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Abstract: Attention should be given to the challenge that the Lisbon Agenda raises for tourism,
especially social tourism. As the strategic objective of the agenda is to make Europe "the most competitive and
dynamic knowledge-based economy în the world, capable of sustained growth, growth providing more and
better jobs and greater social cohesion", it will be necessary to analyse whether social tourism contributes
effectively and positively to this goal, how it achieves this, and how its contribution could be enhanced.
Tourism, and also, social tourism, has strong links with employment and social policy, the
improvement of quality, technological research and development, consumer protection, environmental policy
and other very diverse policies. In particular it should be pointed out that the present opinion aims to pinpoint
and analyse the contribution of social tourism to employment and social policies.
Social tourism was created to promote the idea of the right to holidays for all, along with decent
working conditions and incomes for employees of the leisure sector.

1. Conţinutul şi evoluţia turismului social
Ţările din Comunitatea Europeană, în cadrul Seminarului European de la Calvia (Mallorca)
din 16-17 noiembrie 1995 dedicat turismului social, s-au arătat interesate să elaboreze o cartă
comună pentru acest tip de turism, pentru a contribui la reducerea diferenţelor de dezvoltare între
anumite regiuni europene şi, în consecinţă, la creşterea calităţii vieţii oamenilor din zonele respective,
ca alternativă a unor activităţi economice intrate în declin.
Un an mai târziu, la întrunirea Adunării Generale şi a Congresului BITS (Biroul Internaţional
de Turism Social) de la Montreal din 9-15 septembrie 1996, tema principală dezbătută a fost, de
asemenea, turismul social, demonstrând că aceasta este forma cea mai accesibilă, (uneori chiar
singura) pentru foarte multe segmente ale populaţiei.
Din punct de vedere al conţinutului, turismul social este definit, potrivit statutului BITS, ca
„un ansamblu de raporturi şi fenomene ce rezultă din participarea la turism (călătorie) a unor
categorii sociale cu venituri modeste, participare posibilă sau facilitată datorită unor măsuri având
caracter social bine definit”.
Profesorul L. Desqlanques defineşte această activitate de turism social ca un ansamblu de
acţiuni vizând dezvoltarea turismului în cadrul categoriilor socio-profesionale cu venituri restrânse,
iar dacă se face referire la definiţia dată de specialiştii români, conform căreia turismul social
reprezintă o formă a turismului pentru mase, practicată de clasele sociale cu posibilităţi financiare
relativ limitate, formă care se manifestă ca turism familial sau turism pentru toţi, se observă că toate
definiţiile scot în evidenţă concentrarea acestei forme de turism pe un anumit segment al populaţiei,
facilitând accesul la produsul turistic.
Ca forme de manifestare, turismul social este constituit, în principal, din: turism de
tratament şi cură balneo-medicală, de tineret, călătorii de studii, tabere şcolare, unele forme ale
turismului de odihnă etc., din acest punct de vedere fiind dificilă o demarcaţie clară faţă de alte forme
de turism.
Din punct de vedere istoric, pe plan internaţional primele manifestări ale turismului social se
înregistrează în Franţa, unde sunt fondate primele colonii de vacanţă, care, în ajunul primului război
mondial, însumau peste 100.000 de locuri. În acest context, Franţa se remarcă prin faptul că
organizaţiile de turism social au ocupat întotdeauna un rol important în turismul de ansamblu al ţării,
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mai ales după cel de-al doilea război mondial (acestea deţin numeroase echipamente turistice,
apoximativ 8% din capacitatea naţională).
Dacă se face referire la ţări din afara continentului european, în Columbia, de exemplu,
primele forme de turism social s-au înregistrat încă din anul 1949, când au fost emise o serie de legi
care facilitau accesul familiilor cu venituri modeste la călătorii de vacanţă (de acest aspect ocupânduse guvernul). În anii ‘60 s-a elaborat chiar un program de turism social prin care s-au creat parcuri
de petrecere a timpului liber (leisure parks) şi centre de vacanţă. În momentul de faţă, turismul social
ocupă un loc important în cadrul turismului columbian, beneficiind de această formă de turism, mai
mult de 6 milioane de persoane.
În Brazilia, turismul social a luat fiinţă prin Serviciile de Comerţ Social (SESC) care este
parte a Confederaţiei Naţionale Comerciale, creată în 1946 la un ordin guvernamental, pentru a
asigura “bunăstarea socială comercianţilor şi familiilor lor”. SESC are reprezentanţi în toate statele
Braziliei şi este finanţat prin contribuţia obligatorie a membrilor SESC. Prima iniţiativă în acest
domeniu a fost în anul 1948, la Sao Paulo prin crearea unui sat de vacanţă pe litoral. În prezent sunt
140 de astfel de locuri în oraşe ca Rio de Janeiro, Salvador etc., majoritatea fiind totuşi în Sao Paulo.
Referitor la evoluţia statutului acestei forme de turism, “adresate tuturor”, începe la sfârşitul
celui de al doilea război mondial, conştientizarea nevoilor populaţiilor în materie de vacanţe şi de
timp liber va da naştere, în întreaga lume dar mai ales în Europa, la numeroase asociaţii, organizaţii
sindicaliste, mişcări familiale sau de tineret, organizaţii confesionale sau laice. Pe măsura
descoperirii de noi nevoi, parteneri din ce în ce mai diverşi vor participa la dezvoltarea turismului
social: asociaţii fără scop lucrativ, comitete de antrepriză, municipalităţi, case de alocaţii familiale,
case de pensie, mişcări de tineret, sindicate, cooperative, organizaţii agricole şi rurale, diverse
administraţii. Acestea au simţit rapid nevoia de a se regrupa şi de a forma o federaţie la nivel
naţional, apoi la nivel internaţional, accelerând astfel o mişcare ce se formase încă de la începutul
secolului şi care se fonda în prezent pe principii înscrise în diverse instrumente internaţionale,
precum Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, sau instrumente regionale, precum Charta
Socială Europeană.

2. Organisme şi organizaţii ale turismului social
Primele federaţii internaţionale s-au constituit în jurul unei activităţi. Este exemplul
Federaţiei Internaţionale de Camping şi Caravaning (FICC), al cărei sediu este la Bruxelles şi care
grupează 56 de federaţii şi cluburi din 32 de ţări. Bazele acestei federaţii au fost puse în cadrul
Întrunirii de la Saxenheim, în Olanda, în 1932, la iniţiativa Clubului de Camping al Marii Britanii. În
anul 1933 federaţia cuprindea 16 cluburi din 7 ţări.
După 1950 s-au constituit adevăratele Federaţii de Turism Social. Acestea au fost la început
Federaţia Internaţională a Organismelor de Turism Social şi Federaţia Internaţională a Birourilor
de Călătorie pentru Tineret. Prima, a cărei siglă era IFPTO, după denumirea în engleză: International
Federation of Popular Travel Organizations, a fost creată la Helsinki în 1950, având sediul la
Bruxelles. Rolul său era de a coordona munca întreprinsă de asociaţii din 20 de ţări membre, de a le
reprezenta pe plan internaţional şi de a organiza călătorii de studiu şi schimburi între membrii
asociaţiilor. Conferinţa sa avea loc la fiecare doi ani. De fapt, ea era influenţată de către organizaţiile
provenite din marile centre sindicale social-democratice din Suedia (Lands Organisationen - LO) şi
din Germania (DeutsherGewerKschafts Bund - DGB) care aparţin de CISL (Confédération
Internationale des Syndicats Libres - Confederaţia Internaţională a Sindicatelor Libere). După 1980,
această federaţie s-a lărgit mai departe de Europa: Coop Travel-USA, Vacances Famillie de Quebec
Histours şi Coop Travel Service-Japan.
Cea de a doua Federaţie, FIYTO (Federation of International Youth Travel Organization),
a traversat o istorie lungă şi fascinantă de la întrunirea inaugurală din septembrie 1950 ţinută la
Cannes, în Franţa. Cei 15 participanţi de atunci şi-au propus iniţial să activeze la nivel european dar,
începând cu anul 1973, când Secretariatul s-a mutat la Copenhaga, FIYTO a devenit o organizaţie
globală şi a început să îşi desfăşoare conferinţele anuale şi în afara Europei. Astăzi FYTO continuă
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să se dezvolte şi are mai mult de 450 de membri din peste 80 de ţări, recunoscută drept important
partener de către OMT.
Misiunea principală FIYTO o reprezintă promovarea călătoriilor internaţionale ale tinerilor.
Printre principiile recunoscute de Federaţie sunt: democraţia, libertatea, drepturile omului şi respectul
faţă de natură. Sunt interzise propaganda politică sau religioasă precum şi discriminarea de orice fel:
etnică, rasială, de sex sau religie.
În 1956, 17 organizaţii şi servicii naţionale ale timpului liber din Europa Occidentală au
decis să creeze la Bruxelles Federaţia Internaţională a Turismului Social, cu rolul de a efectua studii
comune asupra problemei privind turismul social. Pentru a încuraja activitatea cu caracter turistic
pentru tineri, s-a decis crearea în 1961 la Viena a Biroului Internaţional pentru Turismul şi
Mobilitatea Tinerilor (BITEJ - Bureau International pour le Tourisme et les Echanges de la
Jeunesse), cu sediul la Budapesta. Membrii săi erau asociaţiile naţionale care se ocupau de turism şi
de schimburile dintre tineri în aproape 30 de ţări. Deviza sa era: “Turismul, paşaport pentru pace şi
prietenie”.
În fine, Federaţia Mondială a Sindicatelor (WFTU - The World Federation of Trade
Unions), fondată la Paris pe 3 octombrie 1945, a creat în interiorul său un Comitet Sindical
Internaţional al Turismului Social şi al Timpului Liber. Acesta a adoptat, în cadrul unui Congres
Sindical Mondial, ţinut în 1973 la Varna, o rezoluţie esenţială asupra turismului social şi al timpului
liber, fixând următoarele obiective:
- reducerea timpului de lucru şi obţinerea de timp liber şi de concedii plătite în vederea
relaxării/destinderii, repaosului şi recuperării forţelor, precum şi măsuri privind crearea condiţiilor
materiale necesare îndeplinirii acestor obiective;
- amenajarea teritoriului pe baza unei concepţii globale cu scopul de a preveni degradarea
mediului natural;
- dezvoltarea pe plan naţional şi internaţional a legăturilor de cooperare cu organizaţiile care
practică activităţi de turism, de timp liber şi cultură cu final nonlucrativ;
- promovarea turismului pentru tineri şi pentru vârsta a III-a;
- obţinerea de mijloace şi facilităţi necesare numărului mare de lucrători care urmează stagii şi
sesiuni de formare pentru a deveni gestionari şi organizatori în realizarea vacanţelor colective.
Aceste mişcări au avut însă un răsunet limitat. Fără îndoială, turismul social era deja studiat:
nu mai puţin de trei mari congrese internaţionale ale turismului social au avut loc, primul în 1956 la
Berna, al doilea în 1959 la Viena şi al treilea în 1962 la Milano. Dar se simţea lipsa unui forum
internaţionl. De aceea pe 7 iunie 1963 a fost fondat Biroul Internaţional al Turismului Social (BITS),
la Bruxelles, de către Arthur Haulot.
BITS este o organizaţie internaţională nonprofit creată pentru a promova accesul unui număr
cât mai mare la vacanţe şi turism şi pentru a încuraja crearea mijloacelor necesare implementării
acestui obiectiv alături de cei care împărtăşesc această responsabilitate: Statele, operatorii şi actorii
sociali.
Acţiunile BITS iau forma:
- difuzării informaţiilor prin intermediul website-ului www.bits-int.org, a revistei trimestriale
“Le Tourisme Social Dans Le Monde”, şi printr-un buletin informativ electronic, lunar;
- participării la cercetări, proiecte de cooperare şi misiuni de expertiză;
- organizării Congresului Mondial o dată la fiecare 2 ani;
- organizării de seminarii şi workshop-uri menite să stimuleze oportunităţile de afaceri între
membri şi parteneri.
BITS este membru OMT (Organizaţia Mondială a Turismului), FIYTO (Federaţia
Internaţională a Organizaţiilor de Turism pentru Tineret) şi colaborează cu UNESCO (Organizaţia
Educaţională, Ştiinţifică şi Culturală a Naţiunilor Unite). De asemenea are încheiate parteneriate cu
IAST (Asociaţia Internaţională pentru Turism Social) şi TICA (Asociaţia Internaţională a
Cooperativelor de Turism).
Printre membrii BITS se numără organizaţii publice şi private, organizaţii cu scop lucrativ şi
organizaţii nonprofit, precum şi asociaţii de turism, centre de vacanţă, hoteluri pentru tineret, agenţii
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şi operatori, uniuni de comerţ, cooperative, ONG-uri, instituţii de training şi organizaţii turistice
oficiale, toţi exercitând o activitate în beneficiul turismului social.1
Din punct de vedere al rentabilităţii industriei turistice, în ansamblu, turismul social poate
avea atât rol de echilibru cât şi compensator. Evoluţia turismului european din ultimii ani relevă
diminuarea drastică a puterii de cumpărare individuală, specifică pentru categoriile sociale
“tradiţionale”- defavorizate. Turismul social oferă posibilitatea unei compensaţii apreciabile pentru
că reprezintă accesul la turism al unei clientele cu slabă capacitate de cheltuială individuală, dar
foarte mare prin masa ei. Transporturile şi hotelăria medie (categorii de confort mai reduse) pot găsi
sprijin în această formă de turism, prin prelungirea duratei anuale de exploatare a echipamentelor
sale.
De asemenea, prin asigurarea unei perioade anuale de odihnă şi recuperare, se redă echilibrul
fizic, nervos şi psihologic populaţiei (în special celei active, cu efecte asupra productivităţii muncii).

3. Particularităţi ale turismului social
Astfel abordat, turismul social întruneşte caracteristicile turismului în general sau ale oricărei
alte forme de călătorie, particularizându-se prin:
- categoria de consumatori cărora se adresează;
- modul în care sunt finanţate vacanţele.
Destinatarii acestui gen de turism sunt categoriile de populaţie cu mijloace financiare reduse,
reprezentate de cei cu venituri situate la nivelul minim pe economie sau cu statut social care atestă
acest lucru: pensionari, şomeri, elevi şi studenţi, lucrători în agricultură etc. În privinţa posibilităţilor
de călătorie, acestea sunt asigurate – parţial sau integral – prin subvenţii acordate de societate prin
organismele de protecţie socială sau diverse alte organizaţii: case de asigurări sociale, case de ajutor
reciproc ale pensionarilor, sindicate, organizaţii de tineret, fundaţii, precum şi prin facilităţi de plată
oferite de agenţii economici din turism (reduceri de tarife, nivele inferioare ale comisionului).
Aceste trăsături ale turismului social au condus la o creştere sensibilă a cererii de vacanţe,
ceea ce a generat, nu de puţine ori, confundarea acestuia cu turismul de masă.
Există câteva aspecte care caracterizează industria turismului social şi care acţionează ca
nişte concepte de care va trebui să se ţină seama în elaborarea oricărei strategii de dezvoltare a
acestei forme de turism:
- turismul social nu are o structură omogenă, nici din punct de vedere al ofertei, dar nici al
cererii, în majoritatea ţărilor;
- cererea turistică are o evoluţie foarte fluctuantă, chiar în ţările cu o veche tradiţie în această formă
de turism, fiind necesară o ofertă bine structurată.
De asemenea, o serie de caracteristici distinctive ale turismului social trebuie avute în
vedere în organizarea activităţii acestei forme de turism:
- amenajări comune - în satele de vacanţă, centre, etc. multe facilităţi sunt de natură comună
– de exemplu sala de mese, camerele pentru televizor şi dormitoarele. Activităţile de agrement tind
de asemenea să fie planificate pentru grupuri de turişti.
Iniţial, acest accent pe comun - drept opus individualului - avea două obiective: reducerea
costurilor şi crearea unui sentiment de solidaritate de grup printre clienţi. Mai recent, acest caracter sa restrâns întrucât facilităţile turismului social răspund şi dorinţelor clienţilor în căutare de intimitate
şi independenţă. De aceea se observă o tendinţă în creştere de echipare a camerelor din centrele de
vacanţă, de exemplu, cu facilităţi individuale de preparare a hranei.
- activităţi - majoritatea vacanţelor şi sejururilor de turism social oferă o diversitate de
activităţi, conduse de un organizator sau animator. Deşi astăzi aceasta este o caracteristică şi a
anumitor pachete turistice comerciale, diferenţa constă în faptul că în turismul social aceste activităţi
reprezintă o parte esenţială a pachetului şi nu sunt plătite în plus.
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Universitaires de France, 1995, p. 24.
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- sensibilitate faţă de mediu - reprezentând o formă timpurie de turism responsabil, turismul
social a fost caracterizat drept respectând mediul local, atât natural cât şi uman. Clădirile sunt
construite în armonie cu împrejurimile, utilizând materiale şi stiluri arhitectonice locale, se fac
eforturi pentru a integra vizitatorii printre locuitorii zonei, de exemplu prin vizite la atelierele
meşteşugăreşti locale şi se acordă o atenţie specială preluării de către comunităţile locale a
beneficiilor de pe urma fluxului de turişti, materializate în locuri de muncă, afaceri pentru magazinele
locale, etc.
În general, sectorul comercial a adoptat rapid multe metode de lucru şi caracteristici ale
turismului social. În multe privinţe, asociaţiile care ofereau vacanţe subvenţionate membrilor lor, la
începuturile turismului social, au fost nişte pionieri. Acestea au introdus în industria turismului multe
structuri care acum sunt luate de bune în sectorul comercial, dar care, acum 40 de ani erau practic
necunoscute.
Rolul inovativ al asociaţiilor de turism social este subliniat de autorii francezi Pasqualini şi
Jacquel în cartea lor Tourismes, în care dau trei exemple de acest gen:
1. Centre şi sate de vacanţă: satele de vacanţă construite de către primele asociaţii de turism
social din Europa, au deschis calea noilor formule tip club de mare succes, exemplar reprezentate de
compania franceză Club Méditerranée. Club Med şi-a început existenţa ca organizaţie non profit de
turism social.
2. Vânzări directe: asociaţiile de turism social au fost primele care au utilizat metoda vânzării
vacanţelor către public deoarece, în ţări precum Franţa, conform legislaţiei, fiind asociaţii şi nu tour
operatori, nu puteau să utilizeze reţeaua agenţiilor de turism pentru a-şi vinde produsele. Asociaţiile
erau deci obligate şă îşi formeze propria piaţă de desfacere pentru a-şi vinde programele de vacanţe şi
călătorii.
3. Activităţi: furnizarea de activităţi organizate pentru clienţi îşi are de asemenea originile în
mişcarea turismului social. Acum o trăsătură obişnuită a centrelor de vacanţă şi a vacanţelor de tip
club, activităţile organizate erau oferite la început ca element esenţial al satelor de vacanţă de turism
social.
Conform principiilor elaborate de BITS, această formă de turism face parte din dreptul
universal de recreare şi odihnă turistică pentru un număr cât mai mare de persoane şi se
traduce prin:
- turismul social realizat de întreaga societate pentru aproape toţi membrii ei;
- turismul social ca element esenţial în procesul cvasicontinuu de amenajare a teritoriului;
- turismul social reprezintă o pârghie esenţială în dezvoltarea socio-economică a oricărei
regiuni;
- turismul social are un statut de partener esenţial în programele de dezvoltare mondială.
Trebuie totuşi amintite aici şi o serie de elemente care pot influenţa în mod negativ dezvoltarea
turismului social, a activităţilor turistice care se includ aici, cum sunt:
- obstacolul psihologic, când potenţialii clienţi refuză să-şi facă concediul în extrasezon;
- obstacolul familial, determinat de faptul că un procent important dintre turişti sunt
familişti, având copii de vârstă şcolară şi care nu-şi pot lua concedii decât în perioada vacanţei
şcolare;
- obstacolul tehnic, legat de marile întreprinderi care în perioada de sezon ar trebui să-şi
închidă porţile pentru salariaţii care doresc să-şi petreacă concediile în aceeaşi perioadă cu vacanţele
şcolare. Aceste aspecte pot fi remediate prin îmbunătăţirea ofertei turistice din perioada de
extrasezon, realizarea unui acord între patronate şi sindicate pentru reducerea în intensitate a
activităţii desfăşurate, în perioada concediilor şi vacanţelor, fracţionarea vacanţelor pe toată durata
anului pentru a realiza o concordanţă între anul social şi cel şcolar.
4. Principalele avantaje ale dezvoltării turismului social
- accesul la turism a unui mare număr de persoane – fiecare persoană are dreptul la odihnă
precum şi de a dispune de timp liber astfel încât să-şi dezvolte pe deplin propria personalitate. Dar,
deşi există factori care favorizează turismul (creşterea progresivă a speranţei de viaţă; creşterea
timpului liber de care dispune, în medie, fiecare individ; facilităţi de transport, inclusiv apariţia
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companiilor aeriene low-cost; creşterea nivelului cultural etc.), cu toate acestea, foarte multe
persoane nu merg în vacanţă datorită resurselor financiare reduse. De aceea, turismul social este o
soluţie în acest sens, facilitând, astfel, accesul cât mai multor persoane la unul dintre drepturile lor
fundamentale.
- accentuează latura umană a dezvoltării activităţii de turism - în virtutea celor două
obiective stabilite la nivel european, respectiv de a declara anul 2007, „Anul European al Egalităţii
Şanselor pentru Toţi” şi „...a construi o Europă a cetăţenilor”, turismul vine în sprijinul atingerii
acestor obiective prin deplasarea accentului pus până acum pe eficienţa economică a activităţii
turistice (obţinerea de profit), către eficienţa socială (raportată la individ şi la avantajele pe care
acesta le obţine). Această reorientare conduce către o „umanizare” (sublinierea laturii umane) a
activităţii economice, respectiv, a celei de turism.
- este un instrument de socializare, îmbunătăţind relaţiile dintre oameni (coeziune
socială) şi permite integrarea celor cu probleme (dizabilităţi) în viaţa socială (incluziune socială) turismul permite contactul cu realităţi diferite, culturi şi tradiţii diferite şi, mai ales, permite
relaţionarea cu alte persoane, care în alte condiţii nu ar fi fost posibile. Toate aceste conduc la acea
„dezvoltare personală” atât pentru turişti cât şi pentru membrii comunităţii locale.
Însă, poate aspectul cel mai important este dat de integrarea socială a persoanelor cu
dizabilităţi, pentru care viaţa este suferinţă, monotonie, rutină...iar o vacanţă de câteva zile dă un
suflu nou acestora (am ataşat în anexă părerile unor reprezentanţi ai acestora referitoare la accesul lor
la o vacanţă pe an).
- prelungeşte sezonul turistic - prin crearea ofertelor turistice sociale în extra-sezon, când
circulaţia turistică este minimă, se creează condiţii prielnice extinderii activităţii pe o perioadă mai
lungă din an.
- creşte gradul de ocupare al forţei de muncă - prin prelungirea sezonului turistic se reduce
numărul locurilor de muncă sezoniere, asigurând astfel, atât condiţii mai bune de asigurare
angajaţilor, cât şi reducerea fluctuaţiilor de personal.
- oferă condiţii de întreţinere a zonelor de primire (turistice) pe tot parcursul anuluimenţinând unităţile turistice cât mai mult timp în circuitul turistic, condiţiile de întreţinere se
îmbunătăţesc, creându-se condiţii de atragere de fonduri pentru modernizarea lor.
- asigură o mai bună valorificare a potenţialului natural, cultural şi antropic din zonă atragerea şi menţinerea în circuitul turistic a cât mai multor obiective naturale, culturale şi antropice,
conduce la crearea cadrului legal favorabil de valorificare şi protejare a acestora.
- reorientează fluxurile turistice către zone mai puţin frecventate, degrevând pe unele,
promovând pe celelalte - turismul social poate atrage (prin oferte sociale şi speciale) turiştii către
zonele mai puţin căutate de turişti datorită unei promovări mai puţin intense (un exemplu ar fi
reorientarea fluxului turistic dinspre Valea Prahovei, intens circulată, către zona Munţilor Apuseni,
mai puţin frecventată, dar cu tradiţii şi peisaje deosebite).
- dezvoltarea (economică) a comunităţilor locale - comunităţile locale beneficiază de
creşterea numărului de locuri de muncă, schimb cultural, deschidere, posibilitatea atragerii de fonduri
în vederea modernizării bazei materiale, infrastructurii etc.
- poate fi o soluţie pentru zonele defavorizate (miniere, industriale etc.)- în multe zone în
care o serie de obiective industriale au fost închise, unde locurile de muncă sunt foarte puţine şi
nivelul de trai foarte scăzut, singura soluţie este de a crea condiţii dezvoltării turismului, prin punerea
în valoare a atracţiilor din zonă (de ordin natural, cultural sau antropic).
- creşterea calităţii vieţii la nivel de societate (turişti, comunitate locală, agenţi economici
etc.)- turismul social asigură tuturor celor implicaţi un nivel de trai mai bun, prin recreare, refacerea
sănătăţii, odihnă etc., pentru turişti, iar pentru comunitate, printr-un spor de venit.
În concluzie, ţinând cont de importanţa pe care statele europene o acordă turismului social,
atât pentru a stimula cât mai mult persoane de a pleca în vacanţă cât şi pentru a fluidiza oarecum
activitatea unităţilor din turism, se preconizează că şi în România, această formă de turism va fi mult
mai susţinută prin politici sociale adecvate şi promovată prin mijloace specifice.
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