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SCENARIO NARRATIVES - RURAL TOURISM IN TOPALU (ROMANIA)  

 

The Romanian MAL included the par!cipa!on of representa!ves of local authori!es in the coastal area. The par!cipants were 

asked for the descrip!on of a poten!al version of the future. Thus, it was described a visionary image of the case study area in 

a future where the various sectors work together to enhance sustainable land-sea synergies.  

One of the most interes!ng visionary scenarios for the future development of the Romanian Coastal tourism described the 

projec!on of an integrated touris!c village on the Danube’s shores, in Topalu Village. The stakeholder vision is poin!ng to-

wards more than just leisure and recrea!on, including a close interac!on of travelers with the des!na!on, for discovery of an-

cient stories of the region. Near Capidava Citadel, the local authori!es organise a yearly art and music fes!val, aiming to estab-

lish a modern art museum in the area.  

The future scenario includes the development of a miniport for cruise vessels, with electric vehicles charging facili!es, and 

cycling paths that start from the miniport and cross the coastal region. The target is to set up sustainable tourism ac!vi!es and 

split the village area into two converging zones: the tradi!onal region (including Capidava Citadel) and the modern region. The 

scenario is centered on the visitor’s freedom to choose on how to spend their own !me, either in the music and art fes!vals, 

bird watching, gastronomic travelling or sightseeing.  

Another idea is the implementa!on of a broader interna!onal collabora!on project, dona!ng land for an open-air museum, 

where countries from the Danube’s Course could be represented by building tradi!onal houses, to promote their own tradi!-

ons and heritage.  

MAL page: h"ps://h2020-coastal.eu/danube-mouths-black-sea  

TURISMUL RURAL IN LOCALITATEA TOPALU - PROECTII PENTRU VIITOR  

 

Workshopul par!cipatoriu inter-sectorial desfasurat in Constanta, cu privire la dezvoltarea armonioasa a zonei rural-cos!ere a 

inclus par!ciparea reprezentanților autorităților locale din zona de interes a proiectului COASTAL.  

Unul dintre cele mai interesante scenarii pentru dezvoltarea viitoare a turismului rural a descris proiecția unui sat de pe malul 

Dunarii, dotat cu tehnologii moderne, imple!nd tradi!onalul cu modernismul. Desfasurarea turismului in zona implica mai 

mult decat petrecerea !mpului liber pentru repaus sau recreere in natura, presupunand o interacțiune strânsă a turis!lor cu 

localnicii, incluzand chiar descoperirea poveș!lor stravechi ale regiunii (prin punerea la dispozi!e a unei monografii a localita-

!i). În apropiere de Cetatea Capidava, autoritățile locale organizează anual un fes!val de artă și muzică, cu scopul final de a 

crea un muzeu de artă modernă în zonă.  

Planurile de dezvoltare pe termen lung includ construirea unui miniport pentru vase de croazieră, dotat cu sta!i de încărcare a 

vehiculelor electrice. De aemenea, se vor proiecta trasee pentru ciclism, care pornesc de la miniport și traversează regiunea de 

coastă. Obiec!vul acestor planuri il reprezinta promovarea unui turism armonios si prietenos cu mediul si de aceea se împarte 

regiunea în două zone dis!ncte: regiunea tradițională (incluzand Cetatea Capidava) și regiunea moderna (cu tehnologii adapta-

te prezentului). Scenariul este centrat pe libertatea vizitatorului de a alege cum să-și petreacă propriul !mp, fie la fes!valurile 



de muzică și artă, vizionarea elementelor din natura, turismul gastronomic sau vizitarea obiec!velor turis!ce.  

O altă idee este punerea în aplicare a unui proiect internațional de anvergura, prin construirea unui muzeu în aer liber, in care 

țările de pe Cursul Dunării ar putea fi reprezentate prin construirea unor case tradiționale, pentru promovarea propriilor tra-

diții și a moștenirii culturale.  

 

For more informa!on, please visit:  h"ps://h2020-coastal.eu/  
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