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Rola atrakcji 
• Atrakcje są motorem napędzającym rozwój 

turystyki, wpływają na decyzje turystów o 
wyborze konkretnego miejsca do zwiedzania. 

• Upowszechnione jest przekonanie, że gdyby nie 
było atrakcji to nie byłoby również i turystyki, 

• Wszystkie składniki produktu turystycznego mają 
wpływ na popyt turystyczny, ale właśnie atrakcje 
decydują o jego sile oddziaływania.



Model turystyki wg Gunn i Rusk



Od przestrzeni do produktu turystycznego  wg. A. Stasiaka



Definicja produktowa

„miejsca i wydarzenia oraz obiekty oznaczone jako szczególne, 
mające zdolność przyciągania turystów i decydujące o tym, że 
wybierają oni dany obszar, a nie inny. Połączone z usługami 

turystycznymi tworzą produkt turystyczny”
(Z. Kruczek, 2011)





Turystyka w czasie pandemii

▪ Zamknięcie granic 
i obostrzenia dotyczące podróżowania 
spowodowały całkowite zamrożenie 
turystyki,

▪ Zamknięte nie tylko restauracje, hotele,  
ale i atrakcje - muzea, parki rozrywki, 
imprezy i wydarzenia kulturalne, itp.

▪ Uziemiono samoloty, wymarły lotniska, 

▪ Miliony ludzi w skali świata straciło 
pracę,

▪ Touroperatorzy, hotele, hostele, 
restauracja ogłaszają upadłość.





JAKA TURYSTYKA W CZASIE PANDEMII 

– TAKIE ATRAKCJE

1.Podróże i wypoczynek w własnym kraju, lokalnie i 

regionalnie, 

2.Wypoczynek we własnej miejscowości – RODOS 

(Rodzinne Ogródki Działkowe Ogrodzone Siatką), 

3. „Bądź turystą we własnym mieście” – np. akcja 

promocyjna UMK w Krakowie, 

4.Protekcjonizm – wspieranie własnego rynku i określonych 

sektorów np. Bon Turystyczny,

5.Odmrożenie wyjazdów w okresach między falami 

pandemii – euforia po lockdown i swoboda zachowań.   



Jak radziły sobie atrakcje turystyczne w czasie 
pandemii

1. Frekwencja w atrakcjach turystycznych przed pandemią i 

w czasie pandemii np. Dolnego Śląska,

2. Rekordowa frekwencja w atrakcjach plenerowych,

3. Upadki, zawieszanie działalności ale i powstawanie 

nowych atrakcji, 

2. Wirtualizacja zwiedzania w czasie lockdown i nie tylko, 

3. Wykorzystanie bonu turystycznego do pobudzenia

frekwencji. 



Frekwencja w atrakcjach Dolnego Śląska

• Na 88 analizowanych atrakcji 6 atrakcji typu muzea nie wykazało w 2020 r. 

frekwencji,

• Tylko cztery obiekty wykazały wzrost liczby odwiedzających w 2020 r. 

(Centrum Edukacji Przyrodniczej w Lubinie, Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” 

we Wrocławiu oraz Muzeum Historyczne w Lubinie i Muzeum Archeologiczne 

we Wrocławiu),

• Duży spadek frekwencji w flagowych atrakcjach (np. Panorama Racławicka, 
Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Muzeum Miejskie we Wrocławiu.

• Większość atrakcji, które nie zawiesiły działalności wykazała spadek 

frekwencji  sięgający nawet 90% liczby odwiedzających w 2019 r.       



Rekordowa frekwencja w parkach narodowych

• W lipcu odwiedziło nas ponad 330 tys. 
osób, a w sierpniu 2020 prawie 340 tysięcy 
- mówi Andrzej Raj, dyrektor KPN. Trzeba 
pamiętać, że KPN monitoruje jedynie 
turystów przekraczających teren parku od 
polskiej strony. 

• W lipcu 2019 roku było o 20 proc. mniej 
turystów, a w sierpniu o 10 proc. mniej -
mówi dyrektor Raj. - To efekt pandemii 
koronawirusa. Turyści nie wyjechali za 
granicę i zostali w kraju. To również 
kwestia bonu turystycznego i 500 plus. Na 
szlakach widać wielu nowych ludzi, którzy 
są słabiej przygotowani do wędrowania.



Tatrzański Park Narodowy

• W lipcu 2019 r. TPN sprzedał 605 
864 bilety wstępu, a w lipcu 2020 
roku 597 709. – Zatem różnica jest 
bardzo niewielka,

• Wakacyjny rekord padł jednak w 
czwartek 20 sierpnia, gdzie 
zanotowaliśmy 30 193 wejścia –
mówi szef TPN.

• W sierpniu na teren TPN weszło 
682 895 osób, a w roku 2019 było 
to 740 111



Rekordowa liczba turystów 
w Bieszczadzkim i Pienińskim Parku Narodowym



Trzy Korony i Szczeliniec



KORONA GÓR POLSKICH 

• Korona Gór Polski popularna w 
czasie pandemii, tworzy ją 28 
najwyższych szczytów wszystkich 
pasm górskich naszego kraju. Aby 
zostać jej zdobywcą trzeba wejść 
na nie pokonując siłą własnych 
mięśni ponad 30 tysięcy metrów 
n.p.m. 

• Godnością Zdobywcy Korony Gór 
Polski szczyci się blisko 3000 osób.



Ogrody tematyczne, zmysłów, biblijne itp. 
odpowiednie na pandemie



Nowe atrakcje – ścieżki w koronach drzew
(Świeradów Zdrój, Krynica)



Wieże widokowe
W Miroszowie na Górze Parkowej, na Radziejowej



Zawieszanie działalności na czas pandemii

• Zamek w Tropsztynie, w 

dolinie Dunajca, odbudowany 

prawie od podstaw, własność 

Fundacji rodzinnej zawiesił 

swoją działalność na 2020 i 

2021 r., deklaruje otwarcie 

dopiero w 2022 r. 



Wirtualizacja zwiedzania

• Turystyka to fizyczne przemieszczanie się w przestrzeni i czasie,  jak się 
nie przemieszczamy to „nie doświadczamy świata w podróży”, nie 
„wzbogacamy swojej roztropności”, nie poznajemy wielu rzeczy,

• Obecnie pojawia się coraz więcej różnorodnych narzędzi do digitalizacji 
dziedzictwa służących przede wszystkim jego promowaniu, pokazywaniu 

• Pandemia przyspieszyła ten proces. Instytucje otwierają swoje zasoby a 
oferty, które tworzą, personalizowane są pod różnego typu odbiorców.

• Wirtualne udostępnianie zbiorów i kolekcji muzealnych, obiektów czy 
żywego performansu w tak wielkim zakresie jak podczas przeżywanej 
przez większość ludności globu pandemii należy traktować raczej jako 
zjawisko wyjątkowe, swoisty surogat turystyki dziedzictwa,

• Ale w przyszłości wykorzystać można zaawansowane technologie 
przestrzenie lub pomieszczenia („tourist room”) kopiujące autentyczne 
przestrzenie i pomieszczenia identyfikowane jako zasoby dziedzictwa. 



Wirtualne zwiedzanie Dolnego Śląska

• Na wirtualny spacer po Wrocławia można się 
wybrać za pośrednictwem transmisji live na 
fanpage’ VisitWroclaw
(https://www.facebook.com/visitwro/). W 
programie są także spacery w angielskiej wersji 
językowej.

• Wirtualne Muzeum Barokowych Fresków na 
Dolnym Śląsku Jelenia Góra Cieplice
www.wirtualnefreski.pl.

https://www.facebook.com/visitwro/
http://um.n.jeleniagora.pl/content/otwarcie-wirtualnego-muzeum-fresk%C3%B3w-barokowych
http://www.wirtualnefreski.pl/


Wirtualne zwiedzanie atrakcji

• Ponad 300 atrakcji zaprezentowanych w blisko 2 500 
panoramach jako wirtualnych wycieczkach w 
województwie śląskim! 

• Top 10 wirtualnych atrakcji turystycznych Podkarpacia,
• Wirtualne odkrywanie Pomorskiego, 
• Wirtualne zwiedzanie regionu lubelskiego czy 
• Wirtualne Muzea Małopolski na podstronach 

internetowych wojewódzkich portali turystycznych, 
prowadzonych przez regionalne organizacje turystyczne.



Wirtualne i multimedialne podróże dla seniorów
projekt woj. mazowieckiego



Aktywizowanie frekwencji w atrakcjach przez bon 
turystyczny



Atrakcje pozyskuje opłaty z  bonu 

turystycznego
➢ Od sierpnia 2020 roku do końca wakacji 2021 bon aktywowało 3 mln 

Polaków o łącznej wartości 2,7 mld zł. Do tej pory zrealizowane zostały 

świadczenia w wartości 1,7 mld zł, 

➢ W pierwszej wersji bonu turystycznego udział w programie mogli wziąć 

przedsiębiorcy oferujący noclegi w obiektach turystycznych oraz imprezy 

turystyczne z minimum jednym noclegiem. 

➢ Zapis ten obchodzono w atrakcjach, np. doliczając nocleg na polu 

namiotowym. W 2021 r. rozszerzono zakresu usług na które można 

wykorzystać bon turystyczny.

➢ Park Rozrywki Energylandia w Zatorze największym beneficjentem w skali 

kraju – 69 mln zł z bonów (funkcjonował tylko od czerwca do października 

między druga a trzecią fala pandemii).



Energylandia jako pierwsza 

firma w Polsce dała 

możliwość skorzystania z 

bonu turystycznego 

całkowicie online, dzięki 

stronie internetowej, na 

której krok po kroku osoby 

posiadające bon mogą go 

zrealizować łącząc usługi 

biletów wstępu np. z 

kuponem na posiłek 



Bon turystyczny wspiera atrakcje

• W czołowej dwudziestce 

beneficjentów znalazły się obok 

wielkich firm hotelowych typu 

Holiday Park & Resort 18,6 mln, 

Hotel Gołębiewski 15,4 mln także 

takie atrakcje jak:

• Termy Bania z Białki Tatrzańskiej -

ponad 7,5 mln zł,

• Termy Chochołów - 5,8 mln zł,

• Zatorlandia w Zatorze - 3,8 mln zł

• Inwałd Park - 3 mln zł.




