TYRYSTYKA WIEJSKA – ALTERNETYWNE MOśLIWOŚCI ROZWOJU OBSZARÓW
WIEJSKICH

ROZWÓJ GOSPODARSTW AGROTURYSTYCZNYCH DROGĄ DO DYNAMICZNEGO
ROZWOJU GMINY Sosnowica

AGROTURYSTYKA TO WYPOCZYNEK W GOSPODARSTWIE ROLNYM

⇒

towarzysze działalności rolniczej

⇒

wykorzystuje otwartą przestrzeń

⇒

zlokalizowana na terenach rzadko zaludnionych

⇒

to środowisko naturalne

⇒

nieliczny personel obsługujący

⇒

stwarza specyficzną, rodzinną atmosferę

⇒

oferuje dobrą regionalną kuchnię

⇒

spacery w terenie

⇒

łowiectwo, myślistwo, grzybobranie

⇒

Ŝeglowanie, narciarstwo

⇒

jazdę konną, kuligi, przejaŜdŜki bryczką

⇒

relaks w środowisku wiejskim

⇒

kultura ludowa, folklor, rękodzieło

⇒

szkolenia, seminaria, konferencje itp.

KORZYŚCI Z AGROTURYSTYKI
♦ tworzenie nowych miejsc pracy (obsługa turystów)
♦ pozyskiwanie dodatkowych dochodów z róŜnych źródeł (sprzedaŜ własnych wyrobów,
rękodzieła itp.)

♦ szczególna rola usług towarzyszących
♦ wykorzystywanie walorów krajobrazowych
♦ aktywizacja środowiska wiejskiego
♦ rozwój inicjatyw lokalnych
♦ nauka języków obcych, podnoszenie kwalifikacji

ZAGROśENIA
Doceniając pozytywne aspekty agroturystyki naleŜy jednak pamiętać, Ŝe podczas jej rozwoju
nie zawsze muszą być korzystne

I większy napływ ludzi to takŜe:
♦ większe zuŜycie wody
♦ większa liczba odpadów
♦ rozwój transportu, a więc dodatkowe tereny na infrastrukturę
♦ zwiększona emisja zanieczyszczeń i hałasu

TRENDY WE WSPÓLCZESNEJ TURYSTYCE


wzrost świadomości ekologicznej



uznanie znaczenia aktywnego wypoczynku dla zdrowia



zmęczenie anonimowością Ŝycia w duŜych miastach



rozbudzone potrzeby poznawcze



coraz krótszy tydzień pracy – wydłuŜenie ilości czasu wolnego i urlopu



wiele osób, szczególnie mieszkańcy duŜych miast, odczuwa podczas urlopu potrzebę
kontaktu z innymi ludźmi, towarzystwa, indywidualnej troski



na znaczeniu zyskuje aktywność i gromadzenie przeŜyć w trakcie urlopu wypierając
bierne formy wypoczynku



wzrastają oczekiwania i wymagania gości

ZAKWATEROWANIE W TURYSTYCE WIEJSKIEJ
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mała skala przedsięwzięcia = niezbyt duŜa liczba miejsc noclegowych



bezpośredni kontakt z gospodarzami



urządzenie kwatery łączące prostotę i komfort



zapewnienie przestrzeni w obiekcie i jego otoczeniu



atrakcje związane z naturą, Ŝyciem wiejskim, tradycją regionu

WARUNKI DZIAŁALNOŚCI TURYSTYCZNEJ

w rodzinie


fachowe kwalifikacje, umiejętności, zainteresowania



akceptacja i współpraca całej rodziny



dobre stosunki z sąsiadami



predyspozycje osobowościowe: komunikatywność, cierpliwość, talent organizacyjny

we wsi / regionie


wiejska struktura zabudowy



komunikacja i transport



oznakowanie trasy wycieczkowych



moŜliwość zakupów i usług



imprezy regionalne

CECHY ODRÓśNIAJĄCE AGROTURYSTYKĘ OD TURYSTYKI MASOWEJ



gospodarstwo rolne
rytm Ŝycia gospodarstwa, obecność zwierząt domowych, świeŜa Ŝywność, zapachy,
odgłosy, barwy



ludzie
bezpośredni kontakt z rodziną, moŜliwość poznania zwyczajów rodzinnych,
gościnność, nowe znajomości i przyjaźnie



Ŝycie wiejskie
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codzienne zajęcia mieszkańców wsi, kultura i zwyczaje, tradycja i historia wsi /
regionu, folklor



przestrzeń
kontakt z przyrodą, swoboda poruszania się, cisza

PRZYKŁADY SOCJOLICZNYCH GRUP CELOWYCH


rodziny z dziećmi w wieku szkolnym



rodziny z małymi dziećmi



młodzieŜ bez rodziców



grupy młodzieŜowe z opiekunami



starsi goście



grupy zaprzyjaźnionych dorosłych bez dzieci



goście niepełnosprawni

CECHY POśADANE U OSOBY PROWADZĄCEJ PRZEDSIEWZIĘCIA AGROTURYSTKI

ZAINTERESOWANIE, DĄśENIE DO CELU, ENERGIA

PEWNOŚĆ SIEBIE

UMIEJĘTNOŚĆ PODEJMOWANIA DECYZJI

POSIADANIE REALISTYCZNYCH CELÓW

WYTRWAŁOŚĆ W ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW

CZERPANIE WIEDZY Z PORAśEK

WYKORZYSTYWANIE KRYTYKI DLA WPROWADZANIA ULEPSZEŃ
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PODEJMOWANIE INICJATYWY I RYZYKA

JAKIE RODZAJE CZYNNOŚCI REAKCYJNYCH SĄ CHARAKTERYSTYCZNE
dla turystyki wiejskiej
spacery
jogging
sporty (na przykład biegi na orientację)
szkoły przetrwania
podziwianie krajobrazu
zwiedzanie zabytków
zwiedzanie skansenów wiejskich
jazda konna
jazda na kucach
obserwacja przyrody
wspinaczka
narciarstwo biegowe

dla agroturystyki
związane z rolnictwem
obserwacja prac gospodarskich
udział w pracach gospodarskich
obserwacja zwierząt gospodarskich
rozmowy o produkcji rolnej
uprawianie działki specjalnie przygotowanej dla gości
poznawanie produkcji i przetwórstwa
zbiór owoców
degustacja produktów z gospodarstwa
zakupy produktów z gospodarstwa
fotografowanie zwierząt i prac gospodarskich

mało intensywne narciarstwo zjazdowe
kuligi
łyŜwiarstwo

nie związane z rolnictwem
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bojery
kajakarstwo

zabawy dzieci na placu zabaw, na sianie, w specjalnie

przeprawy tratwą

urządzonym pokoju, w szałasie

wiosłowanie łodzią
Ŝeglarstwo

zajęcia rekreacyjne w siłowni, na ścieŜce zdrowia, na

pływanie

placu przed domem, w ogrodzie

nurkowanie
wędkarstwo

kręgle, badminton, łucznictwo, bilard, tenis stołowy

rowery wodny

tenis ziemny, siatkówka, mini koszykówka, mini golf

rowery (w tym górskie)
grzybobranie

gry stolikowe, karty

zbieranie runa leśnego
zbieranie ziół, kwiatów polnych

atrakcje kulinarne, nauka przyrządzania potraw

festyny wiejskie

regionalnych, pikniki, ogniska, grill

zabawy wiejskie
obchody świąt (doŜynki, odpusty)

obserwacja lub nauka rękodzieła (rzeźbienie,

udział w Ŝyciu lokalnym

malowanie, garncarstwo, haft, koronki, plecenie

poznawanie lokalnej kultury

koszyków)

obserwacja dawnych technik produkcji

wycieczki edukacyjne

zabawa ze zwierzętami domowymi

małe konferencje

SKŁADNIKI AGROTURYZMU

ZAKWATEROWANIE

ATRAKCJE
ŚRODOWISKA

DOSTĘPNE
URZADZANIE

- pokój gościnny

- góry

- samodzielne mieszkanie

- jeziora

wczasowe / dom

- rzeki

- szlaki turystyczne
rowerowe
konne
spacerowe

- kwatera grupowa

- morza

- kluby

- schronisko

- bagna

- obiekty sportowe

- wiejski pensjonat

- krajobraz

- placówki oświatowe

- pole namiotowe

- świeŜe powietrze itp.

- rzemiosło itp.

FORMA SPĘDZENIA
CZASU

- praca w gospodarstwie
rolnym
- jeździectwo
- sporty wodne
- udział w imprezach
- hobby
- uczenie się:
języków
umiejętności itp.

MOśLIWE USŁUGI

- opieka nad dziećmi
- pralnie
- poczty
- restauracje
- sklepy / banki
- agencje turystyczne
- transport i komunikacja
- wypoŜyczalnie
- schroniska dla psów itp.
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w połączeniu z:

- PRZYWÓDZTWEM
- WYSIŁKIEM GRUPY
ZARZĄDZANIEM
- PLANEM MARKETINGOWYM

tworzą:

PAKIET AGROTURYSTYCZNY
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