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rurAllure er et Horisont 2020-prosjekt som går fra 1. januar 2021 til 31. desember 2023.
Prosjektet fremmer kulturelt samarbeid og bærekraftig turisme i nærheten av europeiske
historiske pilegrimsveier:

I Europa drar hundretusenvis av mennesker hvert år ut for å gå langs de historiske
rutene. Pilegrims- og kulturveiene er dermed utvilsomt i ferd med å bli betydelige
økonomiske ressurser for Europa.

rurAllure-prosjektet tar for seg en mangel i denne suksesshistorien: pilegrimsledene
trafikkeres av tusenvis, men deres innvirkning er nesten utelukkende konsentrert på de
stedene som ligger rett ved ledene, og trenger sjelden lengre inn i de omkringliggende,
landlige områdene.

Dermed blir hele provinser og regioner av overveiende rural karakter, og som står
overfor betydelige økonomiske og demografiske utfordringer over hele Europa, ikke
påvirket av strømmene av pilegrimer, mens disse områdene faktisk kan bidra med mye
innhold og verdi til pilegrims- og turistopplevelsene.

rurAllure bakgrunnsinformasjon

Jakobsveiene

pilegrimsveiene til Roma

St. Olavsveiene i Skandinavia

Marias veier til Csíksomlyó/
Șumuleu Ciuc

rurAllure utnytter informasjonsteknologi for å promotere museer og kulturarvsteder i
tilknytning til pilegrimsledene. Prosjektet har som mål å styrke samspillet mellom landlige
omgivelser og pilegrimsledene for å berike turistopplevelsen med en omfattende
kulturarv som ofte blir oversett.
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Mål
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Tilrettelegge for at pilegrimer og turister kan oppdage kulturarven som finnes i de
omkringliggende, landlige omgivelsene. Mulighetene oppstår gjennom
pilegrimsplanleggingens tidsmessige fleksibilitet, avstander tilbakelagt i
påfølgende reiser, steder å hvile osv.

Tilby digitale ressurser gjennom rurAllures teknologiske plattform, for å oppdage
gang- og sykkelruter og kulturelle steder utenfor allfarvei. I en post-pandemisk
verden tilfredsstiller rurAllure reisendes behov for å besøke områder utenom
overfylte turistdestinasjoner.

Øke mulighetene for økonomisk utvikling og jobbskaping i mindre utviklede, rurale
områder, som opplever avfolking og utflytting av ungdom.

Prosjekthandlinger

Etablere et nettverk av institusjoner som skal arbeide med å fremme kulturelle
arenaer og kulturarvsteder i rurale miljøer i Europa i nærheten av pilegrimsruter.

Utvikle studier fra historiske, kulturelle, sosiologiske, religiøse og økonomiske
perspektiver.

Analysere hvilken rolle urbane kultur- og turistinstitusjoner kan spille i nettverket.

Vurdere strategiene og anbefalingene utledet fra de nevnte studiene i fire piloter.

Etablere en omfattende, geolokasjonsbasert, åpen database og et interaktivt kart
over europeiske rurale steder og kulturarvsteder, og en katalog over relevante
interessenter som er aktive i å fremme kultur og turisme.

Utveksle beste praksis og erfaringer fra pilotene over hele Europa.

Definere en agenda med sentrale forsknings- og innovasjonsutfordringer for tiåret.

Definere en agenda med sentrale forsknings- og innovasjonsutfordringer for tiåret.
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Martín López Nores er førsteamanuensis ved Institutt for
telematikkteknikk ved Universitetet i Vigo. Han er spesialisert i
interaktive informasjonstjenester, semantisk resonnement,
digital humaniora, kulturarv, interaktiv historiefortelling og
utvidet virkelighet (AR). Han er for tiden visedirektør for Det
atlantiske forskningssenteret for telekommunikasjonsteknologi
ved Universitetet i Vigo, og prosjektkoordinator for rurAllure
H2020-prosjektet.
Kontakt: mlnores@det.uvigo.es

Kontaktpersoner
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Susana Reboreda Morillo har en doktorgrad i antikkens
historie fra Universitetet i Santiago de Compostela. Siden
1997 har hun vært professor i antikkens historie ved Det
historiske fakultet ved Ourense-campus ved Universitetet i
Vigo, som hun for tiden er dekan for. Hun har tidligere hatt
ulike lederstillinger ved samme fakultet, som studiedirektør
og prodekan. I løpet av de siste ti årene har hun deltatt i
konkurransedyktige forskningsprosjekter fokusert på
kvinner i greske antikviteter.
Kontakt: rmorillo@uvigo.es

Dr. Martín López Nores

Dr. Susana Reboreda Morillo

@rurAllure

mailto:rmorillo@uvigo.es
mailto:rmorillo@uvigo.es


Associazione Europea Vie Francigene 
(IT)

Konsortium

Comenius University in Bratislava (SK)

Fondazione Homo Viator San Teobaldo 
(IT)

Fundación Uxío Novoneyra (ES)

Kormányzati Informatikai Fejlesztési
Ügynökség (HU)

Mária Út Közhasznú Egyesület (HU)

Norwegian University of Science and 
Technology (NO)

Slovak University of Technology in 
Bratislava (SK)

Universidad Autónoma de Madrid (ES)

Universidade da Coruña (ES)

Universidade de Vigo (ES) [project 
coordinator]

Università degli Studi di Bologna (IT)

Università degli Studi di Padova (IT)

Università IUAV di Venezia (IT)

Câmara Municipal de Vila do Conde (PT)

GVAM Guías Interactivas S.L. (ES)
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rurAllure er finansiert gjennom Horizon 2020, det største europeiske forsknings- og
innovasjonsprogrammet som skal bidra til å oppnå smart, bærekraftig og inkluderende
økonomisk vekst. Målet er å sikre at Europa produserer vitenskap, teknologi og
humaniora i verdensklasse, å fjerne barrierer for innovasjon og å gjøre det lettere for
offentlig og privat sektor å samarbeide om å levere løsninger på sentrale utfordringer.

rurAllure fakta
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16 konsortiummedlemmer fra 6 forskjellige europeiske land

4 pilotprosjekter

Natur og kultur i 18 land

6 ruter

Over 11 000 km med kulturopplevelser langs pilegrimsruter

@AEVF



reach out!

Litterær arv på veiene til
Santiago de Compostela
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Veiene til Santiago de Compostela er en
legendarisk pilegrimsled (Jakobsveien)
som krysser Europa mot graven til
apostelen Jakob i Santiago de
Compostela. Piloten fokuserer på
strekninger av ruten langs den franske,
vinter- og kystveien i Nord-Portugal og
spanske Galicia.

Jakobsveien tilbyr vakker natur, ro og
introspeksjon, historie og gjestfrihet, og i
tillegg noen uventede skatter. Magien i
dette landskapet har gitt opphav til noen
av de beste verkene til viktige poeter og
forfattere – som regnes som både
fremtredende og viktige
inspirasjonsfigurer.

Parada de Coruel (Galicia) er nettopp et
av disse stedene. Der ønskes besøkende
velkommen til forfatterhjemmet til den
store poeten Uxío Novoneyra. Dette er
også hovedkvarteret til Uxío Novoneyra
Foundation. Her kan man få en komplett
opplevelse som binder sammen natur,
litteratur, kunst og uvanlige steder å
oppdage

4 pilotprosjekter - idélaboratorier
Pilot 1

Gå gjennom noen av de vakreste, rurale 
landskapene i Spania

Utsikten over katedralen i Santiago er enda 
et underverk man kan oppleve på denne ruten

Uxío Novoneyras forfatterhjem i Parada de 
Coruel (Galicia)

@FUN

@José Antonio Gil Martínez

@Diego Cervo



reach out!

Varme kilder, kurbad og andre typer
kulturarv på veiene til Roma
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Tre store middelalderruter som fører til
Roma: Via Francigena, Via Romea Strata
og Via Romea Germanica. Disse
reiserutene er rike på varme kilder og
termiske steder, takket være de mange
kildene i undergrunnen, kjent og utnyttet
siden etruskernes og romernes tid.

Den termiske kulturarv-forskningen er
fokusert på de italienske strekningene av
rutene; i Toscana-regionen for Via
Francigena, området rudt Padova for Via
Romea Strata og deltaet til elven Po for
Via Romea Germanica.

Fra kurbadene Abano og Montegrotto i
Veneto, til Gambassi Terme og Bagno
Vignoni i Toscana, er det mange steder
hvor pilegrimer kan ta en pause fra reisen
ved å slappe av i det varme, termiske
vannet. En opplevelse du ikke bør gå glipp
av de siste 100 km på vei til Roma, er å
stoppe i Viterbo og ta et varmt bad i de
naturlige termalbassengene

En pause i de naturlige termalbadene i 
Parco dei Mulini, Bagno Vignoni, Toscana

Pilegrimer som går på landsbygda i Latium 
på vei til Roma

Piscine Carletti, gratis naturlige varme, 
termiske bassenger i Viterbo, Latium

4 pilotprosjekter - idélaboratorier
Pilot 2

@AEVF

@AEVF

@Angelmanxego
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Etnografisk historie på veiene
til Trondheim 
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Skandinavisk nettverk av den hellige
Olavs pilegrimsleder som fører til graven
hans i Trondheim, Norge. Piloten
fokuserer på rutene langs Mjøsa, og
fordyper seg i den rike etnografiske
historien i området.

La deg overraske av at du langs St.
Olavsveien kan veksle mellom å gå langs
bredden av Norges største innsjø Mjøsa,
og å spasere innom landets største
friluftsmuseum, Maihaugen, på
Lillehammer i løpet av få kilometer!

Fra den flotte landskapet og det blå
vannet i Mjøsa til oppdagelsen av landets
etnografi: Mjøsmuseet og Maihaugen
museum, som består av innendørs og en
utendørs deler, inneholder mer enn 200
historiske bygninger fra ulike tidsepoker,
inkludert den vakre Garmo stavkirke fra
1200-tallet. Definitivt stopp som ingen
pilegrimer på vei til Trondheim bør gå
glipp av!

En pilegrim som går Gudbrandsdalsleden 

Den vakre Garmo stavkirke om vinteren

Et eksempel på gjestfrihet langs St. 
Olavsveien

4 pilotprosjekter - idélaboratorier
Pilot 3

@Eskil Roll

@ pilegrimsleden.no

@Maihaugen
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Naturarv på veiene
til Csíksomlyó
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The Ways of Mary eller Mária Út er en
spirituell rute som krysser land i Øst-
Europa og Balkan. Piloten fokuserer på
strekninger i Ungarn, Slovakia og
Rumensk Transylvania og tar
utgangspunkt i de naturskjønne
omgivelsene.

Langs sine 2200 km går Mariaveien
gjennom noen av de vakreste
naturparkene og landskapene i Europa,
men mange av disse er ikke godt kjent
blant de fleste turister.

Når en pilegrim reiser langs en av rutene i
Mária Út, kan man velge å gå i urskogen i
Badín (Slovakia), eller å ta en alternativ
rute på hesteryggen eller til og med i kano
på Donau. På Mariaveien er det utallige
måter å etablere en nær forbindelse med
de uberørte naturomgivelsene på. Det
kan være denne følelsen som inspirerte
byggingen av trekirkene i Svätý Kríž og
Hronsek (Slovakia), nå et UNESCOs
verdensarvsted.

En pilegrim som går langs Mariaveien 
(Mária Út), en dypt åndelig vei

Typiske skilting langs Mária Út

Roen i en urbøkeskog i Slovakia

4 pilotprosjekter - idélaboratorier
Pilot 4

@Mária út

@Lichinga

@Mária út
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For generelle medie-/kommunikasjonshenvendelser:

contact@rurallure.eu

Kontaktinformasjon
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www.rurallure.eu

Nettsted

Sosiale medier

@rurallure

@AEVF @Jon Tyson @Sonja Guina

mailto:contact@rurallure.eu
http://www.rurallure.eu/
https://www.facebook.com/rurallure
https://twitter.com/rurallure
https://www.linkedin.com/company/rurallure
https://www.instagram.com/rurallure_eu/
https://www.youtube.com/channel/UCA8USZccHJXXOjIzh5g3oeA
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