realizarea reclamelor, sunt deosebit de importante relatările, prelegerile, interviurile cu 

pelerini, turişti care au străbătut trasee interne sau internaţionale cu caracter asemănător (ex El 

Camino). Pe de o parte, experienţele împărtăşite, îi pot ajuta pe administratorii traseelor să 

rezolve problemele de funcţionare ivite, pe de altă parte îi motivează pe cei interesaţi să se 

angajeze la drumuri asemănătoare.  

2.2.3 Pagină proprie de web 

În ziua de azi informaţiile adresate pelerinilor, trebuie să fie prezente în mod obligatoriu şi în 

spaţiul virtual, iar modalitatea cea mai evidentă a acestei prezenţe, este crearea paginii proprii 

de web şi actualizarea continuă a acestuia (vezi: www.mariaut.ro). Se recomandă posibilitatea 

accesării acestei pagini de web şi de pe alte portaluri –(cu tematică asemănătoare ).  

În acest mod se pot difuza informaţii mai ample, mai exigente, materiale de promovare mai 

elaborate, (materiale video, hărţi, elemente interactive, etc.). Materialele de informare care 

apar pe propria pagină de web,  de exemplu anunţurile, pot fi difuzate şi pe alte portaluri –  în 

special portalurile organizaţiilor partenere ( Caritas Alba Iulia, EKE, RMCSSZ, etc.) –  pentru a 

creşte numărul de vizualizări a paginii de web se recomandă utilizarea unui motor performant 

de căutare. (AdWords). 



2.2.4  PR, organizaţii partenere, asociaţii 

 

Aşa cum rezultă şi din cele amintite mai sus, pentru un flux optim de informaţii şi realizarea 

serviciilor planificate, sunt imperios necesare relaţiile continue cu diversele organizaţii 

partenere, asociaţii, ca de ex: EKE, asociaţia pensiunilor, asociaţia din industria hotelieră, 

agenţiile de turism, respectiv administratorii altor căi şi obiective turistice.  Profitând de 

avantajele unei reţele, în locurile menţionate se pot plasa panouri cu pliante informative. 

Concepţia de bază poate fi văzută la exemplul Minicards din Ungaria (www.minicards.hu). În 

esenţă este vorba de un pliant mic, care reprezintă un instrument de marketing de mărime 

mică, şi eficientă în contactul cu turiştii. Pliantele se găsesc pe standuri speciale, împreună cu 

celelalte pliante ale locurilor de cazare şi ale prestatorilor de servicii. Datorită mărimii mici sunt 

uşor de utilizat, încap în spaţii mici şi conţin pe scurt cele mai importante informaţii: numere de 

contact, porţiuni din hărţi, orar, fotografii, prezentare scurtă cu privire la serviciu, punct de 

atracţie.   

 

2.3  Instrumentele de marketing ale funcţionării  

 

În prima fază promovarea produsului consumă multă energie, întrucât trebuie adus în 

conştiinţa publică, şi trebuie cuprins în oferta turismului religios un traseu complet nou. În a 

doua fază, primesc un rol mai accentuat acele activităţi, care deservesc menţinerea continuă şi 

utilizarea rutei. În această etapă, capătă o atenţie deosebită păstrarea şi revenirea clienţilor, 

experienţa şi trăirile pozitive, ca instrumente de marketing. Această etapă serveşte consolidării 

dar creşterea numărului de vizitatori rămâne totodată printre obiectivele propuse. Printre 

tipurile instrumentelor de marketing, pot exista mai multe suprapuneri decât în faza 

precedentă, însă conţinutul unor instrumente diferă, iar dinamica lor cunoaşte de asemenea 

mari diferenţe. În continuare vom detalia instrumentele de marketing folosite.  

http://www.minicards.hu/


2.3.1  Promovare 

Instrumentele promovării: 

 – Reclame: rolul reclamelor tipărite şi online este în continuă modificare. Pe lângă 

acţiunile de captare a atenţiei, de aici se pune accent mai ales pe materialele descriptive, 

informative, pentru a putea oferi turiştilor cunoştinţe mai ample. Reclame sonore: se lărgeşte şi 

cercul informaţiilor  date prin reclame / materiale, care se concentrează la canalele radio, 

întrucât experienţele acumulate în primele luni şi ani de funcţionare, pot constitui un material 

amplu şi se pot realiza interviuri cu un bogat conţinut. În emisiunile care au ca obiect 

pelerinajul, vor putea vorbi persoane clericale, organizatori, reprezentanţi ai prestatorilor de 

servicii, totodată pot fi făcute publice şi rezultatele sondajului de opinie realizat printre 

participanţi. Spoturi publicitare: acestea pot solicita două canale. Ne gândim aici în primul rând 

la canale tv, unde putem accesa un public larg, dar cu cheltuieli mari. În al doilea rând 

înregistrările video pot fi difuzate pe spaţii online (portaluri,  youtube.com, facebook.com) cu 

cheltuieli minime. Această metodă  ar putea fi eficientă în rândul tinerilor şi al persoanelor de 

vârstă mijlocie. Filme publicitare: filmele de prezentare de 3–5 minute pot avea efect de 

atragere a atenţiei („teaser” )la conferinţe şi târguri. 

 – PR: realizarea şi păstrarea unei imagini bune, obţinerea încrederii publicului format din 

pelerini şi turişti potenţiali. Toate acestea vor fi necesare administratorilor de trasee, întrucât în 

vederea păstrării valorilor drumurilor tematice, vor fi nevoiţi să limiteze mai multe activităţi (ex. 

Turismul motorizat în pădure).  

Pe lângă aceasta, vor trebui să întreţină relaţiile cu conducerea localităţilor, reprezentanţii 

composesoratelor pe teritoriul cărora trec traseele, totodată trebuie să ţină legătură cu poliţia, 

salvamontiştii, respectiv cu prestatorii de servicii turistice.  

Dincolo de acestea, trebuie să se străduiască la întreţinerea relaţiilor de afaceri cu publicul 

ţintă, cu prestatorii de servicii, etc. Trebuie subliniat pelerinilor (potenţiali utilizatori), că rutele 

de pelerinaj au o valoare specială, datorită posibilităţii de recreere şi revigorare spirituală. 

Poate fi considerată un avantaj pentru societate,  păstrarea intactă a naturii, aprofundarea 

religiei, a credinţei şi menţinerea dezvoltarii durabile. De asemenea trebuie menţinute relaţii de 



afaceri cu prestatorii de servicii turistice, întrucât datorită traficului crescut de turişti şi pelerini, 

şi ei înregistrează venituri mai mari. Relaţiile cu unele instituţii sunt de natură profesională. 

Relaţiile profesionale pot şi trebuie dezvoltate, nu numai cu instituţiile, ci şi cu asociaţiile 

turistice şi ecologice. 

 Relaţiile bune menţinute cu media, pot veni în sprijinul oricărei activităţi de PR. 

Reprezentanţii media trebuie invitaţi la toate evenimentele şi programele mai importante. 

(ziarişti, reporteri tv şi radio). Articolele din ziar pot fi comandate şi contra cost iar relatările 

evenimentelor şi conferinţelor mai importante îşi fac efectul şi sub forma reclamei gratuite. 

 – Evenimente bisericeşti, religioase: la aceste evenimente distincte, la întrunirile cu 

caracter naţional,  pot fi întreprinse cel mai eficient relaţiile cu publicul interesat de pelerinajele 

religioase. La aceste evenimente, în funcţie de caracterul programului, se poate face o reclamă 

subtilă, prin distribuirea de pliante, ori la evenimente mai puţin stricte, prin derularea unor 

filme publicitare (de ex. La întrunirile cu caracter naţional)  

 – dezvoltarea aplicaţiilor pe smart-phone-uri: inserţia tehnicii moderne, se face simţită 

şi la evenimente religioase, astfel potenţialul de dezvoltare pe care îl poartă, trebuie privit ca un 

avantaj. Aplicaţiile optimalizate pe smart-phone-uri, pot uşura drumul pelerinilor respectiv 

informarea acestora: hărţi interactive cu marcarea locurilor de cazare, cu indicarea orarului, cu 

posibilitate de rezervare online, cu descărcarea panoramelor, servicii de informare actualizată 

cu ajutorul GPS asupra traseului parcurs, respectiv asupra distanţei, nivelul  de dificultate al 

traseului rămas, al condiţiilor meteorologice, etc.  

 – coduri QR: aplicarea lor în reclame, panouri informative, indicatoare, cu ajutorul 

cărora se pot descărca cu uşurinţă informaţiile mai importante cu privire la obiectivul turistic, 

traseu, locul de cazare, etc. 

 – Conferinţe: cu cei care au parcurs deja traseul. Această activitate, pe de o parte atrage 

atenţia mass-media, pe de altă parte poate oferi experienţe, informaţii importante, 

administratorilor/organizatorilor în legătură cu serviciile. Totodată un eveniment de mare 

amploare, la care pot participa şi personalităţi de seamă  de renume internaţional, poate trezi 

interesul potenţialilor vizitatori.  



2.3.2  Distribuţie 

 

Primul semn de întrebare în distribuirea pachetelor de servicii, către utilizatorii rutelor de 

pelerinaj, se pune în privinţa faptului cum pot fi accesate zonele-ţintă aflate la distanţă de 

rutele de pelerinaj, respectiv cum pot fi cooptaţi potenţialii turişti, pelerini. Administratorii 

drumurilor, trebuie să depună diligenţe, să aibă relaţii bune cu diferitele instituţii, organizaţii 

bisericeşti, respectiv să fie reprezentaţi la târgurile turistice mai importante. Participarea la 

târgurile interne şi internaţionale este importantă, în relaţia cu publicul călător pe de o parte şi 

pe de altă parte în scopul contactării firmelor de turism.  

2.3.2.1  Canale de distribuţie  

Următoarele canale de distribuţie ne stau la dispoziţie: 

 – comercializare directă în localităţile potenţialilor utilizatori: internet, scrisoare tipărită. 

Internetul este calea cea mai eficientă de comunicare, întrucât utilizarea internetului de către 

publicul călător este mare, şi arată o tendinţă de creştere continuă, mai ales în cercurile, unde 

pelerinajele sunt organizate fără ajutorul intermediarilor. În cazul în care prestatorul de servicii, 

dispune de o conexiune web continuă şi actualizată, cu ajutorul motoarelor de căutare, cei 

interesaţi, pot ajunge foarte uşor în posesia informaţiilor dorite, iar informaţiile găsite pot trezi 

interesul şi îi pot ajuta în decizia de a porni în pelerinaj. 

 – comercializare indirectă prin intermediul agenţiilor de turism: în primul rând 

contactarea agenţiilor de turism interesate în organizarea de călătorii religioase, pelerinaje, 

pentru a cuprinde în oferta lor noile rute de pelerinaj (ex. missziotours.hu, kolumbusztours.hu). 

În afară de contactarea lor sunt necesare negocieri, pentru a afla cât de bine se încadrează 

subiectul pelerinajului în oferta agenţiei respective de turism, cum poate fi integrată, în ce mod 

şi cu ce mijloace pot fi atraşi mai mulţi vizitatori, respectiv ce condiţii trebuie îndeplinite de 

către agenţii şi administratorii rutelor în vederea unei colaborări de succes. Agenţiile trebuie 

aprovizionate cu pliante, publicaţii informative. 

 – utilizarea sistemelor de relaţii clericale: atât pe plan naţional, cât şi internaţional există 

posibilitatea de contactare a publicului religios prin sistemul de relaţii clericale. Această reţea 



este avantajoasă din două puncte de vedere: pe de o parte este într-o relaţie strânsă cu acei 

oameni, care sunt consumatorii produselor cu conţinut religios şi sunt receptivi la pelerinaje. Pe 

de altă parte practic, utilizarea acestei reţele de comunicare, se poate realiza cu cheltuieli 

minime.  

2.3.2.2  Strategii de distribuţie  

În cazul judeţului Harghita se poate aplica o strategie de distribuţie intensivă, prin care ne 

concentrăm asupra turismului de masă, adică putem aspira la maximalizarea numărului de 

locuri de comercializare, pentru ca serviciile oferite să devină accesibile pe o arie cât mai largă. 

În cazul rutelor de pelerinaj, se recomandă utilizarea selectivă a reţelelor de comercializare. Cu 

alte cuvinte, merită să ne concentrăm asupra grupurilor ţintă interesate în turismul religios. 

Pentru acest lucru trebuie contactate agenţiile corespunzătoare de turism, respectiv 

organizaţiile religioase interne şi internaţionale. 

 Întrucât în judeţul Harghita există mai multe trasee - cu durată de la câteva zile până la 

câteva săptămâni - şi diferă şi gradul de dificultate al acestora, alternânduse şi obiectivele 

turistice – la unele frumuseţile naturale, la altele clădirile sacrale sunt mai frecvente -, diferitele 

porţiuni de traseu merită prelucrate ca pachete de produse distincte, luând în considerare 

grupul ţintă şi solicitările preconizate. 

 În scopul eficientizării eforturilor de promovare şi distribuire, se pot iniţia dialoguri cu 

partenerii locali, microregionali şi regionali, în vederea colaborării în cadrul unui consorţiu ( în 

cadrul căruia fiecare organizaţie îşi poate păstra autonomia) pentru o mai bună prezenţă pe 

piaţă. Prin împărţirea sarcinilor se împart şi cheltuielile de participare la târgurile turistice 

internaţionale, totodată întreaga destinaţie devine mai cunoscută.  

 

 

2.4  Adversari 

 

Competitivitatea unei destinaţii turistice poate fi influenţată de mai mulţi factori: în primul rând 

accesibilitatea din locuri mai des populate, varietatea serviciilor turistice şi raportul 



preţ/valoare, unicitatea şi forţa de atracţie a obiectivelor turistice, eficacitatea 

managementului, forţele de atracţie concurente din zonă, etc. În primul rând pelerinii, care 

călătoresc în regiunea Europei Centrale, reprezintă potenţialii vizitatori, astfel şi adversarii 

provin tot din această zonă geografică. În principiu adversarii pot fi grupaţi în două categorii: 

alte rute de pelerinaj din zonă, respectiv oferte turistice  nereligioase, dar cu tematică 

asemănătoare (ex. ecoturistice).  

 Printre rutele concurente de pelerinaj din Europa Centrală, amintim traseele mai 

importante de pe teritoriul fostei Iugoslavii (amintim aici următoarele localităţi: Medjugorje – 

Bosznia-Hercegovina, Ptujska Gorán – Slovenia, Marija Bistrica - Croaţia), de pe teritoriul Italiei 

(Via Francigena), din Austria (Drumul Sfântul Iacob sau capetele finale occidentale ale Via 

Mariae cu Mariazell ) şi de pe teritoriul Ungariei (Máriapócs), respectiv spre nord în  Slovacia, 

(Máriavölgy, Lőcse) şi Polonia (Czestochowa). 

 Printre ofertele turistice nereligioase cel mai important este probabil ecoturismul, care 

se face tot mai simţit şi în judeţul Harghita. La fel ca turismul religios, ecoturismul este o formă 

clarificată a turismului în sens larg, în care turiştii preferă excursiile silenţioase în natură pe rute 

pedestre. Şi ecoturistul este interesat de mediul neatins, curat şi liniştit,  atracţia principală fiind 

admirarea frumuseţii peisajului. Faţă de ecoturism, pelerinajul reprezintă un plus de valori, 

întrucât oferă pelerinilor nu numai frumuseţile naturii, ci şi revigorarea spirituală şi adâncirea 

credinţei pe lângă recreere. Astfel de trasee din zonă sunt reţeaua naţională Országos Kéktúra 

din Ungaria, sau drumuri tematice mai mici din România (ex. Drumul apei, traseele ecologice 

din zona Corund-Praid). Pelerinajul este în toate cazurile şi un eveniment colectiv, întrucât pe 

parcursul drumului credincioşii se întâlnesc şi fac schimb de experienţă, deşi deseori sunt 

persoane total străine, care nu s-au mai întâlnit niciodată. Pe lângă aceasta în multe cazuri 

pelerinajul contribuie la finanţarea lăcaşurilor de cult, a locurilor de pelerinaj, în cadrul căreia 

credincioşii sprijină cultura, educaţia şi conservarea locului respectiv. 

 

 



2.5  Grupurile  ţintă 

 

Rutele de pelerinaj sunt utilizate de obicei de turişti culturali şi religioşi, dar şi în cadrul acestora 

există mai multe categorii. Prima categorie este cea a călătorilor individuali, neorganizaţi, a 

căror motivare religioasă este mai slabă, sunt caracterizaţi mai mult de interesul cultural, dar nu 

este exclusă nici religiozitatea lor ( doar că nu-şi manifestă întotdeauna apartenenţa de vreo 

biserică, sau rit). Sunt stăpânii propriului timp, astfel petrec mai mult timp în locurile care li se par 

interesante, fiind dispuşi să asimileze informaţii mai detaliate şi să solicite servicii personalizate. Nu 

sunt ţinuţi de nici un orar prestabilit, care trebuie urmat. Sunt dispuşi să cheltuie mai mult şi 

utilizează uneori servicii, care nu se leagă strâns de turismul religios şi cultural. Din prisma celor 

enunţate mai sus în cadrul acestei categorii putem  delimita: 

  – grupuri mai mici de prieteni, 

  – turişti individuali, 

  – turişti interesaţi de lumea plantelor şi animalelor, 

  – familii, 

  – membrii asociaţiilor de turişti, grupuri mai mici. 

 Celălalt grup este cel al pelerinilor propriu-zişi, al căror procent în cadrul vizitatorilor 

este direct influenţat de locaţie. Sunt clienţi fideli, care de cele mai multe ori revin. Pretenţiile 

privind programul şi serviciile diferă de cele ale turiştilor obişnuiţi, de aceea locurile de cazare trebuie să 

dispună de condiţii corespunzătoare pentru cazarea pelerinilor ( asigurarea locaţiilor pentru 

aprofundarea credinţei, programe comunitare, cazare, masă).  

Din prisma celor enunţate mai sus putem identifica următoarele tipuri de potenţiali turişti 

individuali, sau în grup: 

- Colectivităţi aparţinând aceleaşi confesiuni, 

 Comunităţi parohiale, 

 Grupuri familiale, 

 Grupuri de tineret, 

 Pelerini, respectiv turişti individuali 



 Altele 

Dacă luăm în considerare criteriile geografice, atunci se conturează următoarele grupuri ţintă:  

 – populaţia din judeţul Harghita: pe parcursul realizării, ruta de pelerinaj se poate 

îmbogăţi cu alte ramificaţii, care încearcă să adune populaţia din zonă, pe traseele tradiţionale 

de pelerinaj. Cel mai probabil, aceste trasee vor fi folosite de pelerinii locali, nu numai cu ocazia 

pelerinajului din Sâmbăta Rusaliilor. 

 – pelerini interni: pot veni din orice colţ al ţării, dar luând în considerare răspândirea 

religiei catolice, o participare semnificativă se poate preconiza din partea populaţiei judeţelor 

din Ardeal; 

 – pelerini din străinătate: în primul rând populaţia din Ungaria şi Europa Centrală este 

interesată de rutele de pelerinaj de aici, dar în urma realizării traselor mai lungi, probabil vor 

sosi şi pelerini din zone mai îndepărtate (acest lucru va fi mai probabil, în urma finalizării 

complete a traseului Via Mariae de la Şumuleu Ciuc până la Mariazell). 

3. Elemente de identitate: elemente de imagine şi alte însemne 

 (alte însemne, simboluri, culori, forme ale traseelor, tematici pe instrumentele vizuale) 

3.1  Imagine 

 

Primul pas ar fi crearea unei imagini, a unui sistem conceptual. Trebuie gândite concepţiile de 

dezvoltare şi planificarea parteneriatelor. Planificarea şi dezvoltarea informatică face posibilă ca 

în vremurile prezente, prin angajarea internetului, rutele de pelerinaj să poată fi realizate în  

intervalul preconizat. Rutele de pelerinaj din judeţul Harghita se identifică practic cu Via Mariae, 

astfel vom prezenta elementele de imagine ale acesteia. 

 Pentru marcarea traseelor turistice spirituale ale rutei de pelerinaj Via Mariae s-a elaborat un 

sistem specific de simboluri.  



  

Imaginea încearcă să combine armonios, tradiționalul și modernul. Inițiala m cu o cruce în interior 

simbolizează stabilitate, dar poate fi privită şi ca o punte sau poartă deopotrivă.  Totodată o 

simbolizează pe Maria și pe Iisus Christos. 

 Un simbol important al Via Mariae este laleaua, de origine răsăriteană. Potrivit unor 

surse a fost adusă în regiune de maghiari, pe vremea descălecării. Laleaua este un simbol de 

bază în arta populară maghiară şi unul din simbolurile Fecioarei Maria, din vremuri străvechi. 

Floarea simbolizează frumuseţea, deschiderea şi se grupează în jurul vieţii noi, înclinarea 

simbolizând caracterul jucăuş.  

Motto-ul Via Mariae („Pe drumul valorilor”) şi imaginile tematice (logo-uri) poartă 

mesaje creştine. Staţiile rutei de pelerinaj, leagă naţiuni cu culturi diferite, pe drumul valorilor 

unitare: ale toleranţei şi acceptării creştine, incluzând totodată într-o reţea comună, şi valorile 

naturale, construite, culturale sau de altă natură ale societăţilor locale, care poate semnifica 

principiul comuniunii şi al dragostei. 

 Culoarea de bază a rutei Via Mariae este mov, care simbolizează confruntarea cu noi 

înşine şi finalitatea lucrurilor pământeşti, dar exprimă speranţa, misticul şi aşteptarea. În 

liturghia catolică culoarea mov, este culoarea postului de Crăciun şi Paşte, semnificând 

pregătirea pentru cele două sărbători sfinte, aşteptarea care favorizează pocăinţa şi analiza 

sinelui. 

 Mesajul evident al logo-ului concis şi al celorlalte elemente de imagine este 

spiritualitatea, liniştea, pacea şi fraternitatea. Elementele de imagine trebuie să fie prezente pe 

toate publicaţiile în cauză, pe obiecte, marcaje şi alte materiale informative. Totodată şi logo-

urile trebuie să fie utilizate de către prestatorii de servicii acreditaţi, în forma prevăzută.  

 

 



 

Şablonul care marchează traseul este următorul: 

 

 

               

 

 

 

 

 

Logo-ul din Ardeal al rutei Via Mariae  

 

După cum am amintit mai înainte, elementelor de imagine ale rutei Via Mariae li se alătură şi o 

formă de simbolizare specifică Ardealului, care nu întrece versiunea generală, ci o completează 

– în limita posibilităţilor – cu elemente locale de imagine 

 

 Toate acestea se oglindesc deocamdată în proiectul de logo realizat nu demult, care se 

concentrează pe culorile roşu, negru şi verde, dintre care culorile negru şi roşu sunt culorile 

istorice ale Ardealului, dar sunt totodată şi culorile de bază ale artei populare secuieşti.  

Culoarea verde semnifică naturaleţea, natura neatinsă, fiind totodată şi una dintre culorile 

naţionale de bază.  Raţionalitatea acestor culori indică misiunea şi originea fundamental 

maghiară a rutei Via Mariae. 



 Muntele Şumuleu de pe fundal, simbolizează  „muntele sfânt” al secuimii, iar biserica 

din Şumuleu comunitatea catolică. Caracterele folosite au o conotaţie specific ardelenească, 

amintind de stilul lui Kós Károly. 

 

 

 

 

 

 

Alte simboluri ale rutei de pelerinaj Via Mariae din Ardeal:  

Obiectul cel mai preţios din Şumuleu este statuia Fecioarei Maria, care  a devenit pe parcursul anilor, cel 

mai important simbol  al regiunii. În privinţa mărimii, este cea mai mare statuie cunoscută dintr-un loc 

de pelerinaj.  (2,27 m). Altarul  Hármashalom  construit în 1996, a devenit un simbol puternic al 

localităţii, datorită pelerinajului din Sâmbăta Rusaliilor. Toate acestea sunt cuprinse în simbolul de mai 

jos, indicând faptul că Şumuleu este coroana rutelor de pelerinaj din judeţul Harghita.  

Crucea formată din însemnele ţărilor, semnifică caracterul internaţional, rolul de punte între 

naţiuni şi religii, arătând că prin unirea locurilor mariane de pe harta Europei Centrale, Via 

Mariae formează o cruce mare.  

 

 



                                       

 

 

 

 

3.2  Marcaje 

 

La planificarea rutelor de pelerinaj trebuie întreprinse întâlniri cu composesoratele, cu 

proprietarii de păduri, cu conducerea parcurilor naţionale şi administraţiile locale vizate. Rutele 

de pelerinaj trebuie împărţite pe secţiuni, prezentate pe hărţi topografice, şi propuse spre 

acceptare proprietarilor de terenuri. Porţiunile zilnice sunt prezentate de îndrumarul turistic, 

care cuprinde descrierea drumului ţi obiectivele turistice. 

 Marcajele au o funcţie de îndrumare şi de imagine totodată. Este important caracterul 

unitar, atractiv şi uşor de recunoscut  al marcajelor.  

 Trebuie stabilit formatul exact al indicatoarelor şi al altor simboluri: în cazul Via Mariae acestea 

sunt cuprinse în planul de marketing. La utilizarea acestora trebuie avut în vedere specificul local, 

ca de exemplu versiunea ardelenească a logo-ului rutei Via Mariae care străbate Europa 

Centrală. La nivelul marcajelor rămâne valabilă versiunea internaţională, traseul principal fiind 

marcat cu culoarea mov, celelalte ramificaţii cu culorile roşu, galben, verde şi respectiv albastru, 

fiind folosit aceeaşi formă (şablon). 

 Pe parcursul întregului traseu marcajele trebuie vopsite pe un fundal alb de 10x12 cm, şi 

în limita posibilităţilor, la nivelul ochilor.  Frecvenţa marcajelor este de aproximativ 40 de bucăţi 



pe  kilometru, dar în zone montane, de pădure, acestea pot fi mult mai dese (100 sau mai mult), 

dus- întors. Acest număr trebuie mărit dacă traseul se încrucişează sau se întâlneşte cu alte 

marcaje. În acest caz marcajele trebuie reînnoite, realizându-se puncte de întâlnire. La punctele 

de întâlnire, de întrerupere a traseului este necesară marcarea cu săgeţi, care fac evidente 

direcţiile în care continuă diferitele trasee.  

 În limita posibilităţilor vopseaua trebuie să fie pe bază de apă, cât mai rezistentă şi 

universală, pentru a putea fi folosită pe pietre, lemn şi metal deopotrivă.  Suprafaţa trebuie 

curăţată folosind un cuţit sau perie de sârmă, şi trebuie îndepărtată vegetaţia care acoperă 

marcajul. Modul de vopsire este următorul: se vopseşte mai întâi fundalul alb ( asigurând 

vizibilitatea optimă, pentru cazul unor treceri multiple), apoi după câteva ore de uscare 

urmează însemnul colorat. În condiţii optime, o echipă de trei persoane poate vopsi zilnic o 

distanţă de 2-5 km (evident această performanţă depinde şi de dificultatea terenului şi 

experienţa echipei).  

                 

 

 

 

 

 

 

 



Marcajele rutei Via Mariae  

 Dacă obiectele de teren (piatră, lemn, stâlp) lipsesc sau nu sunt potrivite pentru vopsit, 

trebuie urmată următoarea procedură: se va aplica marcajul vopsit, sculptat/turnat ori sub 

forma unei plăci mici plasate pe un stâlp de lemn, metal săpat la cca 50 de cm adâncime, bine 

fixat, sau pe indicatoare de beton de min. 70 cm de la sol (asemănătoare pietrelor care 

marchează distanţa în kilometri).  Dacă nu există nici o posibilitate de marcare, având în vedere 

şi punctele de întâlnire şi întrerupere a traseului, sunt necesare 3-8 bucăţi de indicatoare/km. 

Pe porţiunile urbane traseul poate fi marcat prin indicatoare individuale, respectiv panouri 

informative. Şi în acest caz este importantă frecvenţa corespunzătoare a marcajelor. Marcajele 

pot fi prezente şi sub altă formă. Indicatoarele servesc la identificarea unitară a rutei de 

pelerinaj. Mărimea indicatorului nu este mai mare de 30x20 cm. Materialul este plastic sau 

metal, poate fi confecţionat în format flexibilă sau rigidă ( sub forma indicatorului individual), 

sau eventual sub forma unei matriţe. Se poate plasa în primul rând pe stâlpurile indicatoare.  

 

Panouri de îndrumare 

 

 

În cazurile în care nu este suficientă marcarea unei singure direcţii de drum, pot fi plasate 

panouri de îndrumare, care să conţină explicaţii sau alte informaţii. Acestea sunt fabricate din 

lemn sau metal (eventual combinat) şi sunt poziţionate pe stâlpuri confecţionate din acelaşi 

material. Indicatoarele cu denumirile locurilor (mărime max. 130x350 mm ) indică denumirea 

locului, altitudinea. Indicatoarele de direcţie (mărime max. 200x600 mm) au formă de săgeată, 

cu pictograme, care indică  durata traseului, eventuala denumire şi simbolul drumului sau alte 

explicaţii scurte.  



 

 

 

 

 

 

 

Indicatoarele de avertizare au formă dreptunghiulară, mărimea variind în funcţie de conţinut şi 

cuprinde un text informativ scurt, cu privire la  regulile şi pericolele zonei vizate. 

     

 

Panouri informative   

De-a lungul rutelor de pelerinaj se pot plasa panouri informative multilingve, cu privire la 

obiectivele turistice mai importante. Conţinutul recomandat ale acestora este următorul: 

informaţiile de identificare a rutei de pelerinaj; denumirea şi descrierea locaţiei, ilustraţii; logo-

urile organizaţiilor şi data la care s-a plasat panoul ( în caz de nevoie: sfaturi practice) 
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