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Ten moduł szkoleniowy jest częścią cyklu modułów szkoleniowych dotyczących turystyki kulturowej, 

kóre zostały opracowane w ramach programu Erasmus Partnerstwo Strategiczne EUROPETOUR. 

Europetour jest inicjatywą europejską, która zmierza do tego, aby podkreślić dziedzictwo kulturowe 

Europy i poprzez to wesprzeć obszary wiejskie przy uwzględnieniu ekonomicznego potencjału 

turystyki kulturowej. 
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Wprowadzenie: Turystyka kulturowa na obszarach wiejskich: szanse i 

cechy szczególne 
 

Żadna turystyczna branża nie rozwinęła się  w ostatnich 10 latach tak błyskawicznie jak turystyka 
kulturowa. W międzyczasie uważa się ją za jeden w wielkich trendów w turystyce, za jeden z niewielu 
obszarów ze wzrostem turystycznego popytu. 
 
Jednak turystyka kulturowa nie stała się tak od razu turystyką kulturową. Wielkie miasta europejskie 
już dawno podążają tą drogą, aby systematycznie budować rynek turystyki kulturowej. Regiony me-
tropolii kierują rozwój swoich miast na kulturę i związaną z nią turystykę. Ich personel łączy się z 
jednostkami gospodarczymi i koordynuje aktywności i oferty. 
 
Koncepcje wielkich miast w sprawie organizacji turystyki kulturowej nie dają się przenieść na obszar 
wiejski, gdyż tu zachodzą inne uwarunkowania: 
 

 Występuje tu brak uwrażliwionego środowiska, turystyka kulturowa jako czynnik rozwoju go-
spodarczego w ogóle nie jest jeszcze dostrzegana. 

 Analiza danych jest szczątkowa; właściwie nigdy  nie poddaje się analizie danych turystyki 
kulturowej. 

 Brak wykwalifikowanego personelu, który na miejscu wspierałby turystykę kulturową i rozu-
miał siebie jako „ambasadorów“ swojego regionu.  

 Świadczeniodawcy i oferenci (placówki kultury, branża hotelowa i gastronomiczna…)  zastygły 
w pasywnej roli i oczekują od miejscowych działaczy z branży turystycznej „pełnego serwisu“ 
w organizacji wizyt odwiedzających ich gości. 

 Personel branży turystycznej wie za mało na temat funkcjonowania  placówek kultury. 

 Brak profesjonalnie sterowanych i ekonomicznie ukierunkowanych sieci . 

 Właśnie małe gminy znajdują się często na obszarach wiejskich z porównywalnie małą gęsto-
ścią zaludnienia, co wymaga bardziej kompleksowych rozwiązań pod względem procesów 
komunikacji i logistyki niż w miejskich, zagęszczonych centrach. 

 Miejsca komunikacji kulturalnej rzadziej można znaleźć, muszą one zostać zorganizowane 
(przykładowo poprzez wydarzenia kulturalne), podczas gdy w dużych miastach takie miejsca 
(kawiarnie itd.) należą do „oczywistej” infrastruktury miasta. 

 
Przy okazji wiemy już dużo więcej na temat charakterystyki gości oraz ich oczekiwań pod względem 
wydarzeń kulturalnych szczególnie w obszarze wiejskim: 
 

 Goście zainteresowani kulturą są dla obszarów wiejskich ekonomicznie interesującą grupą celo-
wą z dużą siłą nabywczą , przeciętnie wysokim wykształceniem oraz wysoką wartością dodaną. 

 Przeważająca grupa wiekowa to 50+, chociaż w przypadku rodzin z dziećmi oferty kulturalne są 
wysoko cenione (w tym przypadku przede wszystkim jako oferta na złą pogodę)  

 Kultura nie jest równa kulturze wysokiej. Ważniejsze niż wizyta w muzeum lub teatrze jest zwie-
dzanie miejsc dziedzictwa kulturowego, poznawanie zwyczajów, tradycji i regionalnych osobli-
wości. 
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 Autentyczność, regionalność, kontakt z przyrodą i ludźmi odgrywają tu wielką rolę. Również ku-
linaria są dużą wartością dodaną w połączeniu z produktami historycznego krajobrazu kulturo-
wego. 

 Goście zainteresowani kulturą chcą zagłębić się w krajobrazie kulturowym nie tylko poprzez wi-
zytę w muzeum, lecz także poprzez spotkania z ludźmi i poprzez osobiste autentyczne wzbogaca-
jące przeżycia. 

 
Co więc umożliwia i wspiera skuteczne i długotrwałe inicjatywy turystyki kulturowej na obszarach 
wiejskich ? 
 

 Klimat społecznego i politycznego uznania i poparcia  
 
Wszędzie tam, gdzie kultura uznana jest za wartość, gdzie nastąpiło jej polityczne uznanie, da się 
osiągnąć też gospodarcze efekty. 
 

 Gotowość do współpracy 
 
Turystyka kulturowa zmierza do współpracy na różnorodnych polach działania. To znaczy, obok two-
rzących kulturę i ważnych dla turystyki podmiotów (gastronomii, hotelarzy, handlu detalicznego, 
organizatorów sportu i spędzania czasu wolnego, branży transportowej i innych usługodawców) do 
najważniejszych partnerów należą lokalne i regionalne jednostki/stowarzyszenia wspierające tury-
stykę oraz organy polityki komunalnej i administracja. 
 

 Ekonomicznie ukierunkowana sieć, bazująca na wielu branżach oraz lokalny personel za-
pewnia możliwości uczestnictwa i kreowania. 

 
Za skutecznymi ekonomicznie inicjatywami kryją się z reguły przez lata budowane sieci i ich uzdolnie-
ni działacze, którzy zbierają środki finansowe oraz wspierają się wzajemnie w ramach ich sieci. 
 

• Profesjonalność 
 
Turystyka kulturowa wymaga fachowych kwalifikacji (z dziedziny turystyki, zarządzania siecią, uwraż-
liwiania na kulturę) oraz społecznych kompetencji (zdolności do komunikowania się, wytrzymałości 
oraz tolerancji frustracji). Szczególnie sieci ekonomicznie nie organizuje się tak sobie, lecz wymagany 
tu jest zespół profesjonalistów do ich prowadzenia. 
 

• Zastosowanie innowacyjnych technologii 
 

Goście nie chcą zmieniać swoich przyzwyczajeń i przywożą ze sobą swoje mobilne  urządzenia takie  
jak tablety, smartfon-y i chcą z nich korzystać w czasie wolnym. W celu „zwabienia” takich gości usłu-
gi takie jak aplikacje, kody QR itd. nie mogą być tylko ofertą dodatkową lecz oczywistością. 
 

• Korzystanie z mediów społecznościowych  
 
Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat itd mogą być bardzo pomocne w  komunikowaniu się gości w 
turystyce kulturowej. Przede wszystkim media społeczne wspierają rozwój wspólnoty, która się wza-
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jemnie informuje, poleca sobie i krytykuje. Pod tym względem ważna jest profesjonalność i gotowość 
do reagowania ze strony odpowiednio przeszkolonego personelu. 
 

 Indywidualne oferty, bazujące na istniejącej tradycji w środowisku wiejskim  
 
Przykładowo może to być ponowne odkrycie i witalizacja starych technik rzemieślniczych (produkcja 
porcelany i ceramiki, zdobienia biżuterii, dmuchania szkła, tkania i farbowania tkanin) lub kreatywne 
oferty oparte na zasobach wiejskich (np. kursy rzeźbienia w drewnie w celu uzyskania wielkoforma-
towych drewnianych rzeźb za pomocą pił motorowych – obecnie bardzo trendy) 
 

• Wysoki współczynnik zabawy oraz życia społecznego 
 

Zaangażowanie w turystykę kulturową na obszarach wiejskich nie wynika najczęściej z kulturalnego 
poczucia misji, lecz z tego, że ludzie czerpią z tego przyjemność i wzbogacają poprzez to swoje życie 
społeczne. 
 

• Czas i cierpliwość 
 
Realizacja pomysłów w turystyce kulturowej na obszarach wiejskich rozwija się w sposób zauważalny 
często poza logiką obecnych projektów, realizowanych z programów pomocowych, tak jak są one w 
warunkach miejskich w dziedzinie kultury na porządku dziennym, w których projekty są zawieszone 
od jednego okresu wsparcia do drugiego. Ich skuteczność leży w tym, że personel może uniknąć zało-
żonego okresu trwania projektu i sterować nim z  własnych zasobów wg własnych możliwości.  
 

• Dowolność i możliwość (także) krótkiego okresu angażowania się  
 
Stowarzyszenia są dużą siłą wsparcia na obszarach wiejskich. Nawet jeśli uczestnictwo w życiu stowa-
rzyszenia i przejęcie odpowiedzialności w strukturach stowarzyszenia zmniejsza się lub jest trudniej-
sze do realizacji, to gotowość do angażowania się jest niezmienna. Społeczne angażowanie się jest 
niezmiennie wysoką wartością i częścią wiejskiej samoświadomości. Zadania czasowe pomagają także 
w turystyce kulturowej w realizacji ofert ukierunkowanych na odwiedzających. 
 

 Kwalifikacje w zakresie turystyki kulturowej na obszarach wiejskich  
 
Turystyka kulturowa wymaga kwalifikacji. Tych można się nauczyć i je przećwiczyć. W związku z tym 
w ramach projektu EUROPETOUR został opracowany program szkoleniowy, które jest przeznaczony 
dla wszystkich osób zainteresowanych turystyką kulturową. W ośmiu modułach poznają Państwo 
podstawowe wiadomości pomocne do rozwoju turystyki kulturowej na obszarach wiejskich. 
 
Życzymy Państwu w tym zakresie dużo radości i sukcesu! 
Zespół EUROPETOUR 
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Cel podróży turystyki kulturowej – Co to jest? 
 

Ogólnie uważa się: Cel podróży  w turystyce kulturowej jest to obszar (jednostka przestrzenna), który 

jest dla odwiedzających interesujący pod względem kulturowym. 

 

Atrakcyjność celu przeznaczenia względnie oferty turystyki kulturowej ustala się na podstawie wielu 

czynników, które po części wzajemnie na siebie oddziaływują. Dopiero, gdy się uwzględni wzajemne 

oddziaływanie wszystkich tych czynników, można kreować atrakcyjne oferty i osiągnąć efektywne 

zarządzanie celem podróży. 

 

Części tego modułu: 
 

Ten moduł składa się z sześciu części: 

 

Część 1  Dlaczego ludzie podróżują? 

Część 2  Definicja celu podróży turystyki kulturowej 

Część  3  Podstawowe oferty atrakcyjnego kulturowo celu podróży  

Część 4  Podstawowe wyposażenie celu podróży turystyki kulturowej  

Część 5  Postrzeganie celu podróży turystyki kulturowej 

Część 6 Zarządzanie celem podróży  

 

Cele szkolenia modułu 1 
 

W tym module chcemy Państwu przekazać podstawową wiedzę na temat, dlaczego ludzie podróżują i 

jakie znaczenie ma w tym prezentacja całego regionu („zarządzanie celem podróży“) – i to poprzez 

specjalne spojrzenie na zainteresowania odwiedzających turystyką kulturową w obszarach wiejskich. 

W celu stworzenia oferty turystki kulturowej znajdującej zbyt na rynku i jej odpowiedniej sprzedaży, 

ważne jest, aby poznać podstawowe powszechne motywy osób podróżujących, gdyż te motywy 

stworzą warunki ramowe dla rozwoju produktu i oferty. 
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Poniższych sześć elementów/ podstawowych świadczeń celu podróży względnie oferty turystyki kul-

turowej zostanie bliżej objaśnionych: 

 

 Atrakcje I oferty 

 Usługi i dodatkowe usługi 

 Dostępność/ osiągalność 

 Image 

 Cena 

 Zasoby ludzkie ( “wydajność” personelu) 

Chcielibyśmy Państwu uświadomić, jakie właściwości, cechy, oferty ustalają konkurencyjność Pań-

stwa regionu. 

Zrozumieją Państwo, jaki wpływ mają oczekiwania podróżnych – w szczególności pod względem kwe-

stii, jak mogą Państwo wpłynąć na te oczekiwania i wyobrażenia, by pozyskać większą ilość gości. 

Ważne jest, aby zrozumieli Państwo, dlaczego dla skutecznego zarządzania celem podróży potrzeba 

wspólnego celu/ wspólnej definicji celu/ kulturalnych i turystycznych świadczeniodawców, a więc 

oferentów.  

Tym celem powinno być „przędzenie nici w celu utkania na bazie współpracy oczekiwanego dywanu”. 
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1.0 Część 1: Dlaczego i jak ludzie podróżują? 
 

Motywy podróżne są różnorodne, gdyż podróżowanie w obecnych czasach jest szybsze i korzystniej-

sze niż wcześniej. Istnieje przy tym kilka podstawowych powodów wyruszania  z domu, które wpły-

wają i kształtują zachowanie podróżne ludzi od pokoleń. 

Zrozumienie tych elementarnych powodów jest decydujące – w szczególności  w turystyce kulturo-

wej i na obszarach wiejskich. Przy tym jest wstępnie nieistotne, czy reprezentują Państwo informację 

turystyczną, biuro podróży, placówkę kulturotwórczą czy świadczeniodawcę z branży hotelarskiej 

bądź gastronomicznej. 

 

1.1 Postrzeganie odległości i wpływ osiągalności 
 

Tradycyjnie odległości mierzy się w kilometrach. Obecnie jednak przyjęło się podawanie czasu w go-

dzinach. Wynika to z tego, że niektóre miejsca/regiony mają lepszą infrastrukturę transportową niż 

inne (uwzględnienie osiągalności podczas planowania ofert). 

Im mniej czasu i pieniędzy kosztuje dotarcie do miejsca/oferty, tym wyższy jest popyt. 

Takie rozpoznanie dla obszarów wiejskich jest bardzo ważne. Odległości są często większe w obsza-

rach zurbanizowanych i podróż niekiedy jest wyzwaniem. 

 

Stosunek czasu, odległości, pieniędzy/kosztów i osobistego nakładu wpływa na decyzję większości 

osób. 

 

Ćwiczenie 1: odległości i osiągalność  

 

Proszę przemyśleć, jak w pozytywny sposób mogą Państwo rozwinąć Państwa indywidualną ofertę 

pod względem „osiągalności”.  

Przygotowaliśmy dla Państwa kilka przykładów z regionu  HeilbronnerLand / w landzie Baden-

Württemberg /Niemcy/: 

 

 Heuchelberger Warte bei Leingarten: 

 

Heuchelberger Warte jest restauracją położoną na wzniesieniu, do której nie można dotrzeć sa-

mochodem. Wspinaczka dla wielu ludzi byłaby z pewnością zbyt długa i zbyt trudna. 

http://www.heilbronnerland.de/


 

 

KSZTAŁCENIE W ZAKRESIE TURYSTYKI KULTUROWEJLTURTOURISMUS 

MODUŁ 1 – CHARAKTERYSTYKA CELU PODRÓŻY 

 
 
 
 

 
12 

 

 Rozwiązanie 1 dla ludzi, którzy nie mogą długo chodzić lub są zbyt wygodni to  „Heuchelberg 

Hupfer“ – zwykły  bus VW, który zawiezie potencjalnych gości z parkingu na górę do restaura-

cji. Na parkingu jest telefon, poprzez który można spontanicznie zamówić busa. 

 Rozwiązanie 2  dla ludzi, którzy mogą dotrzeć kolejką „Schuster-Rappen-Rallye“ (specjalnie dla 

rodzin) lub „Weinberg-Rallye“: Piesza wędrówka wydaje się być krótsza, gdy bierze się udział w 

zgadywance. Więcej informacji o kolejkach na stronie Ferienregion HeilbronnerLand  

 

 Winninca Müller w Nordheim: 

Winnica Müller  leży na obrzeżach Nordheim i dojazd jest możliwy tylko dla autobusów i kolei. 

Winnica oferuje bezpłatny odbiór z pobliskiej stacji. 

 

 

1.2 Wpływ stosunków społecznych na decyzję o podróży  
Niektóre kraje lub regiony mają podobną strukturę pod względem eko-

nomicznym, kulturowym lub językowym, na przykład Niemcy i Austria. 

Te kraje są obiecującymi rynkami źródłowymi, gdyż tu bariery są dla pod-

jęcia decyzji mało istotne. 

Kulturalne powiązania ułatwiają gościom dostęp. Od początku czują 

pewne powiązanie z celem urlopowym. Odpada tu „nakład” przystoso-

wania się do innych zwyczajów i reguł zachowania. 

 

  

1.3 atrakcyjność i siła przyciągania 
 

Przedstawienie atrakcyjności celu podróży wpływa na podjęcie decyzji o podróży. Trudno jest przy 

tym ogólnie powiedzieć , dlaczego jeden cel podróży lub oferta jest oceniana jako bardziej atrakcyjna. 

Często atrakcyjne są rzeczy lub miejsca, których nie można znaleźć w domu. Właśnie dla ofert tury-

styki kulturowej czynnikiem atrakcyjności może być „opuszczenie wydeptanych ścieżek”. 

 

1.4 Wpływ kosztów podróży 
 

Ogólnie uważa się, że koszty podróży mają wpływ na ilość odwiedzających. Im droższa jest podróż/ 

wycieczka, tym mniejsze jest potencjalne zainteresowanie.  

Wskazówka: Rynki 

zagraniczne z 

bardzo podobnymi 

strukturami należy 

preferować jako 

rynki źródłowe , 

gdyż tu bariery  są 

do podjęcia decy-

zji mniejsze  niż  w 

innych obszarach 

źródłowych. 

http://heuchelberg.com/service_infos.html#innerShape242__Shape242
http://heuchelberg.com/service_infos.html#innerShape242__Shape242
http://files8.design-editor.com/93/9300910/UploadedFiles/4DCD471D-B06D-61BB-BF95-90AF45FEEF89.pdf
http://files8.design-editor.com/93/9339748/UploadedFiles/1CC42BF9-26D4-3312-4D70-400607B71772.pdf
http://www.heilbronnerland.de/
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Jednak faktor kosztów podróży jest relatywny. Goście porównują koszty z usługą/ ofertą o oczekiwa-

nej wartości. I ta wartość jest indywidualna i prawdopodobnie różnorodna w zależności  od człowie-

ka. 

Dla zamożnych podróżnych może nawet wyniknąć ze wzrastającą odległością od miejsca zamieszka-

nia do celu podróży odwrotny stosunek kosztów do popytu. Dla tej grupy znaczące jest:  Im wyższa 

cena, tym wyższy popyt. Ten segment rynku/grupa celowa widzi specyficzny stosunek między kosz-

tami/ceną a jakością. 

Ci podróżni są gotowi zapłacić wysoką cenę zarówno ze względu na jakość jak i przywilej ekskluzyw-

nej wizyty/oferty lub zwiedzenia pod względem kulturowym bardzo atrakcyjnego miejsca, które nie 

jest łatwo osiągalne. 

1.5 Specjalne wydarzenia kulturalne 
 

Kolejnym motywem podróżnym względnie powodem do podróży są specjalne wydarzenia kulturalne. 

Potencjalny obszar usługowy odgrywa tutaj dużą rolę. 

Duże wydarzenia kulturalne można dodatkowo wykorzystać jako możliwość zwrócenia szczególnej 

uwagi np. poprzez wzmożoną prezentację w mediach. Ta pozyskana uwaga może przerodzić się we 

wzrastający popyt: Goście przyjeżdżają najpierw na specjalne wydarzenie kulturalne, poznają region a 

potem wracają na postawie innego motywu podróżnego (tworzenie bodźców do ponownej wizyty).  

Festiwal Wina  jest dobrym przykładem na to, gdyż osoby zainteresowane kulturą odwiedzą ten re-

gion najprawdopodobniej nie w okresie takiego wydarzenia kulturalnego, ale przyjmą do świadomo-

ści w związku z prezentacją w mediach, że ten region nadaje się na podróże do winnic. Tym samym to 

wydarzenie kulturalne przybiera dodatkowy wymiar. 

 

1.6 wpływ narodowości na zachowanie podróżne  
 

Różne narodowości mają specjalne przyzwyczajenia podróżne, bazujące na ich każdorazowych trady-

cjach. 

Dla Brytyjczyków jest na przykład ważne branie rocznych urlopów i preferują oni wyjazdy zamorskie. 

Włoscy goście wybierają termin na swoje podróże w sierpniu lub w okresie sylwestrowym. 

Te różnorodne przyzwyczajenia podróżne należy wziąć pod uwagę, gdy planuje się międzynarodową 

promocję ofert. 
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1.7 Image 
 

Image/wizerunek miejsca lub regionu kształtowany jest przez wiele czynni-

ków. Wizerunek miejsca, który postrzegany jest przez gościa nie musi przy 

tym opierać się na faktach.  Powieści napisane przez Rosamunde Pilcher 

zmieniły na przykład image Kornwalii, podczas gdy włoskie filmy lat 50-tych 

rozsławiły włoski region Marche. 

W wielu przypadkach wizerunek jest mieszanką faktów, romantycznego 

idealizmu i obrazów rozpowszechnianych przez media (np. oszczędność 

mieszkańców Szwabii, porządek i czystość Szwajcarów…) 

W kilku przypadkach fakty wynikają z fikcji i miejscowość zmienia się tak, 

aby dostosować się do wyobrażeń odbiorców. 

I takie właśnie wyobrażenia i stereotypy wpływają na zachowania podróż-

nych. 

 

 

 

 

 

1.8 Charakterystyka i identyfikacja własnych grup odwiedzających 
 

Proszę ustalić, kim są Państwa goście i dlaczego zauważyli Państwa ofertę/odwiedzili Państwa miej-

scowość. Proszę sprawdzić, czy w ciągu ostatnich lat były w tym zakresie jakieś zmiany.  

 

Im staranniej przeanalizują Państwo te dane, tym lepszą ofertę będą Państwo mogli stworzyć dla 

Państwa grup celowych. Polecamy dokonać tej analizy jak w ćwiczeniu 1, aby móc dokonać porówna-

nia różnych grup.  

Czy  podróżujący w interesach przyjeżdżają raczej pociągiem, podczas gdy urlopowicze preferują 

prywatne samochody?  

Czy młode osoby są raczej na wiosnę z okazji jakiś wydarzeń kulturalnych, podczas gdy starsi goście 

przyjeżdżają bez specjalnego powodu na dłuższy pobyt? 

Czy wśród motywów podróżnych zauważają Państwo różnice pomiędzy krajowymi a międzynarodo-

wymi turystami? 

 

Rada:  

Świadome kształto-

wanie wizerunku w 

trakcie tworzenia 

oferty i produktu lub 

w marketingu, na-

wet jeśli nie opiera 

się ono na faktach, 

może być czynni-

kiem wpływającym 

na atrakcyjność. 
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Możliwe pytania w celu dokonania charakterystyki i różnicowania: 

 Kim są podróżni?  (różnicowanie wg wieku, osoby samotne czy pary, rodziny …) 

 Kiedy przede wszytskim przyjeżdżają? (różnicowanie wg pory roku, np. wiosna czy zima, w weekend 

czy w tygodniu, na festiwale czy niezależnie od wydarzeń w mieście, …) 

 Skąd pochodzą goście? (bliższy region czy z dalszej odległości, wycieczka jednodniowa czy goście z 

noclegiem, rodacy czy cudzoziemcy, …) 

 Dlaczego przyjeżdżają goście? (różnicowanie wg motywów podróżnych: podróże służbowe, od-

wiedziny u krewnych, urlop w szerszym znaczeniu..) 

 Czym przyjeżdżają goście? I jak poruszają się podczas dłuższego pobytu w Państwa regionie?  (po-

ciągiem czy samochodem, pierwszą klasą czy drugą, samochodem wypożyczonym czy środkami 

transportu publicznego, wędrują, czy przyjeżdżają rowerem, …?) 
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Ćwiczenie 2: Jak podróżują goście? 

 

 

 
 

 

Proszę ustalić, kim są Państwa goście, dlaczego i w jaki sposób do Państwa przyjeżdżają? Czy to się może 

zmieniło w ciągu ostatniego roku?  

 

Kim są Państwa goście (wiek, single, pary, rodziny)?  

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Kiedy przede wszytskim przyjeżdżają (w określonych porach roku, na weekendy na wydarzenia kulturalne)?  

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Skąd przyjeżdżają Państwa goście (z własnego kraju , z Niemiec, z sąsiednich Państw, z Europy, spoza 

Europy)?  

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Dlaczego przyjeżdżają do Państwa goście (krótkie urlopy, urlop rodzinny)?  

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Jak podróżują Państwa goście (rowerem, samochodem, samochodem wypożyczonym, pociągiem, 

samolotem)? ________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Jeśli odowiedzieli Państwo na te wszystkie pytania, to mają Państwo podstawową wiedzę do profilowania 

Państwa ofert. Jeśli mają Państwo wiele różnych ofert,to powinni Państwo odpowiedzieć na te pytania osobno dla 

każdej oferty. 

 

 



 

 

KSZTAŁCENIE W ZAKRESIE TURYSTYKI KULTUROWEJLTURTOURISMUS 

MODUŁ 1 – CHARAKTERYSTYKA CELU PODRÓŻY 

 
 
 
 

 
17 

 

 

Poniższe ćwiczenie powinno zobrazować Państwu, jaki podstawowy profil usług ma Państwa pro-

dukt/usługa. Jakie dodatkowe wartości oferuje gościom? 

Im więcej dodatkowych wartości mogą Państwo zaoferować odwiedzającym, tym większy sukces 

Państwo odniosą. Należy odpowiedzieć sobie na następujące pytania? 

 Jakie oczekiwania mają goście wobec mojego celu podróży/ mojego produktu? 

Proszę zwrócić uwagę nie tylko na bezpośrednie wyobrażenia związane z Państwa specyficzną 

ofertą, ale także na oczekiwania powiązane z ogólnym społecznym rozwojem, na przykład: rezer-

wacja online i stały kontakt z gośćmi. 

 Czym odróżnia się mój cel podróży/mój produkt od konkurencji? Jaką inną wartość dodaną mo-

gą Państwo zaoferować?  

W tym miejscu wartość dodana może wynikać niebezpośrednio z Państwa własnej oferty, lecz do-

piero w powiązaniu z innymi czynnikami z otoczenia. W ten sposób zyskuje na atrakcyjności i ge-

neruje konkretny popyt (definicja celu podróży). 

 Jakie dodatkowe usługi mogą Państwo zaoferować  swoim odwiedzającym? 

W uzupełnieniu głównej usługi: Przewodnik oferuje nie tylko samo oprowadzenie, lecz także or-

ganizuje posiłek i dalszy punkt programu. W ten sposób cały przebieg programu jest perfekcyjnie 

zaplanowany. 
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Ćwiczenie 3: Profil  Państwa ofer-
ty/produktu 
 

 

 
 

 

 

Jakie oczekiwania mają Państwa goście, gdy do Pańtwa przyjeżdżają?  

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

 

Jak Państwa oferta odróżnia się od Państwa konkurencji? 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

 

Jakie dodatkowe usługi oferują Państwo Państwa gościom? 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

Jeśli odpowiedzieli Państwa na te pytania, to zasadniczy profil usług Państwa oferty powinien być teraz jasny. 

Jeśli mają Państwo wiele różnych ofert,to powinni Państwo odpowiedzieć na te pytania osobno dla każdej oferty. 
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Część 2 

Definicja 

turystycznego celu 

podróży 
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2.0 Część 2: Definicja turystycznego celu podróży 
 

Pojęcia “Cel podróży” używa się w celu opisu miejsca, które zostało wybrane na cel podróży. To jest z 

reguły przestrzeń geograficzna (może to być park rozrywki, region lub kraj), w której podróżny spędza 

czas, i która nie jest jego domem. 

 

Zgodnie  z definicją  WTO (World Tourism Organisation) turystyczny cel podróży to przestrzeń, w 

której istnieją podstawowe elementy turystyczne: Są to:  

 

 pod względem geograficznym:  

wyraźnie rozpoznawalna/dostrzegalna jednostka w  geograficznym lub administracyjnych grani-

cach,  w której goście spędzają swój czas podczas podróży 

 pod względem ekonomicznym:  

miejsce, w którym goście spędzają większość czasu, gdzie czynią największe wydatki, i gdzie tury-

styczny obrót stanowi ważny wkład w wartość dodaną  

 pod względem psychologicznym:  

podstawowy powód podróży / główny motyw podróżny 

Dla marketingu w turystyki kulturowej na obszarach wiejskich cel podróży to coś więcej niż tylko geo-

graficzny cel podróży. To oddziaływanie wzajemne produktów, usług, naturalnych zasobów, elemen-

tów sztucznych i informacji , które wywołują zainteresowanie u odwiedzających. 

Tak wiele czynników ma wpływ na postrzeganie celu podróży. Nie da się oddzielić całości  usług od 

geograficznej przestrzeni. Stąd cel podróży i produkt są często ze sobą identyczne.  

 

 

2.1 Aspekty atrakcyjngo celu podróży turystyki kulturowej  

2.2 środki finansowe, personel i działania 
 

Cel podróży charakteryzuje się powiązanymi ze sobą grupami naturalnych, kulturalnych i sztucznych 

zasobów (np. w kategorii parki - park rozrywki Europapark Rust). Parki rozrywki stają się atrakcjami i 

mogą zostać przekształcone w produkty. 

Każda oferta jest kombinacją towarów i usług, produkowaną na bazie lokalnych zasobów. Taka kom-

binacja jest motywem, na podstawie którego goście preferują dany cel podróży. 
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2.3 przestrzenny wymiar celu podróży 

 
Postrzegana przez podróżnych jako cel podróży przestrzeń jest kształtowana przez środki finansowe, 

personel oraz działania. Tylko wtedy, gdy te elementy funkcjonują jako całość, dana przestrzeń – 

wszystko jedno jak duża – postrzegana jest jako cel podróży. 

Tym samym celem podróży może stać się pojedynczy turystyczny oferent (patrz Park rozrywki Euro-

papark Rust), poszczególne miasto lub gmina lub kilka gmin razem. 

Właśnie w obszarze wiejskim cel podróży kształtowany jest często poprzez główną atrakcję oraz gru-

pę otaczających ją gmin z wyznaczonymi dla nich rolami. Na przykład: W przypadku głównej atrakcji 

sąsiadujące gminy oferują gościom możliwość noclegu  oraz inne formy spędzania wolnego czasu. 

Jest to powszechnie stosowany sposób postępowania w celu przestrzennego i czasowego rozszerze-

nia popytu (poprzez  przedłużenie okresu pobytu i powiązanie innych branż i usług) oraz wspierania 

rozwoju okolicy. 

 

Ćwiczenie  4: przestrzenny wymiar celu podróży 

 

Proszę dokonać przyporządkowania Państwa własnej oferty do różnych kategorii celu podróży. Zale-

camy użyć do tego ćwiczenia 6. Czy przyporządkowanie to wychodzi cały czas tak samo czy też zmie-

nia się zależnie od płaszczyzny rozważania? 

 

2.4 znaczenie turystycznego popytu dla całej sytuacji gospodarczej  
 

Koncentracja turystycznych punktów przyciągania nadaje każdej przestrzeni specjalny charakter. Tu 

zachodzi reguła: Im większa jest koncentracja atrakcji, tym większy jest popyt turystyczny.  

Pozytywne ekonomicznie efekty turystyki (jak dochód i zatrudnienie) widać  zarówno wewnątrz jak i 

na zewnątrz celu podróży, podczas gdy po części skutki dużego popytu odczuwalne są tylko wewnątrz 

celu podróży (np. większy ruch drogowy czy brak miejsc parkingowych).  
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Część 3 

Podstawowe oferty 

atrakcyjnego 

kulturowo celu 

podróży 
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 3. 0  część 3: Znaczenie turystycznego popytu dla całej sytuacji go-

spodarczej 
 

Cel podróży należy rozumieć jako powiązanie wielu elementów podstawowych i ofert, które przycią-

gają gości oraz zaspokajają ich potrzeby podczas pobytu. 

 

3.1 Atrakcje &  oferty  
 

Atrakcje stoją często w centrum zainteresowania odwiedzających i dostarczają głównego motywu 

podróżny do odwiedzenia celu podróży turystyki kulturowej w obszarze wiejskim. 

 

Atrakcje mające wpływ na podjęcie decyzji o podróży mogą dotyczyć budynków (np. zabytków archi-

tektury jak klasztory i historyczne miejsca) lub ofert kultury (np. muzeów, teatru, galerii sztuki, wyda-

rzeń kulturalnych) 

Do tego dochodzą dalsze, mniej namacalne czynniki, które należy przyporządkować ludowym trady-

cjom bądź poczuciu istnienia, np.: 

 historyczne szlaki handlowe np.  rzymskie światowe dziedzictwo – umocnienia graniczne  

 rytuały, zwyczaje i obyczaje (kraj rodzinny i obyczaje) 

 wyjątkowe i szczególnie emocjonalne przeżycia  

(np.  szczególne punkty w danym kraju jak widok z góry Zugspitze lub z Skagerak miejsce zetknię-

cia się dwóch mórz Północnego z Bałtyckim lub powód, „dlaczego wino na urlopie smakuje lepiej 

niż w domu…”. 

 Na ogólnych doświadczeniach opierają się wyobrażenia (np. „ urlop na plaży”, poczucie istnienia 

na południu,….) 

 

3.2 usługi dodatkowe i przyjemności 
 

Mamy tu na myśli możliwie szeroką ofertę usług, placówek i ofert infrastrukturalnych, które umożli-

wiają i ułatwiają gościom pobyt. 

Chodzi tu o infrastrukturę podstawową jak publiczny transport regionalny lub miejski jak i bezpo-

średnie oferty usług: wybór punktów noclegowych i gastronomicznych, informacje turystyczne, miej-

sca wypoczynku, przewodnicy, organizatorzy podróży oraz możliwości zrobienia zakupów. 
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3.3 osiągalność i dostępność 
 

Jeśli cel podróży ma oddziaływać ponadregionalne lub międzynarodowo, ważne są oprócz lokalnej 

infrastruktury  komunikacji także ponadregionalne połączenia komunikacyjne: autostrady, dobre 

połączenia kolejowe, bliskość lotniska lub portu. 

 

Także warunki uzyskania wizy, przepisy wjazdowe do danego kraju oraz przepisy celne mają wpływ 

na ocenę osiągalności. 

3.4 Image 
 

Postrzeganie celu podróży względnie przekazany potencjalnym gościom jego image/wizerunek ma 

decydujące znaczenie w pozyskiwaniu odwiedzających dla danego celu podróży. Nie wystarczy ofe-

rować wiele atrakcji i usług dodatkowych, jeśli potencjalni goście nie są ich świadomi. 

Do budowania wizerunku można użyć różnych sposobów: tworzenie własnej marki i jej promocja, 

przewodniki oraz marketing online…. 

Wizerunek regionu jest kształtowany przez liczne czynniki: wyjątkowość miejsca, zabytki, ukształto-

wanie krajobrazu, ogólne bezpieczeństwo, jakość obsługi oraz cały czas gościnność mieszkańców. 

3.5 kształtowanie cen 
 

Kształtowanie cen to dalszy ważny aspekt konkurencyjności celu podróży. Elementami kształtowania 

cen są koszty podróży oraz koszty noclegu i wyżywienia, bilety wejściowe oraz inne opłaty serwisowe 

(np. opłata za toaletę, Internet etc.) Decyzja o podróży do celu podróży może być także zależna od 

innych ekonomicznych czynników jak na przykład aktualny kurs walut.  

3.6 osobiste zasoby 
 

Przygotowanie atrakcyjnych usług dla gości wymaga dużo pracy oraz współpracy z lokalną wspólnotą. 

Czynnik  ludzki jest dla celów podróży i turystycznych oferentów ważny z dwóch powodów:  

1. Właśnie dlatego, że atrakcyjne oferty usług dla gości wymagają dużej pracy, potrzebni są wy-

kształceni pracownicy 

2. “doświadczana gościnność”, to znaczy sposób zachowania i nastawienie lokalnej ludności wobec 

gości,  ma znaczny wpływ na przeżycia urlopowe gości.  

Aby uwzględnić oba te aspekty ważne jest, aby pracownicy i miejscowa ludność byli świadomi odpo-

wiedzialności względnie jej wpływu. 

To udaje się najlepiej, gdy regularnie przedstawia się i komunikuje korzyści i znaczenie gospodarcze 

turystyki (wewnętrzny marketing). 
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W najlepszym razie ten aspekt wewnętrznego marketingu jest częścią całej strategii celu podróży w 

ramach rozwoju produktu i zarządzania celem podróży. 

 

Ćwiczenie 5: Definicja sieci usług 

Proszę spróbować podać wszystkie „punkty kontaktowe“ pomiędzy gościem a Państwa instytucją. 

Przykład: „ankiety na temat prospektów online i telefonicznie“ , „ opracowywanie ankiet na temat 

rezerwacji wewnątrz i na zewnątrz“ lub „zarządzanie skargami” Proszę pracować najlepiej w grupie 

razem  ze wszystkimi pracownikami. Potem przedyskutować ustalony stan faktyczny i ustalić stan-

dardy dla poszczególnych kroków opracowywania. 

 

Może to być: 

- kontrolowana rozmowa na temat, na jakie szczegóły w życzeniach gości zwrócono uwagę w ankiecie 

- ustalanie, jakie dodatkowe usługi podczas ogólnej ankiety są podawane, np. wskazówka regularnych 

ofert zwiedzania z przewodnikiem lub podkreślenie odpłatnych materiałów kartograficznych 
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Ćwiczene 6: Elementy Państwa celu 
podróży 
 

 
 

Proszę wyliczyć elementy ważne dla Państwa organizacji/przedsiębiorstwa i objaśnić, dlaczego.. 

 

1)________________________________________________________________________ 

 

2)________________________________________________________________________ 

 

3)________________________________________________________________________ 

 

4)________________________________________________________________________ 

 

5)________________________________________________________________________ 

 

6)________________________________________________________________________ 

 

 

Proszę przemyśleć, które elementy od razu się Państwu nasunęły, a które nie? 

 

Państwa placówka kulturalna nie jest samotną planeta we wszechświecie. Jest wpleciona w sieć innych 

usług/produktów i ich oferentów/wytwórców, którzy także są częścią celu podróży. Proszę spojrzeć z ich punktu 

widzenia (np. hotelu, muzeum, zamku, atelier) i przyporządkować jeszcze raz te elementy. 

 

1)________________1)_________________1)__________________1)_________________ 

2)________________2)_________________2)__________________2)_________________ 

3)________________3)_________________3)__________________3)_________________ 

4)________________4)_________________4)__________________4)_________________ 

5)________________5)_________________5)__________________5)_________________ 

6)________________6)_________________6)__________________6)_________________ 

 

Czy teraz te elementy zmieniły kolejność w porównaniu do Państwa własnej placówki? Jeśli tak, proszę 

przemyśleć, jakie to może mieć znaczenie dla Państwa pracy i jakie wynikają z tego wnioski? 

 

. 
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4.0 Część 4: podstawowe wyposażenie celu podróży turystyki kulturowej 
 

Dla turystyki kulturowej ważnym jest znać charakterystyczne cechy, które wyznaczą konkurencyjność 

celu podróży. To dotyczy w szczególności sieci turystyki kulturowej  na obszarach wiejskich. Jedynie 

ten, kto zna znaczenie i wpływ poszczególnych czynników może podejmować decyzje, gdzie i jak na-

leży zainwestować najczęściej ograniczone mocno środki finansowe. 

Podczas, gdy inne części składowe zapewniają  gospodarczy sukces i rentowność, to główne zasoby 

celu podróży są powodem, dla których zainteresowani goście wybierają ten cel podróży  a nie inny.  

Stąd informacje, które cechy mogą najbardziej wpłynąć na konkurencyjność celu podróży , mają dla 

Państwa kluczowe znaczenie.  

4.1 Krajobraz & Klimat 
 

Naturalne i geograficzne atrybuty celu podróży nadają jego charakter. Są naturalnym otoczeniem, 

które  zwiedzający  chcą zobaczyć i definiują tym samym większą część estetycznych i wizualnych 

zalet celu podróży. 

Architektoniczne pustostany w historycznym centrum miejscowości lub na drogach przejazdu, psują 

odbiór krajobrazu. Jeśli pod względem równowagi  interesów nie da się tego uniknąć, należy szukać 

kreatywnie pozytywnych relacji z tymi obiektami (patrz punkt 4).  

4.2 Kultura & historia 
 

Zasadniczo uważa się, że kulturowe i historyczne aspekty lub też specjalne rytuały i zwyczaje (dzie-

dzictwo kulturowe) stanowią bardzo mocne argumenty wpływające na konkurencyjność tych miejsc. 

Także oferty o najwyższej jakości i współczesne style życia są punktami przyciągania charakteryzują-

cymi cel podróży. 

4.3 miks ofert 
 

Oferty wielu aktywności stanowią zaletę. Dzięki temu goście mogą bardziej intensywnie doświadczać 

tego celu podróży.  

Ten czynnik jest tym bardziej ważny, gdyż obecnie osoby podróżujące w sposób wzmożony poszukują 

przeżyć wychodzących poza dotąd przyjęte pasywne formy zwiedzania. Dzięki temu wzrośnie też 

konkurencyjność celu podróży, gdyż większa będzie różnorodność przeżyć turystyki kulturowej.  
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4.4 rozrywka 
 

Rożne kulturalne dziedziny takie jak teatr, koncerty, festiwale czy sztuka nowoczesna stanowią ważny 

wkład w branżę turystyczną. 

 

Dobry przykład: Wioska artystów Worpswede 

 

Czy znacie Państwo wioskę artystów Künstlerdorf Worpswede? Jeśli nie, proszę najpierw wejść na tę 

stronę internetową Homepage des Dorfes. Pod koniec XIX wieku pewna grupa artystów zaintereso-

wała się tą wsią liczącą 800 dusz, która następnie stała się nie tylko siedzibą stowarzyszenia artystów 

Worpsweder Künstlervereinigung, lecz  także nowym modelem życia i wzorem innowacyjnej archi-

tektury. Artyści z Worpswede stali się znani na całym świecie, a wieś stała się symbolem stylu w sztu-

ce i stylu życia. Worpswede stało się miejscem żywej sztuki. Do dziś ta dolnosaksońska wieś zachowa-

ła swój wiejski charakter i jest miejscem życia i twórczości ponad 130 osiadłych tu artystów i ręko-

dzielników. Rocznie przyciąga tysiące osób zainteresowanych kulturą z całego świata. Tworzone tu 

oferty turystyczne są skierowane dokładnie dla tej grupy celowej . 

 

4.5 infrastruktura turystyczna 
 

Infrastruktura turystyczna obejmuje obszar specyficznych potrzeb podróżnych: noclegów, restauracji, 

infrastruktury komunikacyjnej, miejsc rozrywki i spędzania czasu wolnego. Taka infrastruktura tury-

styczna jest ważnym elementem kreującym atrakcyjność. 

 

4.6 powiązania rynkowe 
 

Wiele kulturalnych i gospodarczych powiązań z krajami pochodzenia (etniczne pochodzenie i ruchy 

migracyjne) może oferować mocną i trwałą relację oraz tworzyć podwaliny do budowy turystyki kul-

turowej wewnątrz celu podróży. 

Takie powiązania mogą prowadzić do powstania stosunków biznesowych  i handlowych, które wy-

tworzą zarówno stały napływ odwiedzających jak i inicjować nowe formy gospodarczego rozwoju. 

Takie relacje można także nawiązać poprzez powiązania religijne bądź historyczne. 

http://www.worpswede-touristik.de/


 

 

KSZTAŁCENIE W ZAKRESIE TURYSTYKI KULTUROWEJLTURTOURISMUS 

MODUŁ 1 – CHARAKTERYSTYKA CELU PODRÓŻY 

 
 
 
 

 
30 

 

 

Dobry przykład: żydowska kultura wspomnień 

 

Historia Żydów jako główny motyw podróżowania kulturoznawczego: Przypominanie o historii Żydów 

i ich kulturze  jest w Niemczech stałym elementem niemieckiej kultury wspomnień. Wokół tego po-

wstał w międzyczasie własny rynek, np. oferty podróży po Niemczech specjalnie dla gości z Ameryki: 

www.kulturreise-ideen.de/religion/juedische-geschichte.html .  

 

4.7 wydarzenia specjalne 
 

Szczególne inscenizacje  i ponadprzeciętne wydarzenia kulturalne mogą generować dużą ilość osób 

zainteresowanych  i zapewnić ich uczestnictwo zarówno w kręgu osób przyjezdnych jak i miejsco-

wych. 

Spektrum możliwych wydarzeń specjalnych rozpościera się przy tym od skromnego festiwalu ludo-

wego (typowe dla regionów winobranie, lokalne bazary chłopskie lub wydarzenia wynikające z trady-

cji) aż do ponadregionalnych dużych uroczystości. 

Współpraca kilku celów podróży na obszarze wiejskim ma o wiele większy potencjał  stworzenia wy-

darzenia specjalnego i wykreowania swojej konkurencyjności. Austriacki Festiwal Muzyki Kameralnej 

Lockenhaus  jest wspaniałym przykładem na to, że wartościowe wydarzenia kulturalne mogą ustabili-

zować i wzbogacić obszary wiejskie. 

 

Dobry przykład: Lockenhaus Festiwal Muzyki Kameralnej  

 

 1.000 miejscowości w rejonie Burgenland na granicy węgierskiej  

 Siła przyciągania festiwali muzycznych jest tak duża, że oferowane są miejsca noclegu oddalone o 

25km od miejsca festiwalu. 

 www.kammermusikfest.at 

 

4.7 przyrodnicze właściwości i jak można je wkorzystać  
 

Prawdopodobnie myślą Państwo teraz, że nie są Państwo w stanie wpłynąć na krajobraz i klimat. To 

oczywiście się zgadza, ale nie do końca. Podajemy tu kilka przykładów na relacje z rzekomo nie-

zmiennymi  warunkami przyrodniczymi.  

 

http://www.kulturreise-ideen.de/religion/juedische-geschichte.html
http://www.kammermusikfest.at/geschichte
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 Czy zmiana klimatu ma wpływ na Państwa ofertę?  

To powinni Państwo podczas kolejnego remontu zainstalować klimatyzację lub cieszyć się z 

przedłużonego sezonu, gdyż region staje się wcześniej wiosną i dłużej na jesień  atrakcyjny. 

 Elektrownie wiatrowe są już opisywane jako „wizualne zanieczyszczanie środowiska“ . Najpraw-

dopodobniej będą kiedyś należał do przemysłowych zabytków architektury. Proszę pomyśleć o 

wielu brzydkich blokach w byłych krajach socjalistycznych. 

 Proszę spróbować wymienić kilka podstawowych przyrodniczych warunków, które mogłoby być  

punktami przyciągania lub atrakcjami w Państwa ofercie? 

 Jakie czynniki rozwijają się pozytywnie z punktu widzenia Państwa jednostki/oferty?  

 Jakie czynniki będą miały negatywne skutki dla Państwa oferty?  
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Ćwiczenie  7:  przyrodnicze 
warunki i jak można je 
wykorzystać w turystyce 
kulturowej  

 
 

 

Proszę wymienić przyrodnicze warunki Państwa regionu, które się mogą później okazać magnesami 

przyciągającymi gości do Państwa regionu:  

 

1)________________________________________________________________________ 

 

2)________________________________________________________________________ 

 

3)________________________________________________________________________ 

 

 

Jakie warunki mogą się kiedyś okazać pozytywne dla rozwoju Państwa organizacji /Państwa oferty? 

 

1)________________________________________________________________________ 

 

2)________________________________________________________________________ 

 

3)________________________________________________________________________ 

 

 

Jakie warunki mogą wpłynąć negatywnie na Państwa organizację /Państwa ofertę?  

 

 

1)________________________________________________________________________ 

 

2)________________________________________________________________________ 

 

3)________________________________________________________________________ 

 

 

. 
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5.0 Część 5: postrzeganie celu podróży 
 

Podróżni jeszcze zanim przyjadą mają pewne wyobrażenie na temat swojego celu podróży. Te wyob-

rażenia można kształtować na bardzo różne sposoby: 

poprzez 

 Wiadomości względnie relacje na temat aktualnych wydarzeń 

 Produkty z regionu: przekaz na temat regionu winnic wykształca u potencjalnego odwiedzającego 

określony wizerunek krajobrazu i ewentualnie nawet klimatu bądź też ogólnego stylu życia 

 Przeżycia kulinarne: prawie każde dziecko ma pewne wyobrażenie o smaku włoskiej pizzy, chociaż 

nigdy nie było we Włoszech 

 Wyobrażenie kreowane na podstawie filmów (proszę pomyśleć o Audrey Hepburn, w której fil-

mach akcja rozgrywa się we włoskim regionie Marche) 

 Historie z dzieciństwa (historie dzieci z Bullerbym szwedzkiej pisarki  Astrid Lindgren) 

 Przekaz słowny (poczta pantoflowa)  

 I szerokie spektrum indywidualnych skłonności (miłośnicy róż mają określone wyobrażenia o re-

gionie wokół bułgarskiej doliny róż Kazanlak).  

Na tej płaszczyźnie  może Organizacja Zarządzanie Celem  Podróży /Destinationsmanagement Orga-

nisation (DMO)/ wpływać na liczbę odwiedzających, jeśli uda się wypromować markę. Wizerunek 

marki może pozytywnie wpływać na postrzeganie ludzi, gdyż tworzy ona psychologiczne, emocjonal-

ne oraz motywujące powiązanie pomiędzy gościem a celem podróży. Marka celu podróży jest całym 

zbiorem elementów, włącznie z wiadomościami i wartościami, która powinna prowokować do pozy-

tywnego postrzegania w świadomości potencjalnych gości. 

 

5.1 marka celu podróży 
 

W najlepszym przypadku marka powoduje różnicowanie i pozycjonowanie w stosunku do konkurencji 

(„Dlaczego lepiej nad Morze Bałtyckie niż nad Śródziemne?“) i przemawia do grup celowych do ich 

potrzeb. To można osiągnąć poprzez: 

 

 Identyfikację unikatowych ofert, które pozwalają na rozróżnianie tego celu podróży od innych 

 Powiązanie informacji w przekazie dla gości: np. Region winnic cechuje łagodny klimat i wysokie 

temperatury na wiosnę i jeszcze długo na jesień, dlatego ten region jest atrakcyjny dla osób lubią-

cych aktywność poza domem, …. 

 Cechy szczególne i właściwości regionu: np. doliny rzek dla początkujących rowerzystów o małym 

stopniu trudności 

 Opis celu podróży 

 wypromowanie hasła lub marki graficznej/logo), która wspiera merytorycznie pozycjonowanie. 
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Dobry przykład: Marka celu podróży 1: Południowy Tyrol  

/Südtirol 

 

Strategia rozwoju marki Południowego Tyrolu  

Marketing turystyczny Południowego Tyrolu działa poprzez różnego   

rodzaju sub-marki, które z czasem wychodzą poza turystykę i tworzą  

wielowarstwowy obraz marki Południowego Tyrolu . 

Dane celu podróży:    

116 gmin 

7.400 km² (w porównaniu do Schwarzwald 6.000 km²) 

 

Przykładowo w logo marki parasolowej Południowego Tyrolu pokazana jest panorama Dolomitów 

(powiązanie krajobrazowe/ opis krajobrazu). 

Logo produktu „Südtirol Wein“ lub pieczęć jakości nawiązują do marki parasolowej i umacniają ją 

(nawiązanie do produktów tego regionu). Również ta submaka względnie logo produktu ma korzyści 

z wartości marki parasolowej. 

Dalsze szczegóły, cele i treści znajdą Państwo wyjaśnione na stronie  www.dachmarke-suedtirol.it  

 

Dobry przykład marka celu podróży 2: Zamek Guttenberg 

 

Cel wycieczek Zamek Guttenberg, Powiat Neckar-Odenwald-Kreis, Land Baden-Württemberg 

Na zamku  Guttenberg znajduje się muzeum zamkowe oraz stacja ornitologiczna ptaków szponia-

stych. Gospoda zamkowa z własnymi potrawami oraz wydarzenia kulturalne u podnóża zamku, śre-

dniowieczne schronisko z ofertą noclegową to wszystko sprawia, że zainteresowanie gości jest duże. 

Poszczególne submarki względnie części oferty różnych partnerów są promowane wspólnie pod mar-

ką „Zamek Guttenberg – zamek orła“  

www.burg-guttenberg.de /  https://greifenwarte.burg-guttenberg.de  /  

https://museum.burg-guttenberg.de   /  https://burgschenke.burg-guttenberg.de/  

http://www.dachmarke-suedtirol.it/
http://www.burg-guttenberg.de/
https://greifenwarte.burg-guttenberg.de/
https://museum.burg-guttenberg.de/
https://burgschenke.burg-guttenberg.de/
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W zależności od wielkości celu podróży obok marki parasolowej używa się dalszych submarek (hie-

rarchicznie podporządkowanych) które pochodzą z różnych segmentów rynku lub skierowane są do 

różnych grup celowych. Zarówno marka parasolowa jak i submarki powinny być tak zaplanowane, 

żeby można było ich użyć w różnych mediach: stronach internetowych , ulotkach, wyświetlaczach i  w 

dalszych  kampaniach wspierających sprzedaż (korzystanie online i wydruk, w różnych wielkościach,  

na kolorowo i czarno – biało,…)  

Raz wytworzona będzie taka marka ambasadorem i twarzą celu podróży oddziaływując na sposób 

postrzegania  przez odwiedzających. 

Dla prawie każdego motywu podróżnego (jazda na rowerze, wędrowanie, podróże kulturowe) można 

obecnie znaleźć (mniej lub bardziej wartościowe) cele podróży. Cel podróży musi się jednak i to się 

dzieje w większej części poprzez branding (tworzenie marki)- odróżniać od innych celów podróży, aby 

został zauważony i wybrany wśród innych. 

W związku z tym powstała cała branża instytucji doradczych, które wspierają cele podróży i organiza-

cje turystyczne w ich działaniu. To jest wymagające zadanie połączenia dużej ilości ludzi i personelu 

oraz miejscowości w celu stworzenia ważnego dla podróżnych wyobrażenia. 

We wszystkich strategicznych przemyśleniach należy zauważyć, że powstaje poprzez to punkt zwrot-

ny dla całej oferty i sprzedaży produktu końcowego oraz to że tworzenie marki dla miejsca oznacza 

tworzenie marki dla żyjących tam ludzi. 

Więcej na temat tworzenia marki w module 4, części 2. 
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Dobry przyklad 3:  Koncepcja Submarki 

 

Marketing Turystyczny Landu Baden-Württemberg 

Marka parasolowa  „Wir sind Süden“ („My jesteśmy południem“) jest połączona z submarkami  Rad-

süden (Południe z rowerem), Wandersüden (Wędrujące Południe) , Weinsüden (Wino na Południu) 

czy Grüner Süden (Zielone Południe). Dodatkowo np. na rok jubileuszowy Niemieckiej Zasady Czysto-

ści Piwa wykreowano submarkę„Piwo na Południu – Land Miłośników Baden-Württemberg“. 

Dane celu podróży :    

1101 gmin 

35.750 km² 

 

(Uwaga: Design korporacji jest w momencie powstawania tej publikacji zmieniany). 
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Ćwiczenie 8: Porównywalna 
analiza celów podróży 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proszę porównać dwa lub więcej celów podróży lub wycieczek i sprawdzić, czy działają one zgodnie z 

tymi regułami. Czy cele podróży i wycieczek w Państwa przekazie oferują elementy, które odróżniają 

się od konkurencji? 

 

________________________________________________________________________ 

 

Czy cele podróży lub wycieczek w Państwa przekazie  oferują motywujące przesłanie dla Odwiedzają-

cych, podkreślające pozytywne cechy? 

 

________________________________________________________________________ 

 

Czy mogą Państwo znaleźć przesłanie do pozycjonowania na rynku, które opisuje cel podróży lub 

wycieczki? 

 

________________________________________________________________________ 

 

Czy istnieje hasło/slogan lub znak graficzny dla tego celu podróży/wycieczek? 

 

________________________________________________________________________ 

 

Co łączy i co różni te cele podróży? 

 

________________________________________________________________________ 

 

Który obraz najbardziej odpwiada Państwa środowisku i Państwa ofercie?  

 

________________________________________________________________________ 

 

Czy mogą Państwo pozyskać  z tego jakieś sugestie dla Państwa celu podróży? 
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Część 6 

Zarządzanie celem 

podróży 
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6.0 Część 6: Zarządzanie celem podróży 
 

Budowanie celu podróży w ramach turystyki kulturowej wymaga solidarności wielu organizacji tury-

stycznych i kulturalnych, które zmierzają do wspólnego celu. Rola organizacji nadrzędnej polega na 

sterowaniu tym wymagającym procesem. Celem w tym powinno być koordynowanie pracy działaczy i 

placówek partnerskich oraz ich aktywności. To dzieje się w ramach strategii, która jest zdefiniowana 

dla działaczy na poszczególnych etapach. Nie chodzi przy tym o kontrolowanie pracy partnerów, lecz 

o odpowiednie przekazywanie fachowej wiedzy działaczom oraz w pewnym stopniu o zdefiniowanie 

niezależnych i obiektywnych celów i wskazanie wspólnej drogi. 

6.1 Co oznacza zarządzane celem podróży w turystyce kulturowej? 
 

Zarządzanie celem podróży to koordynowanie wszystkimi elementami, które określają atrakcyjny cel 

podróży turystyki kulturowej (atrakcje i oferty, usługi dodatkowe i wygody, osiągalność i dostępność, 

marketing, politykę cenową). 

 

Zarządzanie celem podróży oznacza strategiczne założenie w celu połączenia kulturalnych i turystycz-

nych oferentów. Zarządzanie w formie sieci może skutkować  tym, że można uniknąć podwójnej pra-

cy z zakresu reklamy, usług dla odwiedzających, szkolenia i dokształcania personelu oraz innych pro-

cesów biznesowych. Zarządzanie powinno także pomóc w ustaleniu luk w zarządzaniu, które nie mo-

gą być eliminowane w ramach pracy w poszczególnej placówce kultury czy turystyki. 

 

Najwyższym celem jest pozyskiwanie odwiedzających poprzez marketing dla ofert kulturalnych w 

obszarze celu podróży oraz świadczenie dla tych gości usług, które zaspokoją ich oczekiwania.  Wy-

magany  jest w związku z tym cel podróży, w którym oczekiwane przez gości przeżycia mogą zostać 

spełnione. Dopiero potem może nastąpić marketing dla celu podróży i rozwój ofert turystycznych. 

Zanim więc zacznie się pozyskiwać gości działaniami marketingowymi i zanim goście odwiedzą dany 

cel podróży, należy stworzyć infrastrukturę turystyczną i warunki ramowe dla niej, żeby potem móc 

tworzyć oferty podróży. 
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Przykład:  

 

Proszę sobie wyobrazić, że pracują Państwo w małym muzeum na obszarze wiejskim. Goście, którzy 

chcą do Państwa przyjechać, szukają transferu lub oczekują po zwiedzeniu Państwa wystawy odpo-

czynku. 

 

Czy jest możliwe w celu zapewnienia dodatkowych przeżyć zorganizowanie specjalnego transferu ro-

werem albo zaprzęgiem konnym? 

 

 

Przypuszczalnie nie ma u Państwa kawiarni w muzeum, ale co mogliby Państwo alternatywnie go-

ściom zaoferować?  

 

Czy współpracują Państwo z restauracją położoną w pobliżu i mogą Państwo wykupić talony dla gości 

muzeum? Czy istnieje możliwość zrywania jabłek w ogrodzie muzealnym przez samych gości? Czy w 

Państwa miejscowości można nabyć świeżo upieczony regionalny chleb lub ciasto domowego wypie-

ku? 

Zadaniem zarządzania celem podróży byłoby wskazanie zapotrzebowania na poszczególne oferty i 

rozwijanie pomysłów na poszczególne oferty. 
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Proszę stworzyć listę życzeń z wszystkimi punktami, która pomoże rozwinąć promocję Państwa celu 

podróży. Jakie z następujących działań uwzględniliby Państwo? 

 

- praca nad wspólnym celem 

- przyswojenie wiedzy fachowej przez personel 

- rozwijanie strategicznego założenia w celu koordynowania pracy poszczególnych jednostek/ działa-

czy  

- unikanie podwójnego nakładu pracy 

- identyfikacja luk w zarządzaniu 

- stworzenie właściwych warunków ramowych 

 

 

Jakie inne działania uwzględniliby Państwo jeszcze na tej liście? 

 

 
________________________________________________________________________ 
 
 
 
________________________________________________________________________ 
 
 

 

________________________________________________________________________ 

 

 

Jeśli to jest możliwe proszę przedyskutować tę listę z Państwa partnerami , którzy działają także w 

Państwa regionie w branży turystyki kulturowej. Proszę ich poprosić o stworzenie własnych list z ich 

perspektywy i przedyskutować potem wspólne punkty oraz rozbieżności.  

  

 

  

Ćwiczenie 9: Proszę opracować plan zarzą-

dzania celem podróży dla Państwa obszaru 
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Najlepszy przykład 
. 

  

Najlepszy przykład 1: 
Zarządzanie celem podróży w 
regionie Marke (Włochy) 

 
 

Dlaczego to jest dobry przykład? 

 

Zarządzanie celem podróży włoskiego regionu Marke („Regione Marche“)  jest częścią zarządzania 

regionalnego poprzez administrację regionu Marke w środkowych Włoszech. Wydział administracji 

ds. Turystyki rozwija i wspiera regionalną turystykę oraz koordynuje działania.www.regione.marche.it 

Dane statystyczne:  236 gmin na obszarze 9.700 km² 

Region rozwija turystykę na podstawie 6 marketingowych priorytetów. Te priorytetowe kwestie są 

potem promowane poprzez własne katalogi, aplikacje na smartfon-y i produkty turystyczne lokalnych 

agencji podróży 

 

1. „Niebieski kolor Regionu Marke“ 

Region Marche posiada  180 km linii brzegowej oraz 26 kąpielisk z piaszczystymi plażami. 17 ką-

pielisk morskich jest oznaczonych certyfikatem jakości „niebieskiej flagi“. Góra „Monte Conero“ 

ciągnie się wzdłuż wybrzeża tworząc  tło dla plaż i zatok z jasną niebieską wodą.  

 

„Parki i krajobrazy“ 

Góry Apeniny oddalone tylko o parę km od wybrzeża przyciągają turystów swoimi wzgórzami, 

szczytami i zielonymi dolinami. Prawie 90 tysięcy hektarów pokrytych jest parkami i rezerwatami 

przyrody, jak na przykład park narodowy Monte Sibillini, gdzie można uprawiać trekking, rafting 

organizować spływy kajakowe oraz cieszyć się  wyprawami rowerowymi. 

 

2. „Geniusz Regionu Marche“ 

Region Marche jest regionem z dawnymi tradycjami pełnym arcydzieł i dzieł sztuki. Pośród licznych 

miejsc kultury należy szczególnie wyróżnić wpisane na listę światowego dziedzictwa Urbino. Kom-

pozytorzy, muzycy, poeci i artyści rozsławili region Marche na całym świecie. 

 

Dalsze priorytety to : „Górzyste krajobrazy i miejsca historyczne“, Duchowość i medytacja“ oraz  

„Made in Marche“, przewodnik o produktach regionalnych i tradycyjnych przepisach kulinarnych, 

warsztatach rzemiosła artystycznego raz muzeach.  

 

http://www.regione.marche.it/


 

 

Kształcenie w zakresie turystyki kulturowej  

MODUŁ 1 – CHARAKTERYSTYKA CELU PODRÓŻY 

 
 
 

 
44 

 
 

 
 

Best Practice 2: Zarządzanie 
celem podróży Muzeum 
Ceramiki Höhr-Grenzhausen 
(Westerwald) 
 

 
 

Dlaczego to jest dobry przykład? 

 

Muzeum Ceramiki to nie tylko miejsce zachowywania i konserwacji historycznej i ówczesnej ceramiki, 

lecz także przykład na promocję całego regionu poprzez wzmacnianie i wspieranie starego rzemiosła 

artystycznego. Miasto Höhr-Grenzhausen oraz region są częścią tej tradycji, dlatego też finansują 

działalność muzeum. Także kraj związkowy Rheinland-Pfalz przekazuje dotacje na muzeum. Lokalna 

ludność jest dumna ze swojej tradycji wytwarzania ceramiki na obszarze kulturowym zwanym Kan-

nenbäckerland i utożsamia się z tą tradycją. 

Celem zarządzania jest promocja całego zespołu zakładów ceramicznych, które powstały wokół mu-

zeum i produkują zarówno przedmioty użytkowe jak i dzieła sztuki. Jest to możliwe dzięki niskim 

czynszom, zaangażowaniu się artystów w pracę twórczą muzeum oraz dzięki możliwości wystawiania 

i sprzedawania tych produktów w sklepie muzealnym. Do tego dochodzi wymiana doświadczenia 

pomiędzy partnerami z całego świata, organizacja międzynarodowych konkursów oraz bezpośrednia 

promocja sprzedaży poprzez coroczny jarmark ceramiki. 

Muzeum jest bardzo mocno połączone z promocją miasta, regionu, branżą turystyczną, gospodarczą 

oraz regionalną turystyką. Do tego dochodzi uczestnictwo w europejskiej „ulicy ceramicznej” oraz 

połączenie siecią z aktywnymi na arenie międzynarodowej miejscami produkcji i postępu techniczne-

go (np. poprzez konferencje, targi i korzystanie z mediów społecznych). Lokalna gospodarka (np. pro-

ducenci szkła Rastal) wspiera te działania pragmatycznie poprzez darowizny w naturze. 

Uzupełniająco w sprawie podstawowej roli zachowywania i wystawiania oferty podstawowe tego 

muzeum obejmują program kulturalny, pomieszczenia do organizacji wydarzeń kulturalnych, semina-

riów i warsztatów dla fachowców i amatorów, programy dla dzieci oraz wspaniały sklep muzealny. 

 

 Mehr: http://www.keramikmuseum.de  

http://www.keramikmuseum.de/
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EUROPETOUR  

Doskonalenie w zakresie europejskiej turystyki kulturowej na obsza-

rach wiejskich 
 

Europejskie miasta i regiony są pełne unikatowych skarbów kultury, które przyciągają 

gości z całego świata. Zwłaszcza na obszarach wiejskich znajduje się wiele wspaniałych 

miejsc dziedzictwa kulturowego takich jak zamki, klasztory i historyczne ogrody, zacho-

wywane zwyczaje, historyczne rzemiosło artystyczne, festiwale sztuki i kultury od klasyki 

do awangardy. Wszystko to jest jakby stworzone do budowania atrakcyjnych ofert dla 

zainteresowanych kulturą gości. 

EUROPETOUR zmierza do podniesienia jakości zawodowego przygotowania osób pracują-

cych na obszarach wiejskich, zajmujących się rozwijaniem ofert z zakresu turystyki kultu-

rowej. 10 instytucji, stowarzyszeń i sieci (z dziedziny kultury, turystyki, doskonalenia za-

wodowego, administracji publicznej i wspierania gospodarki) z Niemiec, Belgii, Bułgarii, 

Rumunii, Austrii, Polski, Hiszpanii i Włoch wymieniło się swoimi doświadczeniami i opra-

cowało wspólnie ten program szkoleniowy. Szczególne uwzględnienie znalazło w nim pro-

fesjonalne wykorzystanie  mediów społecznych oraz online- marketing do promocji ofert 

turystyki kulturowej. 

Są Państwo zainteresowani wymianą doświadczeń lub aktywną współpracą?  

Polski partner to Gmina Myślibórz, członek Polsko-Niemieckiej Sieci Klasztorów, reprezen-

tująca stowarzyszenie Klosterland e.V. w projekcie Europetour. 

Kontakt po stronie polskiej: 

Urząd Miasta i Gminy Myślibórz 

Ul. Rynek im. Jana Pawła II 1 

74-300 Myślibórz, tel. +48 5 747 2061, Fax. +48 95 747 3363, www.mysliborz.pl, www.klosterland.pl 

 

Kontakt po stronie niemieckiej 

Klosterland e.V.,  

Lara Buschmann, Menadżer sieci 
Telefon 

+49 (0)3382 768 -841/-842 

e-Mail info@klosterland.de 

Internet www.klosterland.de 
 

 

http://www.mysliborz.pl/
http://www.klosterland.pl/
mailto:info@klosterland.de
http://www.klosterland.de/
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 Niemieccy partnerzy 

Stowarzyszenie „Kultur und Arbeit e.V.“ z Bad Mergentheim  oraz  

Stowarzyszenie „Touristikgemeinschaft Heilbronner Land (Heilbronn)“ jak również człon-

kowie sieci turystyki kulturowej KIRA-Netzwerk z regionu Heilbronn-Franken.   

Więcej pod: www.europetour.tips  

Kontakt: 
Dr. Karin Drda-Kühn 
Kultur und Arbeit e.V. 
Goethestr. 10 · D-97980 Bad Mergentheim 
Tel. 0049 7931 56 36 374 · Fax 0049 7931 99 27 31 
www.kultur-und-arbeit.de   ·  info@europtour.tips  
 
Tanja Seegelke – Sandra Holte 
Touristikgemeinschaft HeilbronnerLand e.V. 
Lerchenstraße 40 · D-74072 Heilbronn 
Telefon 0049 7131 994-1390 · Telefax 0049 7131 994-1391 
www.HeilbronnerLand.de · info@heilbronnerland.de 

 

 

W Austrii jest do Państwa dyspozycji partner projektu stowarzyszenie  

Kreativreisen Österreich.  

Kontakt: 

Hermann Paschinger  ·  Mag. (FH) Elena Paschinger 
Kreativreisen Österreich 

Straßfeld 333  · A-3491 Straß im Straßertale 

Tel. +43 2735 5535-0  ·  Fax +43 2735 5535-14 

www.kreativreisen.at  ·  info@kreativreisen.at  

 

10 partnerów– 8 europejskich regionów – wspólne cele 

Celem projektu EUROPETUR jest połączenie wiedzy i doświadczeń dziesięciu różnych 

partnerów z dziedzin kultury, turystyki, kształcenia zawodowego, administracji publicznej, 

wspierania gospodarki oraz sieci turystyki kulturowej. 

 

http://www.europetour.tips/
http://www.kultur-und-arbeit.de/
mailto:info@europtour.tips
http://www.heilbronnerland.de/
mailto:info@heilbronnerland.de
http://www.kreativreisen.at/
mailto:info@kreativreisen.at
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Kultur und Arbeit e.V. – Association Culture & Work, Niemcy 

 

 

Future for Religious Heritage, Belgia 

 

 

Klosterland network/ City of Mysliborz, Polska 

 

 

Kreativ Reisen Austria, Austria 

 

 

Bukowina Tourism, Rumunia 

 

 

Touristikgemeinschaft HeilbronnerLand e.V., Niemcy 

 

 

Marche Region, Włochy 

http://www.kultur-und-arbeit.de/
http://www.frh-europe.org/
http://www.klosterland.de/
http://www.kreativreisen.at/
http://www.bucovinaturism.ro/
http://www.heilbronnerland.de/
http://www.regione.marche.it/
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SRECD – Region of Cantabria, Hiszpania 

 

 

E-C-C Verein für interdisziplinäre Bildung und Beratung, Austria 

 

INI-Novation, Bułgaria 

 

Partnerzy EUROPETOUR dziękują wszystkim osobom, które poprzez reprezentowane przez 

nich placówki i regiony wspierały konstruktywną pracę partnerów projektu, przekazały 

materiały fotograficzne bądź źródłowe i uczestniczyły w wydarzeniach, podczas których 

EUROPETOUR testował swój materiał szkoleniowy. 

 

więcej: www.europetour.tips 

   https://www.facebook.com/EuropeTourTips  

   #EuropeTourTips 

 

Stan: Październik 2017 

 

 

http://www.srecd.es/
http://www.e-c-c.at/
http://www.ini-novation.com/
http://www.europetour.tips/
https://www.facebook.com/EuropeTourTips

