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PASIRINKTOS
ŠALYS:
Lenkija, Portugalija ir Ispanija

• 14 Europos šalių, šalia kitų populiarių turizmo
produktų, kviečia užsienio turistus atrasti jų šalį ir per
religiją - tiek Europos valstybių savo oficialiose
nacionalinėse turizmo svetainėse yra išskyrę
religinį turizmą.

Kodėl būtent
šios šalys?

• Pusė šių šalių kviečia turistus atrasti jų piligrimystės
kelius ir centrus (pvz.: Šv. Jokūbo kelias Ispanijoje ar
Medjugorje Bosnijoje-Hercegovinoje). Kita dalis
valstybių reklamuoja savo religines vietoves ir pastatus
(pvz.: bažnyčias ir vienuolynus) per kultūrinę-paveldo
prizmę.
• Iš šių valstybių, gerosios praktikos analizei
pasirinkome tris - Lenkiją, Portugaliją ir Ispaniją.

Lenkija
Romos katalikų šventovės Lenkijoje yra nepaprastai
svarbios tiek patiems lenkams, tiek visam
krikščioniškajam pasauliui.

Dvasinė Lenkijos sostinė tai Jasna Gora
vienuolynas
Czestochowa
mieste,
kuriame
saugomas žymusis Juodosios Madonos paveikslas –
milijonai tiki, kad jis turi stebuklingų galių. Šį
vienuolyną kasmet aplanko 4 mln. lankytojų iš 80
skirtingų pasaulio šalių.
Ne mažiau žymi ir Krokuvoje esanti Dievo
Gailestingumo šventovė, kasmet sulaukianti apie 2
mln. lankytojų per metus iš beveik 100 skirtingų
pasaulio šalių.

Lenkija – religinio turizmo reikšmė šalyje
Tokią religinio turizmo sėkmę šalyje lemia keletas
aspektų. Lenkijos Turizmo ir Sporto Ministerija skiria
didelį dėmesį religinio turizmo vystymui savo šalyje,
išskirdama jo reikšmę atskiriems regionams savo
2015-2020 m. turizmo vystymo programoje. Patys
lenkai aktyviai lanko reginio turizmo traukos
vietoves - 2014 m. Jogailos Universiteto tyrimo
duomenimis tarp 5 ir 7 milijonų lenkų kasmet
vyksta į piligrimines keliones savo šalyje ir
užsienyje. Tai daugiau nei 15% šalies
populiacijos ir sudaro 5% visų pasaulio
piligrimų bei net 20% visų Europos piligrimų.

Skirtingais duomenimis Lenkija iš viso turi 500-800
šventų vietų – 98% jų priklauso Romos Katalikų
bažnyčiai. Į Lenkijos valstybę kasmet atvyksta 1,5 mln.
turistų, kurie šalyje lankosi būtent religiniais tikslais.
Itin svarbus ir Jono Pauliaus II kultas Lenkijoje –
vietos, kuriose augo ir lankėsi Karolis Voityla, yra gausiai
lankomos piligrimų ir religinių turistų iš viso pasaulio. Be
abejo, tokių įspūdingų skaičių Lenkija neturėtų be puikiai
išvystos turizmo infrastruktūros aplink religinio turizmo
traukos objektus.

Be jau minėtų traukos objektų, Lenkijoje religiniai turistai vyksta į Wadowice - Jono Pauliaus II gimtinę ir šiame mieste
esantį Jono Pauliaus II šeimos namų muziejų (226000 lankytojų per metus), UNESCO pasaulio paveldo sąraše
esančią Kalwaria Zebrzydowska (1 mln. lankytojų per metus), Licheno Dievo Motinos baziliką esančią Dievo Motinos
liūdesio šventovėje ar Šv. Onos kalną.

Lenkija – religinio turizmo infrastruktūra
Tyrimo metu apklausėme vieną pagrindinių Lenkijos religinio turizmo ir piligriminių kelionių operatorių, Wadowice miesto
savivaldybės turizmo paslaugų skyrių ir Jono Pauliaus II šeimos namus, tam, kad geriau pažintume Lenkijos religinio turizmo
produktus ir juos supančią infrastruktūrą. Iš gautų atsakymų matyti, jog religiniai turistai Lenkijoje naudojasi tomis
pačiomis turizmo paslaugomis kaip ir visi kiti turistai, atvykstantys į šalį. Jiems svarbu, kad aplink religinės traukos
objektus būtų ši infrastruktūra:

•
•
•
•

Nakvynės vietos
Maitinimo įstaigos
Viešieji tualetai
Maisto prekių bei suvenyrų parduotuvės

• WI-FI belaidis interneto ryšys
• Patogus privažiavimas lengviesiems automobiliams ir
autobusams, stovėjimo aikštelė
• Informacinis stendas keliomis pagrindinėmis užsienio
kalbomis
• Gido paslaugos

Lenkija – Religinio turizmo infrastruktūra
Tyrimo metu paaiškėjo ir keletas išskirtinių paslaugų, kuriomis naudojasi būtent religiniai turistai:
• Dažnu atveju, atvykstančios grupės kiekvienai kelionės dienai nori užsisakyti mišias, neretai atvyksta
net su savo kunigu. Kaip rodo praktika, vietinės bažnyčios ir jų religinės bendruomenės tam neprieštarauja.
• Tarp religinio turistų atvykstančių su grupe, ryški vyresnio amžiaus grupė (60+). Šiai amžiau grupei aktualus
nesudėtingas patekimas į objektus, poilsio stotelės.
Lenkija fiksuoja religinių turistų srautą savo šalyje:
• Lankytojus skaičiuoja pagal parduotų bilietų skaičių į tam tikrus
religinio turizmo traukos objektus.
• Duomenis apie nakvojančius turistus teikia apgyvendinimo įstaigos.
• Apklausų metu fiksuoja, kokia dalis visų į šalį atvykstančių turistų
priskiria save religiniams turistams.

Lenkija – Religinio turizmo statistika

4 mln. Lankytojų Czestochowa vienuolyne iš 80 skirtingų pasaulio šalių per metus.
2 mln. lankytojų Krokuvos Dievo Gailestingumo šventovėje iš beveik 100
skirtingų valstybių kasmet – daugiausia lankytojų iš Europos (78%) ir Pietų Amerikos
(16%) žemynų.
Lenkijoje kasmet apsilanko

~1,5 mln. užsienio religinių turistų.

Pagrindinės rinkos - Ispanija, Italija, JAV, Slovakija. Kiek mažiau
religinių turistų atvyksta iš Pietų Amerikos šalių ir Prancūzijos.

Lenkija - Religinio turisto DNR
Kokios amžiaus grupės keliauja?
Keliauja visos amžiaus grupės, taigi negalėtume sakyti, kad ši nišinio turizmo kryptis Lenkijoje yra skirta
jaunesniems ar vyresnio amžiaus turistams. Skirtį galėtume dėti pagal tai, kokius objektus lanko ar kokius
keliavimo būdus renkasi.
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Kokius keliavimo būdus renkasi?
Jaunesnio amžiaus turistai (18-30 m.; 30-45 m.) labiau linkę keliauti individualiai. Grupines,
užsakomąsias keliones renkasi vyresni (45-60 m.; 60+ m.) bei nepilnamečiai (iki 18 m.).Taigi, galime daryti
išvadą, kad šeimos dažniau renkasi grupines keliones.
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Kur apsistoja? Koks vidutinis vienos nakties nakvynės biudžetas?
Religiniai turistai Lenkijoje dažniausiai apsistoja 3* arba 4-5* viešbučiuose bei
parapijos namuose ir vienuolynuose. Kasdien nakvynei, pagal mūsų
respondentų atsakymus, vidutiniškai išleisdami 30-60 EUR. Atvykstantys
su turistine grupe dažniau pasilieka ilgesniam laikui - 5-7 naktims.
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Dėl ko atvyksta?
Religiniai turistai į Lenkiją vyksta vedini religinių ar dvasinių motyvų,
ieško naujų patirčių ar siekia pažinti kultūrą. Taip pat lanko religines
šventes, siekia išsaugoti tradiciją.

Portugalija
Dabartinėje Portugalijos turizmo strategijoje
pažymima, jog, galvojant apie turizmo pasiūlą,
reikia atsižvelgti į tematinius maršrutus,
apimančius istorinius, kultūrinius ir natūralius
išteklius, parinkti produktus įvairiems turistų
segmentams.
Pažymimi prioritetiniai projektai, prisidedantys
prie šių tikslų – vienas iš kelių prioritetinių
projektų yra religinio turizmo projektas “Paths of
Faith”. Šiam projektui yra sukurtas specialus
interneto puslapis https://www.pathsoffaith.com

Portugalija – religinio turizmo produktai
“Paths of Faith” projektas siekia pozicionuoti Portugaliją tarptautiniame kontekste kaip dvasinę ir kultūrinę turizmo traukos
vietovę per šiuos produktus:
•
•
•

Švč. Mergelės Marijos garbinimo vietos: Fatima - viena svarbiausių pasaulyje Švč. Marijos garbinimo piligrimystės
vietų bei kitos Švč. Marijos šventovių piligrimystės vietos
Šv. Jokūbo kelias
Žydų paveldas

Pirmieji du produktai skirti siekiantiems dvasinių patirčių, o trečiasis – ieškantiems savo šaknų. Religinis turizmas apima
visus šalies regionus ir sezonus. Kaip teigia Turismo de Portugal, viešosios už turizmą atsakingos įstaigos prie
Ekonomikos ministerijos, vadovė, šiuo metu svarbiausia religinio turizmo traukos vietovė yra Fatima, tačiau jų tikslas
yra diversifikuoti pačią religinio turizmo temą ir traukos vietoves – kalbant apie turizmo produktą šioje temoje, jie siūlo
“dvasines patirtis” (ang. “spiritual experience”).
Turismo de Portugal pažymi, jog šiame projekte dalyvauja tiek privatūs, tiek viešieji partneriai. Kartu jie siekia struktūrizuoti
šį produktą ir paruošti jį tam tikriems segmentams, populiarinti produktus tarptautinėms rinkoms naudodami specialią
interneto svetainę bei pažintinius turus kelionių organizatoriams ir žurnalistams. Vystant religinį turizmą Portugalijoje, kartu
dirba įvairios suinteresuotos pusės - savivaldybės, regioninės turizmo organizacijos, bažnyčia, kultūrinės asociacijos,
piligrimų asociacijos.
Fatimos produkto suinteresuotosios pusės: Turismo de Portugal, Fatimos šventovė (ang. Shrine of Fatima), asociacija
„Nacionalinis Kultūros centras“ (port. Centro Nacional de Cultura), Ourem miesto savivaldybė, ACISO – Ourem-Fatimos
verslo asociacija.

Portugalija:
žymiausios vietos
• Kaip vienas iš religinio turizmo produktų
Portugalijoje yra išskirtas Švč. Mergelės
Marijos garbinimo vietų lankymas, religinio
turizmo informacinėje svetainėje pristatomas
kaip Marijos altoriai (ang. Marian altars).
• Žymiausia Portugalijos Švč. Mergelės
Marijos garbinimo vietovė, ir kartu žymiausia
šios šalies religinio turizmo vietovė yra
Marijos apsireiškimo šventovė Fatimoje.
Marijos apsireiškimai Fatimoje įvyko 1917 m.,
tarp gegužės 13 d. ir spalio 13 d. ir nuo tada
Fatima, iki tol niekam nežinomas kaimelis, tapo
garsi visame pasaulyje. Miesto vystymąsi
paskatino ir pastatyta Fatimos šventovė.
• Marijos apsireiškimo diena, gegužės 13, yra
tarptautinė piligrimystės šventė, kuri į Fatimos
šventovę sutraukia milijonus piligrimų iš viso
pasaulio.

Portugalija (Fatima)
Infrastruktūra
Kiti turizmo traukos objektai:

Piligriminiai keliai:

Apgyvendinimas:

Fatimos
apylinkėse
turistai
gali
aplankyti ne tik pagrindinę Fatimos
baziliką. Religiniams turistams siūlomi
ir kiti aplink esantys traukos objektai:
Švenčiausios
Trejybės
bazilika,
apsireiškimų
koplyčia,
Vengrijos
kalvarija, Loca do Anjo paminklas,
žymintis pirmąjį ir trečiąjį apsireiškimus.
Taip pat apsireiškimus ir ne tik juos
menantys muziejai – vaško figūrų,
interaktyvusis,
etnografinis
bei
sakralaus meno ir etnologijos. Be šių
veiklų, siūloma aplankyti bei išbandyti ir
už 20 km esantį, Serras de Aire e
Candeeiros
saugomoje
gamtinėje
teritorijoje įsikūrusį, Alcaria žirgyną bei
kitus regione esančius objektus.

Piligrimams taip pat yra galimybė
pasiekti Fatimą pėsčiomis taip
vadinamais „Fatimos keliais“ (ang.
Fatima Paths), kurie prasideda tiek
iš šiaurės, iš Lisabonos ir iš
centrinės
Portugalijos.
Keliai
sužymėti ir išvystyti kultūrinės
asociacijos „Nacionalinis Kultūros
centras“ (port. Centro Nacional de
Cultura), kurie turi šių kelių
žymėjimo patentą.

Ourem savivaldybė Portugalijoje po
Lisabonos ir Porto miestų yra
trečioji turinti daugiausia viešbučių.
2019 m. rugsėjo duomenimis, lovų
skaičius Fatimoje – 9.329. Didžioji
jų dalis – 4* viešbučiai (2856) bei
3* viešbučiai (2779). Taip pat
nemažą lovų dalį sudaro vietinis
apgyvendinimas
(ang.
local
accommodation) – 1966, bei
2* viešbučiai (1361).

Paslaugos religiniams turistams:

Portugalija
(Fatima)
Infrastruktūra

• ACISO verslo asociacija pažymi, kad paslaugos, kuriomis
naudojasi religiniai turistai, yra įprastinės visų turistų
naudojamos
paslaugos,
pvz.:
maitinimo, apgyvendinimo
paslaugos. Svarbu tai, jog jos yra prieinamos ir negalią turintiems
turistams.
• Portugalijos atvykstamojo turizmo kelionių agentūros Promenade
Portugal, kuri per metus organizuoja apie 30 religinio turizmo turų,
vadovė pažymi, kad be pagrindinių paslaugų, religiniams
turistams taip pat svarbios ir kitos, specifinės paslaugos:
galimybė užsakyti mišias bei patiems atlikti ceremonijas
bažnyčiose ir koplyčiose, specializuotos parduotuvės, kuriose
galima nusipirkti liturginių drabužių ir kitų kunigams reikalingų
daiktų, skirtų aukoti mišias, religijos ir kultūros temas gerai
išmanantys gidai. Ši agentūra taip pat siūlo autobusus, prieinamus
žmonėms su negalia, neįgaliųjų vežimėlius, asistavimą.

Kaip Fatima skaičiuoja religinius turistus?
• Lankytojus (įskaitant jų tautybę), atvykstančius į Fatimos
šventovę, skaičiuoja pati šventovė.
• Duomenis apie nakvynių skaičių Ourem savivaldybėje teikia
Nacionalinis Statistikos institutas.

Portugalija – Religinio turizmo statistika
Pagrindinio Portugalijos religinio turizmo traukos centro – Fatimos – 2018m. statistika:

7 mln. lankytojų (2017 m. - 9.4 mln. lankytojų. Buvo minima 100 metų
sukaktis Marijos apsireiškimui Fatimoje).
Beveik

1 mln. turistų, iš jų net 71% užsienio turistai – 674 280.

Pagrindinės rinkos - Pagal 2018 m. Fatimos šventovės lankytojų
duomenis – Ispanija, Lenkija, Italija, JAV, Brazilija
Pagal 2018 m. nakvynių skaičių Fatimoje - Ispanija (186 013), Korėja (68 529), Italija
(55 911), Brazilija (54 991), Lenkija (53 456). Promenade Portugal kelionių agentūros
TOP 5 šalys, iš kurių atvyksta jų turistai: JAV, Senegalas, Lenkija, Italija, Airija.

Pasak Turismo de Portugal,
skirtingos rinkos renkasi
skirtingas turizmo traukos
vietoves – Azijos ir Pietų
Amerikos turistai dažniau
renkasi Fatimą, Europos ir
Šiaurės Amerikos turistai
renkasi Santiago kelią, o Žydų
paveldo vietas – Izraelio,
Šiaurės Amerikos ir Brazilijos
turistai.

Portugalija - Religinio turisto DNR
Kokios amžiaus grupės keliauja?
ACISO bei Promenade Portugal teigimu, dažniausiai tai yra vyresnio amžiaus turistai, ypač keliaujantys kartu
su organizuotomis grupėmis (45-60 m. amžiaus). Individualūs keliautojai, kaip pažymi ACISO, apima 30-60 m.
amžiaus grupę.
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Kokius keliavimo būdus renkasi?
ACISO verslo asociacijos atstovai pažymi, jog religiniai keliautojai į Fatimą yra labiau linkę keliauti su
organizuotomis, turistinėmis grupėmis.
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Kur apsistoja? Koks vidutinis vienos nakties nakvynės biudžetas?
ACISO pažymi, jog religiniai turistai Fatimoje dažniausiai praleidžia 3-5 naktis, o nakvynei
renkasi parapijos namus, 3* viešbučius, 4-5* viešbučius. Apgyvendinimo paslaugų biudžetas
vienam asmeniui yra apie 30-60 EUR nakčiai. Promenade Portugal turistams siūlo tris
skirtingus turus – dviejuose iš jų apsistojimas Fatimoje trunka 3 naktis, o viename jų – visas 7
naktis.
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Dėl ko atvyksta?
ACISO teigimu, pagrindinės motyvacijos yra religinės, dvasinės bei
dalyvavimas religinėse šventėse ir renginiuose. Promenade Portugal
kartu pažymi, jog be su religija susijusios motyvacijos, jų klientams
renkantis Portugaliją taip pat svarbi ir kultūra, klimatas, maistas ir
vynas.

Ispanija
Ispanija išties turi ką pasiūlyti religinio turizmo
temoje - visame pasaulyje žinomas Švento
Jokūbo kelias, piligriminės kelionės metu,
vedantis į Santiago de Compostela miestą,
išskirtinės patirtys per unikalias Šv. Velykų
savaitės šventes, dalyvavimas „El Rocío“
piligriminėje kelionėje ar galimybė praleisti
nakvynę žymiausiuose pasaulio vienuolynuose
ir katedrose bei aplankyti istorinius-sakralinius
paminklus.

Turizmo sektorius Ispanijoje
Turizmas Ispanijoje yra trečiasis svarbiausias indėlis į šalies ekonominį gyvenimą po pramonės ir verslo bei bankų
sektorių - jis sudaro apie 10–11% Ispanijos BVP.

Ispanija yra populiari vasaros atostogų vieta. Ypač mėgiama turistų iš Airijos, Jungtinės Karalystės,
Prancūzijos, Vokietijos, Italijos, Belgijos, Nyderlandų ir JAV.

2018 m. Ispanija buvo antra lankomiausia šalis pasaulyje, joje apsilankė 82,8 mln. užsienio turistų. Šeštus
metus iš eilės ši tendencija nesikeičia ir rodo rekordinius skaičius.

Ispanijos užsienio turizmo pramonė yra antrą pagal dydį pasaulyje. Nuo 2019 m. Vasario mėn. Ispanija užima 1
vietą pasaulio tarptautiniame turizmo reitinge „The TourismRank“.

Kas dvejus metus pristatomame kelionių ir turizmo konkurencingumo indekse, kurį skelbia Pasaulio Ekonomikos
Forumas, 2019 m. Ispanija užėmė pirmąją vietą tarp 140 šalių, ši pozicija jau buvo pasiekta 2017 m. ir 2015 m.

Ispanijos religinio turizmo produktas:
Camino de Santiago
Šventasis miestas Santiagas
Ispanijos šiaurės vakaruose esantis Santiago de Compostela miestas yra pagrindinis
religinio turizmo traukos centras Ispanijoje ir žymi šventojo Jokūbo (angl. The Way of
Saint James) kelio pabaigą. Tiek oficiali Ispanijos turizmo svetainė, tiek apklausoje
dalyvavę respondentai išskiria būtent unikalųjį Šv. Jokūbo kelią, kuris Ispanijoje
žinomas, kaip geriausiai turistų srautui parengtas produktas, o apsilankymas
Santiago miesto senamiestyje, kuriam suteiktas UNESCO pasaulio paveldo statusas
ir Šv. Jokūbo kelias yra nepakartojami potyriai.
Santiago de Compostela miestą galima pasiekti keliais skirtingais keliais, pagrindiniai
iš jų:
•

Prancūziškas kelias, „Camino Frances“,

•

Portugalijos kelias „Camino Portugues“,

•

Šiaurės kelias „Camino del Norte“,

•

Originalusis keliams „Camino Primitivo“,

•

Angliškasis kelias „Camino Ingles“.

Šv. Jokūbo kelio
infrastruktūra
Atliktas nuoseklus kelio ženklinimas
- aiškus ir suprantamas žygeiviui bei
saugus eiti pėsčiomis. Kelias
suskirstytas į maršrutus ir jų
atkarpas, o internetinė svetainė
talpina visą informaciją reikalingą
turistui
pagrindinėmis
užsienio
kalbomis: kelio maršrutai ir jų
atkarpos,
nakvynės
vietos,
informacija apie vietoves, piligrimo
paso įsigijimą ir kt. Taip pat nuolatos
fiksuojamas turistų srautas.

„Camino de Santiago“ keliai
Kelias
Camino Francés

Egzistuoja daug alternatyvių Šv. Jokūbo kelių,
tačiau populiariausi ir didžiausią užsienio
turistų srautą Ispanijai generuojantys yra:
Prancūziškasis
(Camino
Frances)
ir
Portugališkasis (Camino Portuges) keliai.
Šiuos kelius 2018 metais nuėjo 254 021
turistas.

Piligrimų skaičius

186199 (56,88%)

Camino Portugués

67822 (20,72%)

Camino del Norte

19040 (5,82%)

Camino Primitivo

15038 (4,59%)

Camino Inglés

14150 (4,32%)

Camino Portugues de la Costa

13841 (4,23%)

Via de la Plata

9127 (2,79%)

Muxia-Finisterre

1131 (0,35%)

Camino de Invierno

703 (0,21%)

Kiti Camino keliai

326 (0,10%)

Camino Frances
Camino del Norte
Camino Ingles
C. Portugués costa
Otros Caminos

Camino Portugués
Camino Primitivo
Via de la Plata
Muxia-Finisterre
Camino de Invierno

Šalis

Camino de Santiago:
pagrindinės užsienio
rinkos
Kiek mažiau nei pusę (44,03%)
visų piligrimų einančių Šv. Jokūbo
keliu sudaro vietiniai Ispanijos
turistai, piligriminių kelionių metu
keliaujantys į Santiago miestą.
Užsienio rinkoms tenka didesnė
pusė - 55,07%. Tarp pastarųjų
pirmauja Italija ir Vokietija.

8,25 %

7,73 %

5,68 %

4,40 %

Ispanija
Italija
Vokietija
Jungtinės Amerikos Valstijos
Portugalija
Prancūzija
Didžioji Britanija
Airija
Korėja
Brazilija
Australija
Kanada
Lenkija
Olandija
Meksika
Argentina
Danija
Čekija
Belgija
Austrija
Kolumbija
Rusija

Piligrimų skaičius
144141 (44,03%)
27009 (8,25%)
25296 (7,73%)
18582 (5,68%)
14413 (4,40%)
8775 (2,68%)
7624 (2,33%)
7548 (2,31%)
5665 (1,73%)
5601 (1,71%)
5220 (1,59%)
5027 (1,54%)
4785 (1,46%)
3670 (1,12%)
3578 (1,09%)
2907 (0,89%)
2500 (0,76%)
2256 (0,69%)
2135 (0,65%)
2102 (0,64%)
2070 (0,63%)
1905 (0,58%)

2018 metais Santiago de Compostela piligrimų ofise užregistruoti 327.378 piligrimai.
Turistų profilį analizuoti galime per šiuos statistinius rodiklius:

LYTIS
Vyrai

162542 (49,65%)

Moterys

164836 (50,35%)
MOTERYS
VYRAI

KELIAVIMO BŪDAS
Keliavimo būdas

Pėsčiomis

Piligrimų skaičius
306064 (93,49%)

Dviračiu

20787 (6,35%)

Žirgais

318 (0,10%)

Vandens transportu

130 (0,04%)

Neįgaliųjų vežimėliais

79 (0,02%)

Pėsčiomis
Dviračiu
Žirgai
Vandens transportas
Neįgaliųjų vežimėliais

2018 metais Santiago de Compostela piligrimų ofise užregistruoti 327.378 piligrimai.
Turistų profilį analizuoti galime per šiuos statistinius rodiklius:

RELIGINIŲ TURISTŲ KELIONĖS MOTYVAI
Motyvai

Piligrimai skaičiais

Kultūriniai ir religiniai

156720 (47,87%)

Religiniai

140037 (42,78%)

Nesusiję su religija

30621 (9,35%)

Kultūriniai ir religiniai
Religiniai
Nereliginiai

RELIGINIŲ TURISTŲ AMŽIUS
Amžius
30 – 60m.

Piligirmai skaičiais
179450 (54,81%)

< 30m.

87843 (26,83%)

> 60m.

60085 (18,35%)

-

30- 60
<30
>60

Profesijos/Pareigybės

Camino de Santiago:
religiniai turistai pagal
profesijas

Piligrimai skaičiais

Samdomi darbuotojai

84611 (25,85%)

Studentai

58674 (17,92%)

Viešojo sektoriaus darbuotojai
Laisvai samdomi darbuotojai (ang.
Freelancer)
Inžinieriai

42752 (13,06%)
40785 (12,46%)

30885 (9,43%)

Profesoriai/Pedagogai

22724 (6,94%)

Pareigūnai

18950 (5,79%)

Namų šeimininkės

6796 (2,08%)

Direktoriai

5267 (1,61%)

Bedarbiai

4400 (1,34%)

Darbininkai

4005 (1,22%)

Menininkai

2976 (0,91%)

Religinės bendruomenių atstovai

1352 (0,41%)

Kunigai

1315 (0,40%)

Ūkininkai

1064 (0,33%)

Jūreiviai

444 (0,14%)

Sportininkai

378 (0,12%)

Camino de Santiago - Religinio turisto DNR
Kokios amžiaus grupės keliauja?
Pagal oficialią statistiką, kurią pateikia Santiago katedroje esantis piligrimų ofisas, matome, jog daugiausiai
(54,81%) Šv. Jokūbo keliu Ispanijoje keliauja asmenys nuo 30 iki 60 metų amžiaus. 26,83% visų religinių
turistų sudaro žygeiviai iki 30 metų, o likusi dalis tenka amžiaus grupei nuo 60 metų ir daugiau. Taip pat verta
paminėti, kad keliauja po lygiai vyrų ir moterų.

01

Kaip keliauja?
Piligrimų ofiso duomenys nurodo, kad absoliuti dauguma religinių turistų Šv. Jokūbo keliu eina
pėsčiomis (93,49%), tačiau tai pat populiarus ir važiavimas dviračiais (6,35%). Vienetai netgi joja žirgais.

02

Kur apsistoja? Koks vidutinis vienos nakties nakvynės biudžetas?
Einantys Šv. Jokūbo keliu Ispanijoje turi galimybę rinktis iš daugelio skirtingų apgyvendinimo
paslaugų tiekėjų. Tiesa, tarp piligrimų tradiciškai populiariausios yra Albergės – tai yra
pagrindiniai piligrimų nakvynės namai. Jose piligrimai savo nakvynei vidutiniškai išleidžia
apie 12 EUR vienam asmeniui už naktį.

03

04

Dėl ko eina Šv. Jokūbo keliu?
Pagrindinė motyvacija susijusi su kultūriniais ir religiniais motyvais
(47,87%). Beveik tokia pat dalis (42,78%) žmonių Šv. Jokūbo keliu eina tik
dėl religinių paskatų. O maždaug kas dešimto žygeivio motyvacija visai
absoliučiai nėra susijusi su religija.

Kaip skaičiuojami religiniai turistai einantys Šv. Jokūbo keliu?
Piligrimo pasas arba akreditacija yra dokumentas, kuris viduramžiais piligrimams būdavo išduodamas kaip apsaugos priemonė. Šiandien
tai yra oficiali akreditacija, kurią platina ir priima Santiago vyskupijos piligrimų tarnyba. Jį galima įsigyti piligrimų ofisuose ar kitose
institucijose, kurios turi Santiago katedros įgaliojimus. Pavyzdžiui, parapinėse bažnyčiose, Šv. Jokūbo kelio draugų asociacijose, piligrimų
nakvynės namuose - albergėse ir kt.
•

Ispanijoje ir užsienyje kai kurioms asociacijoms,
susijusioms su piligrimyste, buvo leista platinti savo
akreditacijas, su pagrindine sąlyga, jog žemėlapyje bus
nurodomas pagrindinis piligrimystės tikslas - finišas
Santiago Katedroje. Bet kokiu atveju, oficialias
akreditacijas galima įsigyti tiek Ispanijoje, tiek už jos ribų.

•

Oficiali akreditacija, kurią pripažįsta Santiago katedra,
atspausdinta tradicinio paso principu ir susideda iš
šešiolikos sulankstytų puslapių. Pirmasis puslapis yra kaip
asmens tapatybės dokumentas, jis turėtų būti užpildytas
piligrimo paso-akreditacijos išdavimo vietoje. Taip pat yra
skiriama vietos oficialiam anspaudui, kuris parodo iš kurios
vietos piligrimas pradėjo savo kelionę. O to paties puslapio
apačioje įrašoma data ir paliekama vieta finaliniam
Santiago de Compostela katedros antspaudui, kuris
pažymi kelionės pabaigą.

•

Piligrimo pasas yra tiksliausia ir geriausia priemonė ispanams sekti religinių turistų srautą. Visi piligrimų pasai yra registruojami ir
personalizuojami tiek kelionės pradžioje tiek pabaigoje.

Piligrimo sertifikatas
Be piligrimo paso, piligrimų priėmimo tarnyba piligrimams siūlo atstumo
sertifikatą - Santiago katedros skyriaus išduotą dokumentą,
patvirtinantį įveiktų kilometrų skaičių, kad ir koks būtų piligriminės
kelionės pradžios taškas.
Šis naujas dokumentas sukurtas, atsiradus piligrimų poreikiui ir norui
turėti oficialų įrašą ir platesnę informaciją apie savo piligriminę kelionę.
Šis atstumo sertifikatas kainuoja €3, jis yra šiek tiek didesnis
nei piligrimo pasas ir yra atspausdintas ant pergamento popieriaus.
Tiek piligrimų priėmimo paslaugos, tiek piligrimo pasų išdavimas yra
visiškai nemokami, todėl šių kelionės baigimo pažymėjimų pardavimas
padeda toliau teikti pasų išdavimo bei kitas nemokamas paslaugas.

Kokias paslaugas teikia religiniams turistams? Piligrimų priėmimo ofise teikiamos šios paslaugos:
Piligrimų priėmimo ofisą valdo Santiago de
Compostela arkivyskupijos katedros bažnyčia.
Piligrimų priėmimo ofiso direktorius tradiciškai
yra katedros kanonas. Ofisas teikia įvairias
turistams
reikalingas
paslaugas,
taip
atliepdamas į pagrindinius piligrimų poreikius.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Piligrimų statistikos surašymas
Kelionės sertifikatų išdavimas
Maldos ir apmąstymų koplyčia su galimybe joje laikyti mišias.
Parkavimas dviračiams
Paštas
Autobusų ir traukinių bilietų kasos
Didelis sodas, puikiai tinkantis atsipalaiduoti atvykus.
Galicijos informacijos ir turizmo centras
Vonios kambariai piligrimams (prieinami ir neįgaliesiems)

Naujausios technologijos religiniams turistams
Ispanai religiniams turistams siūlo nemokamą kišeninį kelionės
vadovą - programą, prieinamą „iOS“ ir „Android“ platformoms.
• Joje pateikiama informacija apie kiekvieną Šv. Jokūbo kelio atkarpą nuo jo
pradžios Galiciją. Visa turistams reikalinga informacija prieinama realiuoju laiku ir
suteikiama prieiga prie visos oficialių maršrutų informacijos. Registruoti vartotojai gali
naudotis pritaikytais maršrutais, matyti oficialų nakvynės namų tinklą, įskaitant
jų charakteristikas, darbo valandas, vietą, telefono numerį ir nuotraukas.
• Suteikiama prieiga prie informacijos apie renginius (festivaliai, koncertai,
dirbtuvės) ir išsami visų turistinių vietovių informacija (aprašymas, darbo laikas,
vaizdai). Kiekviename maršrute patariama, kur valgyti, kur apsistoti, ką aplankyti.
Turizmo įstaigų įspėjimo realiu laiku pasiūlymai „MeteoGalicia“ teikia realiojo laiko
informaciją apie oro sąlygas. Nurodyta kur kreiptis ištikus sveikatos problemoms ar
kilus ekstremaliai situacijai.
• „Mano dienoraštis“ leidžia vartotojams saugoti svarbiausių „Camino“ akimirkų įrašus
(tekstines pastabas / nuotraukas), o vėliau naudodamiesi portalo „Mano patirtis“
funkcijomis galima sukurti savo skaitmeninę knygą. Pateikiama ispanų ir anglų
kalbomis.
• Didžiąją dalį programėlės funkcijų galima atlikti net ir neturint mobiliojo ryšio signalo.

Camino de Santiago:
Kelio ženklinimas

• Kriauklės simbolis yra vienas iš esminių Camino de Santiago simbolių, iki šios dienos naudojamas piligrimų kelio
žymėjimui, vedančiam į Santiago de Compostela katedrą skirtingais maršrutais.
• Piešti, tapyti arba atspausdinti ant sienų, šaligatvių, medžių, akmenų ar plytelių, Šv. Jokūbo kriauklės ženklai padės rasti
kelią pagal pasirinktą maršrutą.
• Dar vienas Camino simbolis yra geltona rodyklė, taip pat rodanti piligrimų kelią į Santiago de Compostela katedrą.

Camino de Santiago:
Apgyvendinimo paslaugos
Einant Šv. Jokūbo keliu, pakeliui į Camino de Santago ketedrą, galima rinktis iš daugybės skirtingų apgyvendinimo
galimybių, atitinkančių įvairius biudžetus ir asmeninius poreikius. Tiek tiems, kurie siekia naujų pažinčių ir nori
susipažinti su žmonėmis, tiek ir tiems, kurių asmeninė, privati erdvė ir poilsis yra prioritetas. Nakvynės vietų įvairovė
plati, tad galima rinktis iš šių variantų:
•
•
•
•

Tradiciniai nakvynės namai
Albergės
Bendrabučiai
Pensionai

•
•
•

Stovyklavietės
Viešbučiai
Hosteliai

Populiariausia ir skiriamoji piligrimų nakvynės vieta yra albergės (angl."Albergue"). Jose piligrimai dalinasi savo erdve
su kitais piligrimais dideliuose kambariuose su dviaukštėmis lovomis. Paprastai poilsio valandos (kai
gesinama šviesa) sutartinai prasideda 22:00, o vėliausias išsiregistravimo laikas - 9:00 val. Svarbu žinoti, kad
norint apsistoti albergės nakvynės namuose būtina pateikti piligrimo pasą.
Vidutinė nakvynės kaina yra iki €12, ji priklauso nuo to, kokio tipo albergę renkasi religinis turistas. Albergės gali būti
viešosios (nakvynės kaina priimama aukojimo principu - iki €5) arba privačios (nakvynės paslaugos mokamos, tačiau
su piligrimo pasu taikomos nuolaidos).

Kitos religinio turizmo traukos temos, išskiriamos nacionaliniame
Ispanijos turizmo portale - https://www.spain.info/en
1. Religinės šventės

3. Pasaulio paveldo vienuolynai

Velykų savaitę Ispanija tradiciškai gyvena ypatingai.
Šv. Velykos švenčiamos beveik kiekviename šalies kampelyje,
tuomet daugybė renginių sulaukia tarptautinio turistų
susidomėjimo. Be Šv. Velykų, Ispanijoje labai populiarios ir
kitos religinės šventės, tokios kaip „Elche Mystery“ ar „Corpus
Christi“ Tolede.

Ispanijoje gausu vienuolynų, kurie išsiskiria savo meniniu paveldu ir
relikvijomis.
Keletas
pavyzdžių:
Guadalupe
vienuolynas
Extremaduros regione, Pobleto vienuolynas Katalonijoje, San
Lorenzo de El Escorial vienuolynas ir rūmai, Madride bei Yuso ir
Suso vienuolynai La Rioja mieste, įtraukti į UNESCO paveldo
objektų sąrašą. Taip pat siūloma eiti Marijos keliu Ispanijoje
aplankant tris tradicines Marijai skirtas vietas: Nuestra Señora del
Pilar baziliką Saragosoje; „Nuestra Señora de Torreciudad“
vienuolyną Hueskoje ir „Nuestra Señora de Montserrat“ vienuolyną
Barselonoje.

2. Kasmetinės piligriminės kelionės
Tai ypatingos progos, kai žmonės gali pasidalyti savo tikėjimu ir
mėgautis šventine atmosfera. Garsiausias iš jų tai El Rocío
piligriminis žygis Huelvos provincijoje, tačiau yra ir daugiau
miestų ir kaimų, kurie atiduoda duokles Mergelės Marijos ir
šventųjų vardu. Kiti žymūs piligriminiai žygiai Ispanijoje, tai
„Nuestra Señora de la Cabeza“, „San Benito Abad“, San Isidro
oktavos, „Virgen de Gracia“ ir „Nuestra Señora de la Barca“.

4. Pagrindinės katedros
Dažnu atveju tai yra miestų simboliai, o Ispanijoje įvairių architektūros
stilių katedrų gausu. Nuo gotikinių Kastilijos ir Leono katedrų,
įskaitant puikią Burgoso katedrą, iki modernizmo architektūros, kaip
pvz. Gaudí „Sagrada Familia“ Barselonoje. Labiausiai turistų
lankomos unikalios katedros yra Santiago miesto katedra, Toledas ir
Cuenca, Kastilija-La Manča, Palmos katedra Balearų salose ir La
Almudena katedra Madride.

Tai keturi įdomiausi pasiūlymai, kuriais Ispanija siūlo derinti kultūrinį ir religinį aspektus.
Pasak oficialaus turizmo portalo tai yra originalūs būdai, kaip susipažinti su Ispanijos
tradicijomis, istorija, kultūra ir menu.
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