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Chestionar EUROSEN
EUROSEN: O nouă formă de turism pentru seniori…..dar, nu numai.
O experiență de călătorie unică, de neuitat.

Un sondaj realizat pentru a înțelege mai bine preferințele Dvs. și pentru a adapta
propunerea noastră la cerințele/nevoileDvs.

Care sunt cerințele, așteptările și interesele dumneavoastră atunci când
plecați în vacanță?

Dacă aveți peste 55 de ani, vă rugăm să acordați 10 minute din timpul Dvs.
pentru completarea acestui chestionar.
Acest chestionar a fost realizat de către Consorțiul proiectului EUROSEN, cu
scopul de a identifica nevoile, așteptările și interesele persoanelor în
vârstădepeste 55 de ani în raport cu sectorul turistic.
Rezultatele acestui chestionar vor constitui baza pentru realizarea unor
pachete turistice de călătorie relevante pentru cetățenii europeni seniori.
Vă mulțumim anticipat pentru timpul acordat și vă rugăm nu ezitați să ne
contactațipentru informații suplimentare.

Persoana de contact:

Rodica Trifănescu – Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare înTurism,
București

Ancheta va implica diferite țări europene; la sfârșitul acestui document veți găsi lista
persoanelor de contact pentru proiectul EUROSEN în diferite țări.

Acest chestionar este împărțit în trei părți:
1. Prima parte intenționează să colecteze informații demografice despre persoana

intervievată,
2. A doua parteabordează atitudinea generală față de călătorie și de turism,
3. A treia parte s-a realizat pentru a afla opinia dumneavoastră cu privire la o nouă

formă de turismșiun alt mod de a petrece vacanțele în străinătate.

Sondajul este anonim și va fi extrem de valoros, în condițiile unor răspunsuri sincere la
întrebările propuse;dacă doriți, vă rugăm nu ezitați să faceți comentarii la răspunsurile
date.În ultima parte a chestionarului veți găsi o secțiune dedicată comentariilor
Dvs.Acestea vor fi foarte folositoare în procesul de analiză a rezultatelor sondajului.
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Mulțumimpentru colaborare!

PARTEA 1: Să facem cunoștință! Informații demografice

1 Țara de rezidență ____________________

2 Sexul Masculin 

Feminin 

3 Vârsta 55 la 65 

66 la 75 

76 la 85 

85+ 

4 Educația/ Studii Școala elementară 

Gimnaziu 

Liceu 

Facultate 

5 Nivelul de cunoștințe
limbi străine

Da
Vă rugăm să indicați limbile străine pe care le
cunoașteți:
……………………………………………….
……………………………………………….
……………………………………………….



Dacă mi se adresează cineva în limba
…………………………… (vă rugăm indicați
limba), sunt capabil să înțeleg ceea ce mi se
spune



Dacă vorbesc în ………………………… ………
(vă rugăm indicați limba), alte persoane înțeleg
ceea ce spun



Nu, nu cunosc nici o altă limbă. Am nevoie de
cineva care să mă ajute când interacționez cu
persoane din afara țării.



6 Locuiesc: Singur/ă 

Cu soțul / soția/ partenerul 

Cu rudele (fiu / fiică/ nepoți, …) 

Parteaa 2-a –Preferințe / obiceiuri legate de petrecerea vacanțelor, turism și călătorii
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7 Unde preferați să vă petreceți / vacanța?
(sunt acceptate mai multe variante)

În România 

În străinătate (în cadrul UE) 

În străinătate (în afara UE) 

8 Pe ce perioadă se întinde de obicei
sejurul dumneavoastră?

4 zile 

8 zile 

14 zile 

2-3 săptămâni 

mai mult de 3 săptămâni 

u 

9 În general, care sunt motivele pentru
care alegeți o anumită destinație de
vacanță?

Odihnă și relaxare 

Vizite la familie sau prieteni 

În interes de serviciu 

Cultură 

Divertisment 

Sănătate 

Considerente religioase 

Altele (vă rugăm specificați) 

10 În ce perioadă a anului/anotimp preferați
să călătoriți?(sunt acceptate mai multe
variante)

Primăvara 

Vara 

Toamna 

Iarna 

11 Cu cât timp înainte vă planificați
călătoria?

mai mult de 6 luni 

între 3 și 6 luni 

între 1 și 3 luni 

mai puțin de o 1 lună în avans 

12 Cum vă organizați de obicei călătoria?
(sunt acceptate mai multe variante)

Pe cont propriu 

Apelez la o agenție 

Apelez la un alt tip de organizație
(asociații de pensionari, asociații
parohiale….)



13 De obicei,ce tip de călătorie preferați? Călătorie individualizată 

Pachet turistic 
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14 Care sunt principalele surse de
informare pe care le folosiți pentru
alegerea destinației de vacanță?(sunt
acceptate mai multe variante)

Rude și prieteni 

Internet 

Media 

Agenții de turism 

Ghiduri și reviste de specialitate 

Asociații de pensionari,
organizații parohiale…..



Altele: (vă rugăm specificați) 

15 Călătoriți:
(sunt acceptate mai multe variante)

Singur/ă 

Cu un partener 

Cu rudele / familia / nepoții 

În grup, cu persoane pe care le
cunosc



În grup, cu persoane pe care nu
le cunosc



Altele:
….................................................
.....................................................
.......................





16 Care este mijlocul de transport preferat
pentru a vă deplasa spre destinația de
vacanță?

Avion 

Tren 

Vapor 

Mașină 

Rulotă 

17 Care este bugetul mediu zilnic alocat
pentru o vacanță în străinătate (cu
excepția biletelor de transport)?
A se vedea nota de subsol1

Peste 50 € / zi,însă nu mai mult
de 100 €



101€la 300€ / zi 

301 €la 500 €/ zi 

501 € + 

18 Cât timp, dintr-o zi de vacanță, îl
petreceți pentru relaxare în hotel sau

Nu obișnuiesc; Îmi place să fiu
implicat în programul comun al



1NOTA: Costul/zi depinde de tipul și calitatea serviciilor oferite. Întrebarea își propune clarificarea
nivelului maxim al cheltuielilor zilnice planificate de un senior pentru perioada vacanței
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pentru plimbări de unul singur? grupului.
Cel puțin 1 oră 

Între 2 și 4 ore 

Întreaga dimineață/după-amiază 

19 Cum preferati să vă deplasați în
împrejurimile destinației de vacanță?

Mers pe jos/plimbări 

Cu bicicleta 

Cu mașina 

Cu trenul 

Altele: (vă rugăm specificați) 

20 Cum preferați să plătiți pentru serviciile
solicitate?

Numerar/cash 

Cu cardul 

Prin transfer bancar 

Altele: (vă rugăm specificați) 

21 Țineți dietă?
Aveți anumite cerințe legate de
alimentație - dietă specifică unei anumite
afecțiuni?

Vă rugăm specificați:

22 Aveți nevoie de supraveghere medicală
în timpul călătoriilor?
Aveți vreo necesitate medicală
specifică?

Vă rugăm specificați:

Partea 3 –Dorim să aflăm opinia Dvs. în legătură cu noua formă de turism propusă
prin proiectul EUROSEN
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Opinia Dvs contează
1: nu este important / nu este interesant pentru mine
5:foarte important / foarte interesant pentru mine

Opinia Dvs. (1:
nu este important
/ nu este
interesant pentru
mine
5:foarte important
/ foarte interesant
pentru mine)
1 2 3 4 5

23 Vă rugăm săestimați importanța următoarelor tematici atunci
când alegeți destinația vacanței Dvs.

Natură
Cultură locală
Enogastronomie
Sănătate și bunăstare
Spiritualitate/Religie
Sport & Agrement

24 Ce părere aveți ca în timpul vacanței Dvs să combinați vizitele
în orașe cunoscute cu timpul petrecut în localități mici unde
puteți experimenta obiceiurile tradiționale ale locuitorilor și
socializa cu aceștia ?

25 Ați fi interesat să petreceți vacanța într-o comunitate sătească:
 urmărind spectacole de dansuri populare ?
 prin participarea la un eveniment cu muzică locală

tradițională?
 prin participarea directă la manifestările muzicale și de

dans tradiționale organizate?
 prin participarea directă la realizarea anumitor rețete

gastronomice locale și schimbul de experiență în acest
domeniu cu populația locală?

 prin interacțiunea directă cu localnicii și schimbul de
valori tradiționale, obiceiuri, etc?

 prin vizitarea fermelor locale și participarea la activitățile
zilnice ale fermierilor?

 prin vizitarea magazinelor locale sau a expozițiilor
artizanalepentru a cunoaște munca meșterilor populari
locali?

 prin vizitarea împrejurimilor comunităților sătești și prin
întâlniri cu localnicii în vederea descoperirii vieții lor
tradiționale?

26 Sunteți interesat în obținerea de informații privind gastronomia
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Opinia Dvs contează
1: nu este important / nu este interesant pentru mine
5:foarte important / foarte interesant pentru mine

Opinia Dvs. (1:
nu este important
/ nu este
interesant pentru
mine
5:foarte important
/ foarte interesant
pentru mine)
1 2 3 4 5

locală și posibilitatea de a învăța modul de preparare a unor
rețete tradiționale din regiunile vizitate?

Comentarii:

Acest chestionar este anonim.

În cazul în care doriți să fiți informat despre rezultatele acestui sondaj de opinie
EUROSENși despre pachetele turistice care se vor realiza în cadrul proiectului, vă rugăm
completați în spațiul de mai jos datele Dvs de contact. Acestea rămân confidențiale.
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Nume și prenume

Adresă e-mail

Adresă de domiciliu

Vă multumimpentru colaborare!

Persoane de contact din cadrul proiectului EUROSEN:

Austria GEMEINDE WERFENWENG

Birgit Shagerl

buergermeister@werfenweng.gv.at

projektassistenz@werfenweng.gv.at

Telefon +43 (0) 6466 414

Fax +43 (0) 6466 414 14

Belgium/Europe

Belgia

AGE Platform Europe

Ilenia Gheno

Ilenia.gheno@age-platform.eu

Telefon +32 2 280 14 70

Fax +32 2 280 15 22

Italy

Italia

PLEF:Domenico Bearzatto d.bearzatto@corsiaconsulting.it

Telefon +3902 39564687

ANCeSCAO: Silvio Bonfiglio Silvio.bonfiglio@barco.com

Mobil +39 3358267985

ERBACCI Viaggi: Monica Rossi monicarossi@viaggierbacci.it

Mobil +39 393 8356768



EUROSEN Questionnaire Page9

Regione Calabria: Angela
Vatrano

angela.vatrano@libero.it

Mobil +39 3476850115

România INCDT - INSTITUTUL
NAȚIONAL DE CERCETARE-
DEZVOLTARE ÎN TURISM:
Rodica Trifănescu

rodicatrifanescu@incdt.ro

Mobil +40721558974

Slovenia LILL: Martina Majcen martina@lill.si

Telefon 00386 41 215 397


