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Wydawnictwo prezentujące szeroką ofertę tu-
rystyczną polskich regionów, miast, hoteli, firm 
turystycznych, adresowaną do odbiorców na 
rynku niemieckim. Dystrybucja odbywa się na 
polskim stoisku narodowym podczas targów ITB 
w Berlinie oraz na innych targach turystycznych 
w Niemczech. Piąta edycja ukaże się pod koniec 
lutego 2010 roku.

Program promocyjny, w którym od 6 lat uczest-
niczą firmy i podmioty starannie wybrane przez 
redakcję - laureaci konkursów branżowych, zwy-
cięzcy rankingów, firmy wyróżniające się pozycją 
zdobytą na rynku. Ich oferty promowane są  
w corocznym prestiżowym wydawnictwie. Do-
datkowo Certyfikat Lidera potwierdza ich pozycję  
w odpowiedniej kategorii. 

Wydawnictwo całoroczne wydawane od czterech 
lat, prezentujące oferty obiektów konferencyjno-
rekreacyjnych i szkoleniowych, organizatorów 
imprez dla klientów korporacyjnych, firm obsłu-
gujących ruch biznesowy. Jego zaletą jest szeroka, 
efektywna dystrybucja – w wysyłce pocztowej 
trafia do największych przedsiębiorstw różnych 
branż w całym kraju. Piąta edycja ukaże się pod 
koniec sierpnia 2010.

A w Zakopanem...

Niewiele jest w naszym kraju miast, które 
mają tak bogate, jak Zakopane, tradycje 
turystyczne i kształtowany przez wiele dzie-
sięcioleci wizerunek. I jednocześnie jest to 
ośrodek turystyczny, który nie potrafi w pełni 
wykorzystać posiadanych atutów. Jego wła-
dze i mieszkańcy przyzwyczaili się do tego, 
że turyści tu byli, są i będą. Ta trzecia sytuacja 
nie ma już jednak charakteru bezwarunkowe-
go, odkąd w polskich górach liczniej zaczęły 
powstawać nowoczesne stacje narciarskie, 
które świetnie się rozwijają. 

I tak oto dziennikarz Polskiej Agencji 
Prasowej zauważył, że podczas tegorocz-
nych ferii mniej turystów widać na zako-
piańskich Krupówkach. I choć zimę mamy 
znakomitą, to w hotelach i pensjonatach jest 
około 20 proc. mniej gości niż w ubiegłym 
roku. Dyrektor Biura Promocji Zakopanego 
dostrzega problem, ale winą za taki stan 
obarcza tylko jedną stronę i stwierdza: Przed-
siębiorcy muszą się zastanowić nad relacją 
ceny do oferowanej usługi, które stają się w 
Zakopanem coraz mniej konkurencyjne w 
stosunku do choćby ościennych gmin. Jest 
w tym zapewne wiele racji, bo Zakopane 

nigdy tanie nie było. Jednak burmistrz Ja-
nusz Majcher problem widzi zupełnie ina-
czej – przyczyną malejącej liczby turystów 
w sezonie zimowym jest zastój w rozwoju 
infrastruktury narciarskiej, a także zamykanie 
istniejących do wielu lat stoków z powodu 
braku porozumienia stacji narciarskiej z wła-
ścicielami gruntów, przez które przebiegają 
trasy. Powiedział dziennikarzowi PAP: Jeżeli 
nie będzie inicjatywy i zgody właścicieli tych 
gruntów na rozwój infrastruktury narciar-
skiej, to będzie kłopot dla całego miasta, które 
żyje z turystyki. 

Od czterech lat zamknięta jest kluczowa 
dla Zakopanego trasa narciarska na Guba-
łówce, bo na wykorzystanie części gruntów 
nie godzą się ich właściciele, rodzina Gąsie-
niców-Byrcynów. Burmistrz Majcher twierdzi, 
że miasto zrobiło wszystko, aby doprowadzić 
do otwarcia stoków Gubałówki.

A w tym czasie w sąsiednich gminach, 
dzięki zgodzie właścicieli gruntów powstają 
nowe wyciągi. Tak jest na przykład w gmi-
nie Bukowina Tatrzańska, gdzie w ciągu 
ostatnich pięciu lat powstały cztery duże 
stacje narciarskie z wieloma wyciągami, a w 
planach jest budowa kolejnych wyciągów.

Nie ma się co dziwić, że w tych warun-
kach do Zakopanego w sezonie zimowym 
przyjeżdża coraz mniej turystów. Narzekają 
również właściciele kwater prywatnych, 
bowiem turyści chętniej wybierają zakwate-
rowanie w pobliżu stacji narciarskich. Dlate-
go na brak gości nie skarżą się właściciele 
pensjonatów, restauracji i wyciągów w Białce 
czy Bukowinie Tatrzańskiej, a tym bardziej 
w nieodległych słowackich kurortach nar-
ciarskich. Takiej konkurencji Zakopane może 
nie wygrać. 

JAN WYSOKIŃSKI

Daty udostępniania Internetowego Dwutygodnika e-RYNEK PODRÓŻY  w 2010 r.
  5 stycznia  6 kwietnia  5 lipca  5 listopada
20 stycznia 20 kwietnia  5 sierpnia 22 listopada
  5 lutego  5 maja  3 września  6 grudnia
22 lutego 20 maja 20 września
  5 marca  7 czerwca  5 października
22 marca 21 czerwca 20 października

Zachęcamy do przesyłania informacji do kolejnych wydań e-RP według
powyższego kalendarza edycji.

Zapraszamy do reklamy w Internetowym Dwutygodniku e-Rynek Po-
dróży – ATRAKCYJNE CENY i RABATY!

NOWY cennik reklam na 2010 r. – banerek e-RYNEK PODRÓŻY na stronie 
głównej, kontakt: reklama@rynekpodrozy.com.pl

W 2009 odnotowaliśmy

ponad 130 000 Czytelników e-Rynku Podróży.

Dziękujemy za zainteresowanie  
i zapraszamy do lektury w 2010 roku.

Jan Wysokiński
Redaktor naczelny

tel. (022) 722 15 66
e-mail: janw@rynekpodrozy.com.pl

Anna Olszewska
Zastępca redaktora naczelnego 

Reklama i marketing
tel./fax (022) 721 10 15 

tel. kom. 0-605 726 122, 0-501 272 952

e-mail: reklama@rynekpodrozy.com.pl

Webmaster:  
Graf-X – Studio Grafiki Komputerowej

www.graf-x.pl
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Profesjonalne pokazy akcji ratowniczych 
GOPR na stokach, nauka udzielania pierw-
szej pomocy oraz uświadomienie narciarzom 
i snowboardzistom, jak ważna jest jazda w ka-
skach – to najważniejsze cele rozpoczynającej 
się akcji „Bezpieczna Zima”, organizowanej 
wspólnie przez PZU i GOPR. Na szkolenia 
i zakup specjalistycznego sprzętu, środków 
transportu oraz ekwipunku ratowniczego 
PZU przekaże ratownikom GOPR 2000000 
złotych. 

Sezon ferii zimowych właśnie się rozpo-
czął. Tysiące Polaków planują aktywny odpo-
czynek w górach, ale nie wszyscy pamiętają 
o odpowiednim wyposażeniu, pozwalającym 
komfortowo uprawiać sporty zimowe. O tym 
jak ważne jest zachowanie rozsądku i bezpie-
czeństwa podczas aktywności zimowych, od 
lat przypominają wspólnie ratownicy GOPR 
i PZU. Od tego roku edukacyjne działania 
GOPR i PZU będą prowadzone wspólnie w 
ramach akcji „Bezpieczna Zima”.

Propagowanie aktywnego i bezpiecznego 
wypoczynku podczas zimowej akcji PZU i 
ratowników to efekt rozwoju długofalowej 

ciarzom, że wielu zagrożeń można uniknąć 
– powiedział podczas konferencji Andrzej 
Klesyk, prezes zarządu PZU SA. 

Edukacja turystów jest najważniejszym 
celem akcji „Bezpieczna Zima”, która po-
trwa od 18 stycznia do 28 lutego. W sześciu 
najpopularniejszych regionalnych centrach 
narciarskich odbędą się weekendowe kul-
minacje akcji. Głównymi atrakcjami będą 
pokazy sprawności ratowników GOPR, 
nauka udzielania pierwszej pomocy, zawody 
narciarskie oraz liczne konkursy z nagrodami 
dla amatorów „zimowego szaleństwa”. 

Jedną z najważniejszych zimowych ak-
tywności będzie akcja PZU „Wyróżnij się na 
stoku”, którą poprowadzi grupa artystyczna 
Massmix. Artyści wspólnie z dziećmi i mło-
dzieżą przygotują znaczki, które naklejone na 
kaski zapewnią, iż najmłodsi narciarze będą 
mogli poruszać się na stoku w modnie zapro-
jektowanych okryciach głowy. Wśród dzieci, 
biorących czynny udział w akcji „Wyróżnij 
się na stoku” rozdawane będą również kaski 
ochronne. Dodatkowo, narciarze otrzymają 
materiały edukacyjne dla dzieci i dorosłych 
propagujące zasady bezpieczeństwa na 
stoku. Na witrynie GOPR www.bezpiecz-
na-zima.pl  znajdują się wszystkie materiały 
dotyczące akcji oraz jej harmonogram. 

W tym roku PZU w ramach wspólnych 
działań na rzecz podniesienia bezpieczeń-
stwa, wspólnie z policją i ratownikami, ustawi 
liczne tablice informacyjne, zawierające „Ko-
deks Narciarza”, czyli katalog podstawowych 
zasad bezpiecznej turystyki zimowej oraz 
adresy i telefony alarmowe. Tablice takie 
znajdą się w stacjach narciarskich, schroni-
skach i lokalach gastronomicznych w pobliżu 
małopolskich wyciągów.

Wspólna akcja GOPR i PZU
„Bezpieczna Zima”
Podczas spotkania prasowego zorganizowanego 21 stycznia 
br. w restauracji Folk Gospoda w Warszawie zaprezentowano 
założenia i najważniejsze cele akcji edukacyjnej „Bezpieczna 
Zima”. Uczestniczyli w nim: Jan Łuszczewski, prezes GOPR, Jacek 
Dębicki, Naczelnik GOPR oraz Andrzej Klesyk, Prezes PZU SA.

współpracy, rozpoczętej w 2005 roku. – Ce-
lem ogólnopolskiej kampanii jest uświadomie-
nie turystom, w jaki sposób należy reagować 
w przypadku niebezpiecznych sytuacji. W 
ubiegłym roku GOPR przeprowadził na 
stokach narciarskich 3786  akcji i interwen-
cji ratunkowych – mówi Jan Łuszczewski, 
prezes GOPR.

Pomimo korzystnych zmian zachodzących 
w polskich ośrodkach sportów zimowych, 
modernizacji wyciągów i kolejek, lepiej 
przygotowanych tras narciarskich, lepszego 
sprzętu - 

statystyki GOPR za ostatnie lata wykazują 
stały wzrost ilości interwencji ratowniczych 
na stokach narciarskich i liczby osób poszko-
dowanych w wypadkach. Zwiększa się też 
liczba  ciężkich wypadków narciarskich z 
poważnymi urazami – dlatego słuszne było 
wprowadzenie nakazu jazdy w kaskach na 
zorganizowanych stokach narciarskich dla 
dzieci i młodzieży do 15 roku życia. 

Najczęstszą przyczyną wypadków, oprócz 
brawury, jest brak odpowiedniego wyposa-
żenia (na przykład kasków) lub niewłaściwe 
używanie sprzętu (niestarannie dopięte buty, 
źle wyregulowane narty itp.). Tymczasem 
odpowiednie przygotowanie do sezonu zi-
mowego i znajomość podstawowych zasad 
zachowania na stoku znacząco wpływają na 
bezpieczeństwo podczas zjazdu. 

– PZU, podobnie jak ratownicy górscy, 
kieruje się zasadą, że lepiej zapobiegać, niż 
usuwać skutki wypadków. Od wielu lat sta-
ramy się chronić to, co najcenniejsze, czyli 
życie i zdrowie ludzi. Dlatego zjednoczyliśmy 
siły i od kilku lat razem uświadamiamy nar-
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Taką gorącą wakacyjną wizję dla tury-
stów odwiedzających stoki małopolskie i 
dolnośląskie przygotowały w środku zimy 
Pomorska i Zachodniopomorska Regio-
nalna Organizacja Turystyczna w porozu-
mieniu z władzami nadbałtyckich gmin i 
województw. Zimowa akcja zainauguruje 
całoroczną kampanię „Czas na Bałtyk”, 
nad która patronat objęło Ministerstwo 
Sportu i Turystyki oraz Polska Organizacja 
Turystyczna. Pomysłodawcą i realizatorem 
zimowego eventu jest Agencja Promocji 
Miast i Regionów. 

Celem kampanii „Czas na Bałtyk” jest 
zachęcanie Polaków do wypoczynku w 
kurortach polskiego Wybrzeża. Na jej 
inaugurację organizatorzy wybrali ferie 
zimowe, które jako czas wolny przybliżają 
już plany wakacyjne. Stąd pomysł na od-
tworzenie obrazków prosto z bałtyckich 
plaż w górskiej scenerii.

Na górskich plażach,
czyli „Czas na Bałtyk”
Narciarzy, którzy odwiedzą 
podczas ferii zimowych 
stoki w Jurgowie i Karpaczu 
zaskoczy niecodzienny widok: 
na prawdziwej piaszczystej 
plaży, w strojach kąpielowych i 
okularach przeciwsłonecznych 
pojawią się urlopowicze 
prosto znad Bałtyku.

– Pokazujemy plażę w środku zimy, 
żeby już dziś zaprosić turystów na letni 
wypoczynek nad polskie morze – mówi 
Marta Chełkowska, Prezes Pomorskiej Re-
gionalnej Organizacji Turystycznej. 

– Podczas naszej akcji będziemy rów-
nież przekonywać, że Bałtyk to idealne 
miejsce na relaks o każdej porze roku. 
Nordic walking, snow kite czy bogata 
oferta SPA i możliwość „wyciszenia” od co-
dziennego zgiełku, to atuty posezonowego 
wypoczynku nad morzem i to za znacznie 
atrakcyjniejsze ceny – dodaje Waldemar 
Miśko, Prezes Zachodniopomorskiej Re-
gionalnej Organizacji Turystycznej.

Kto chce zobaczyć na własne oczy plażę 
pośród śniegu i poczuć gorący klimat urlo-
pu nad morzem, ten w dniach 25 stycznia 
– 28 lutego br. roku powinien wybrać się 
do stacji narciarskiej Hawrań w Jurgowie 
lub na stok narciarski Relaks w Karpaczu. 
W dni powszednie plażowe stanowiska 
promocyjne działać będą w godzinach 
10.00 –16.00,  a w weekendy w godzinach 
11.00 –19.00  lub 10.00 –18.00 w zależności 
od warunków atmosferycznych.

Plaże akcji „Czas na Bałtyk” to prze-
strzeń o powierzchni około 12 – 20 m kw. 
wypełniona piaskiem i wyposażona w ty-
powe plażowe atrybuty: parawan, parasol, 
leżaki, plażowe zabawki, koło ratunkowe. 
Na plaży spotkamy parę „urlopowiczów” 
ubranych jedynie w stroje kąpielowe, na-
turalnie w okularach przeciwsłonecznych. 
Zobaczymy typowe nadmorskie scenki  z 
opalaniem się na leżakach włącznie.

Na turystów i narciarzy czeka konkurs 
z nagrodą w postaci pobytu nad morzem, 
każdy będzie mógł się oczywiście sfotogra-
fować na tej niezwykłej plaży, by utrwalić 
wspomnienia z „pobytu nad Bałtykiem” i 
w górach jednocześnie.

Ze względu na udział pary prezenterów 
w strojach kąpielowych, plaża będzie miała 
specjalną konstrukcję i wyposażenie: izo-
lację piasku od spodu, maty ogrzewające 
leżaki, nadmuchy z ciepłym powietrzem, 
a przede wszystkim ogrzewające promien-
niki podczerwieni. Tak wykreowany obraz 
wakacji nad polskim morzem wspierać 
będzie dyskretna oprawa audio: dźwięki 

naturalne charakterystyczne dla plaży i 
morza (szum fal, pisk mew, odgłosy pla-
żowiczów, syrena okrętowa etc.), przepla-
tane z nagraniem lektorskim – zachętami 
do odwiedzenia plaży i do udziału w 
konkursie. 

Każdy kto odwiedzi plażę otrzyma nie 
Ski-Pass lecz Beach-Pass z zaproszeniem 
nad polskie morze. Dodatkowo wśród 
osób, które odwiedzą górskie plaże roz-
losowane zostaną pobyty nad Bałtykiem. 
Na potrzeby akcji zostanie uruchomiona 
specjalna strona www.czasnabaltyk.eu.

– Już wkrótce odbędzie się przetarg na 
agencję marketingową, która poprowadzi 
dalszą część działań w ramach akcji „Czas 
na Bałtyk”. Liczymy na kreatywne i nie-
standardowe propozycje – mówi Wojciech 
Kreft, Dyrektor Biura Zarządu Pomorskiej 
Regionalnej Organizacji Turystycznej.
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Zwycięski produkt to oferta przygodowej gry miejskiej, 
adresowana do turystów (także biznesowych) oraz firm, jako 
pomysł na organizację spotkań integracyjnych w Gdańsku. 
Scenariusz gry został przygotowany na podstawie historycz-
nych informacji na temat powstania i działalności Solidarności. 
Celem gry jest przedstawienie minionych wydarzeń w atrak-
cyjny sposób: ucieczka przed milicją, zrzut ulotek, kierowca 
autobusu rodem z PRL, cinkciarze, konkursy i zagadki – to 
tylko niektóre z elementów gry. Uczestnicy poruszając się 
„Śladami Solidarności” odwiedzą m.in. Stocznię Gdańską, 
wystawę „Drogi do Wolności”, kościół św. Brygidy, blok na 
Zaspie, w którym kiedyś mieszkał Lech Wałęsa.

Drugie miejsce w konkursie zdobył  projekt – „Mali odkryw-
cy wielkich Gdańszczan” – przeznaczony dla rodzin z dziećmi, 
uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych przyjeżdżają-
cych do Gdańska. Jest to koncepcja dwudniowej wycieczki, z 
noclegiem w Gdańsku, podczas której uczestnicy przekonują 
się, że jest to miasto powstałe dzięki ludzkiemu intelektowi 
i nauce. Pierwsza część programu to szukanie materialnych 
śladów nauki – unikatowych urządzeń technicznych i budowli 

teriałami promującymi Veneto. Włoskie 
biura turystyczne przedstawiały oferty 
wyjazdów do najatrakcyjniejszych miejsc 
regionu. Przedstawiciele włoskich organi-
zacji turystycznych prezentowali walory 
turystyczne każdej z prowincji, kulturę 
czy walory kuchni. Przygotowane zostało 
także specjalne stanowisko, w którym 
mieszkańcy Warszawy mogli spróbować 
tradycyjnego włoskiego risotto. Każdy, 
kto odwiedził włoskie miasteczko i wziął 
udział w konkursie, miał okazję wygrać 
wycieczkę do Veneto.

Wieczorem odbyła się konferencja 
prasowa z udziałem Franco Manzato, wi-
ceprezydenta regionu Veneto. W jej trakcie 
zaprezentowany został potencjał turystycz-
ny regionu, który jest dość popularny 
wśród turystów z Polski, zarówno w se-
zonie letnim jak i zimowym. Znajdują tam 
oni: miasta związane ze sztuką, wspaniałe 
plaże i wybrzeża, góry Dolomity – wpisane 
na listę UNESCO, Spa, jeziora, parki, nie-
zwykłe krajobrazy delty rzeki Pad.

Akcja promocyjna w Warszawie jest 
częścią kampanii, która obejmuje pięć 
europejskich państw: Węgry, Czechy, 
Słowację, Chorwację i Polskę. Przedstawi-
ciele regionu Veneto, oprócz Warszawy, 
odwiedzą także Toruń. Cała kampania 
potrwa od 22 stycznia do 15 lutego br. 
Hasłem kampanii promocyjnej będzie 
„Tra la terra e il cielo” – „Między niebem 
a ziemią”.

Region Veneto leży na północy Włoch 
i składa się z siedmiu prowincji: Bellony, 

Dni Veneto w Warszawie
Dni 1 i 2 lutego br. w Warszawie 
upłynęły pod znakiem włoskiej 
kultury, muzyki i oczywiście kuch-
ni. Na Placu Konstytucji realizo-
wana była impreza promocyjna 
pod hasłem „Win Polesine and 
Veneto”, podczas której w zainsce-
nizowanym włoskim miasteczku 
przedstawiciele regionu Veneto 
zachęcali  mieszkańców stolicy do 
odwiedzenia tej części Włoch.

Na odwiedzających czekały w nim roz-
maite atrakcje. W specjalnie wydzielonej 
strefie można było zapoznać się z pre-
zentacjami multimedialnymi i innymi ma-

Padwy, Rovigo, Treviso, Werony, We-
necji i Vicenzy. Każda z nich jest skarb-
nicą zabytków architektonicznych oraz 
miejsc związanych z literaturą, sztuką i 
muzyką. Pochodzi stamtąd także wiele 
wspaniałych gatunków win. Jest to ob-
szar rozciągający się od Alp Karnickich 
i Dolomitów po Adriatyk i Dolinę Padu. 
Panujący tam łagodny, śródziemnomorski 
klimat sprzyja szeroko pojętej aktywności 
turystycznej. Region jest wymarzonym 
miejscem dla amatorów sportów zimo-
wych. Tu jest położony słynny ośrodek 
– Cortina d’Ampezzo. 

Śladami Solidarności
Jury Konkursu na Gdański Produkt Turystyczny 
wybrało zwycięzców II edycji. Wygrał projekt gry 
miejskiej „Śladami Solidarności” firmy Teja Tur. 

(Kuźnia Wodna, Stare i Główne Miasto, systemy obronne 
Gdańska, Żuraw, Sołdek, młyny i elektrownie wodne). Druga 
część programu to praktyczny i namacalny kontakt z ekspe-
rymentami naukowymi (Centrum Edukacyjne Hewelianum, 
Manufaktura Słodyczy „Ciu – Ciu – Cukier Artists”, Politechnika 
Gdańska). 

Celem Konkursu na Gdański Produkt Turystyczny jest 
przede wszystkim wykreowanie innowacyjnych produk-
tów turystycznych, aktywizacja turystyki przyjazdowej oraz 
stworzenie wizerunku Gdańska jako centrum turystycznego, 
oferującego atrakcje przez cały rok. 

Pomysłodawcą konkursu jest Referat Turystyki Urzędu 
Miasta w Gdańsku, zaś organizatorem – Gdańska Organizacja 
Turystyczna. Konkurs trwał od października do końca grudnia 
2009 r. i był skierowany do organizatorów turystyki działają-
cych na terenie Polski. 

Za zdobycie I miejsce firma Teja Tur otrzyma 20 tys. zł na 
realizację i promocję produktu, zaś za drugie miejsce firma 
Joytrip – 10 tys. zł. Zgodnie z Regulaminem konkursu pro-
dukty będą realizowane od najbliższego sezonu letniego do 
co najmniej roku 2012.

Patronat honorowy nad konkursem objął prezydent Miasta 
Gdańska, Paweł Adamowicz. 

ANNA BARTOSZEWICZ-PAJKA,
Wiceprezes Zarządu GOT
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POLSCY TURYŚCI NA BRYTYJSKIM RYNKU
Według badań Instytutu Turystyki przeprowadzonych  

w 2009 r. Wielka Brytania znalazła się na 3. miejscu wśród naj-
popularniejszych krajów odwiedzanych przez Polaków. Oprócz 
licznych atrakcji turystycznych i kulturalnych przyciągających 
co roku miliony turystów do Zjednoczonego Królestwa, duży 
wpływ na zainteresowanie Wyspami ma aktywna promocja. 
Odpowiada za nią Brytyjska Organizacja Turystyki VisitBritain, 
która od lat konsekwentnie realizuje swoją strategię marketin-
gową. W 2003 r. do krajów objętych działaniami promocyjnymi 
dołączyła również Polska, w której w 2008 roku utworzono 
odrębne przedstawicielstwo.

Z przedstawionych podczas spotkania danych wynika, że z 
Polski do Wlk. Brytanii częściej wyjeżdżają mężczyźni niż ko-
biety (tak jest prawie we wszystkich przedziałach wiekowych i 
te proporcje zmieniają się dopiero dla przedziałów powyżej 55 
lat). Jeśli natomiast chodzi o liczbę wizyt, to dominujący udział 
mają mężczyźni w wieku 25 – 54 lata. W okresie styczeń – paź-
dziernik 2009 liczba wizyt zmniejszyła się o 35 proc. 

Do grupy turystów zaliczani są przede wszystkim osoby wy-
jeżdżające w odwiedziny do krewnych i znajomych. W czasie 
pobytu na miejscu korzystają z niektórych usług, odbywają też 
krótkie podróże w towarzystwie osób zapraszających. 

Uwaga skierowana
na Wielką Brytanię
O różnorodności i zaletach brytyjskiej oferty 
turystycznej przekonywali podczas niedawnego 
spotkania prasowego, przedstawiciele Visit 
Britain, organizacji zajmującej się promocją 
kraju, jako atrakcyjnego kierunku podróży: 
Ildiko Mezo – przedstawicielka Visit Britain 
na Europę Środkowo-Wschodnią oraz Keith 
Beecham, dyrektor Rynków Zagranicznych. 
Towarzyszyli im przedstawiciele brytyjskiej 
branży turystycznej.

PLANY VISIT BRITAIN 
Brytyjska Organizacja Turystyki VisitBritain jest organizacją 

rządową, odpowiadającą za promowanie Wielkiej Brytanii jako 
ciekawej destynacji turystycznej. Działa na 36 rynkach i posiada 
biura w 23 krajach świata, w tym również w Polsce. 

VisitBritain realizuje swoją strategię poprzez organizację zakro-
jonych na szeroką skalę kampanii marketingowych, prowadzenie 
analiz rynku, budowanie relacji z mediami oraz przedstawicielami 
lokalnej branży turystycznej, a także organizację wyjazdów praso-
wych i wyjazdów studyjnych. Głównym kanałem komunikacyjnym, 
z którego korzysta VisitBritain w Polsce, i miejscem intensywnych 
działań marketingowych jest Internet, który, jak wskazują badania, 
jest podstawowym narzędziem wykorzystywanym przez turystów 
do planowania podróży i wyszukiwania informacji o ciekawych 
miejscach.  

Z tego też względu VisitBritain rozpoczęła działania w Polsce od 
uruchomienia strony internetowej (www.visitbritain.pl), na której 
Polacy mogą znaleźć ciekawe informacje na temat Wielkiej Brytanii 
(przelot, zakwaterowanie, wyżywienie, ceny, wydarzenia), a także 
stworzyć indywidualny program wyjazdu. Co więcej, na stronie 
www.visitbritain.pl każda osoba zainteresowana Wielką Brytanią 
może zamówić bezpłatny newsletter, informujący o najważniejszych 
wydarzeniach planowanych w najbliższym czasie. 

Od momentu powstania biura w Polsce, VisitBritain organi-
zuje także kampanie skierowane do różnych grup docelowych, 
których celem jest zaprezentowanie Wielkiej Brytanii z różnych 
perspektyw (turystyka sportowa, turystyka weekendowa, turystyka 
tematyczna etc.). W 2008 roku Brytyjska Organizacja Turystyczna 
zapraszała Polaków, przy wsparciu Premier League, do odkrycia 
sportowej strony Wielkiej Brytanii (kampania futbolowa). W 2009 
roku zaoferowała polskim turystom m.in. wyjazdy weekendowe 
(kampania Cosmopolitan Britain), a także wyjazdy muzyczne ślada-
mi ulubionych, brytyjskich zespołów (kampania Britain Rocks). W 
2010 roku Brytyjczycy zamierzają zaprosić Polaków do odkrywania 
takich miast, jak Cardiff, Glasgow, czy Edynburg (kampania City – 
jej rozpoczęcie planowane jest na połowę lutego 2010). Na drugą 
połowę roku planowana jest także akcja promocyjna związana z 
premierą filmu o Robin Hoodzie.

Kolejnym sposobem VisitBritian na budowanie świadomości 
marki wśród grupy docelowej jest udział w najważniejszych im-
prezach turystycznych. Stoiska promujące Wielką Brytanię znajdują 
się m.in. na targach TT Warsaw  oraz Tour Salon w Poznaniu. 
Każda osoba zainteresowana wyjazdem do Wielkiej Brytanii, czy 
kulturą brytyjską może tam porozmawiać z przedstawicielami po-
szczególnych regionów i zdobyć interesujące ją informacje. Jest to 
także doskonała okazja do spotkania z polskimi touroperatorami, 
zaprezentowania oferty oraz przedstawienia pomysłów na przyszłą 
współpracę. 

RÓŻNORODNOŚĆ OFERTY 
Wielka Brytania kojarzy się najczęściej z Londynem, Królową 

Elżbietą II i wysokimi cenami. Czy taka jest w rzeczywistości?  Oka-
zuje się, że niezupełnie. Oprócz Londynu jest przecież magiczny 
Edynburg, muzyczny Liverpool, zabytkowe Cardiff, czy prężnie 
rozwijające się Birmingham. Oprócz fish&chips można w Wielkiej 
Brytanii liczyć na niezwykłe doznania kulinarne np. w jednej ze 137 
restauracji nagrodzonych gwiazdkami Michelin. Niegdyś wysokie 
dla Polaków ceny, od dłuższego czasu spadają, co przy jednocze-
snym spadku wartości funta w stosunku do złotówki, otwiera przed 
nami możliwość odkrycia na nowo tego kraju..
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Znajduje się w nim 27 zabytków i miejsc wpisanych na Listę 
Światowego Dziedzictwa UNESCO. Równie imponująca jest liczba 
49 parków narodowych. Wreszcie turystów zainteresują zbiory 
światowej klasy muzeów i galerii, których jest tu około 2500. 

Wielka Brytania to niezwykle różnorodny i fascynujący kraj. 
Regionem najbardziej  znanym Polakom jest Anglia, która zajmuje 
większą część wyspy. Zamieszkuje ją ok. 83 proc. całkowitej liczby 
ludności państwa. Jednym z najciekawszych i najbardziej urokli-
wych miejsc na tym terenie jest Lake District – Kraina Jezior zwana 
przez niektórych Polaków  „Brytyjskimi Mazurami”. W obrębie tego 
największego parku narodowego zlokalizowanego w Anglii (Lake 
District National Park), znajduje się 16 jezior wkomponowanych 
w górzysty krajobraz. Słabo znana wśród Polaków jest Kornwalia, 
w której można m.in. zobaczyć odwiedzany rocznie przez ok. 1,2 
mln osób futurystyczny ogród botaniczny Eden Project, gdzie hodo-
wanych jest 18 tysięcy gatunków roślin z kilku stref klimatycznych 
świata. Ciekawe są także Zaginione Ogrody Heliganu, w których 
znajduje się jedyne w Europie miejsce do hodowli ananasów. 

W górzystej Walii warto zobaczyć Park Narodowy Snowdonia, 
będący trzecim najczęściej odwiedzanym parkiem narodowym 
Anglii i Walii (ok. 6 mln turystów rocznie). Wyjątkowym miejscem 
jest także futurystyczny National Botanic Garden ze szklarnią 
zaprojektowaną przez jednego z najbardziej znanych brytyjskich 
architektów, Sir Normana Fostera 

W Szkocji można zajrzeć do jednej z ponad 40 destylarni 
whisky, w których organizowane jest zwiedzanie połączone z 
degustacją miejscowego trunku. Warto także zainteresować się 
takimi miejscami, jak Argyll, The Isles, Loch Lomond oraz  Sterlin-
g&Trossachs, skąd pochodzili tacy bohaterowie, jak Rob Roy, czy 
Williams Wallece.  

Dzięki bogatej ofercie turystycznej Wielka Brytania jest dosko-
nałym celem podróży zarówno dla rodzin z dziećmi wybierających 
się na wakacje, grup przyjaciół planujących weekendowy clubbing 
w jednej z europejskich stolic, jak i np. fanów sportu, czy dobrej 
muzyki. Ceny są tu bardzo zróżnicowane, dzięki czemu każdy może 
wybrać ofertę dostosowaną do własnych potrzeb. Dodatkowo przez 
cały rok organizowane są różnego rodzaju promocje, przeceny i 
oferty specjalne, dzięki czemu można dodatkowo obniżyć koszty 
podróży i pobytu w Wielkiej Brytanii. 

Wielka Brytania posiada bardzo dobrze rozwiniętą sieć połączeń 
kolejowych, dzięki czemu łatwo można dostać się do wybranego 
przez siebie celu podróży. Istnieje tu także gęsta sieć dróg i autostrad 
(ok. 3520 km), które umożliwiają szybkie dotarcie do określonego 
miejsca. Dzięki licznym promocjom i nowym połączeniom, można 
także coraz sprawniej i taniej dolecieć na Wyspy z Polski. 

Planując wyjazd do Wielkiej Brytanii  warto zajrzeć na strony: 
www.visitbritain.pl, www.visitbritain.org, www.visitengland.com, 
www.visitwales.com, www.visitscotland.com  (Joanna Sosnowska, 
Market Representative, Poland VisitBritain oraz Donata Kudłek, 
Sigma International)

Brytyjska turystyka
ma dobre perspektywy

Rozmowa  
z KEITHEM BEECHAMEM, 
Dyrektorem Rynków 
Zagranicznych Visit Britain 

Głęboki kryzys dotknął turystykę europejską i brytyjską 
również. Na ile różni się on od wcześniejszych załamań, 
czy ma jakieś specyficzne cechy?

– Przede wszystkim zwraca uwagę jego skala i rozległy 
zasięg – po raz pierwszy tak mocno dotknięta została cała tu-
rystyka światowa. Przyczyną tego była niewątpliwie globaliza-
cja – wszystkie rynki są ze sobą połączone, więc niekorzystne 
zjawiska bardzo łatwo się przenoszą. Szczególnie dotkliwy jest 
wymiar ekonomiczny kryzysu – spadły przychody gospodarki 
turystycznej, ważny segment turystyki biznesowej odnotował 
spadek na poziomie  20 proc. Były też obawy związane z po-
zostałymi segmentami, na szczęście w nich sytuacja nie była 
tak zła. W Wielkiej Brytanii nastąpił  nawet przyrost wyjazdów 
wakacyjnych, co trzeba uznać za objaw pozytywny – możliwy 
dzięki temu, że funt sterling w porównaniu do euro czy złotówki 
został osłabiony, a zatem oferta brytyjska stała się jeszcze atrak-
cyjniejsza. – zatrzymała w kraju naszych turystów i przyciągnęła 
więcej zagranicznych. Dzięki temu łatwiej będzie gospodarce 
turystycznej przetrwać najtrudniejszy okres.

Czy są dyskusje w gronie brytyjskich ekspertów turystyki, 
na temat metod walki z takimi załamaniami w turystyce?

– Takich opinii jest wiele. Moim zdaniem najważniejszą rolę 
będą odgrywały czynniki ekonomiczne. Weźmy taki, jak kursy 
walutowe. Osłabienie funta względem euro spowodowało, że 
wielu Brytyjczyków zostało w kraju, co wsparło turystykę krajo-
wą. Podróże dalekie stały się za drogie, a jednocześnie pojawiło 
się wielu turystów z krajów dalekich (np. Australia, Chiny), bo 
Wlk. Brytania okazała się dla nich krajem sporo tańszym. Na-
wiązaliśmy ścisłą współpracę z liniami lotniczymi, bowiem jeśli 
oferują one dobre połączenia, to turystów przyjedzie więcej. 
Dobrze sprawdza się współpraca z tanimi liniami, bo właśnie 
ich tanie bilety są często ważną zachętą. A więc te proste zasady 
działania rynku  mają największe znaczenie w oddziaływaniu 
na popyt turystyczny (zewnętrzny i wewnętrzny) 

Duża jest wartość mechanizmów samoregulacji – a nasze 
działania promocyjne mogą je tylko wesprzeć i w tym zakresie 
Visit Btitain wykazuje dużą aktywność na wszystkich ważnych 
rynkach.

W czasie prezentacji była mowa o działaniach adresowa-
nych do polskich turystów, kampaniach promocyjnych. 
Czy planowane są również działania kierowane do pol-
skich biur podróży?

– Tym będziemy się zajmować w drugiej części naszej wizyty 
w Polsce. Są z nami przedstawiciele brytyjskich przedsiębiorstw 
turystycznych, którzy odbędą tu rozmowy z polskimi part-
nerami. W naszych działaniach promocyjnych też planujemy 
różne przedsięwzięcia – na wiosnę będzie wdrożony program 
szkoleń online dla polskich touroperatorów. Nasza strategia 
obejmuje działania typu B2C oraz B2B. Działania promocyjne 
mają wzmacniać popyt ale też ukierunkowane są na produkty, 
które idą za popytem.

Dziękujemy za rozmowę.
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W Suwałkach rok 2010 będzie po-
święcony Marii Konopnickiej. Mija 
bowiem setna rocznica śmierci poetki, 
urodzonej w tym mieście. Miejscowe 
instytucje kulturalne przygotowują 
rocznicowe wystawy, koncerty, spotka-
nia literackie i konkursy recytatorskie. 
Wydana zostanie płyta z pieśniami 
Marii Konopnickiej, śpiewanymi przez 
dzieci z Suwałk. Miasto uruchomi 
również specjalną stronę interneto-
wą www.konopnicka2010suwalki.pl 
Mieszkańcy Suwałk doczekają się także 
nowego pomnika poetki. 

–––––––––––––––––––
Aż 54 proc. warszawiaków mylnie 
uważa, że Fryderyk Chopin spędził 
dzieciństwo oraz dorastał w Żelazowej 
Woli, a nie w Warszawie. To może ulec 
zmianie – bowiem miasto organizuje w 
tym roku dziesiątki wydarzeń kultural-
nych, przypominających związki Cho-
pina z Warszawą. Powstaje m.in. film 
promocyjny „Warszawa Chopina”, który 
będzie wykorzystywany na targach, roz-
syłany do szkół i prezentowany w galerii 
Kordegarda. Warszawskie lotnisko im. 
Fryderyka Chopina zostanie specjalnie 
oznakowane plakatami z wizerunkiem 
Chopina i napisami „Witaj w moim 
mieście”. Ze strony www.chopin2010.
pl można pobrać grę „Chopin w War-
szawie”, w której kompozytor szuka 
swej uwertury. 

–––––––––––––––––––
Beata Nawrot została Dyrektorem 
Sprzedaży i Marketingu hotelu Shera-
ton Poznań. Do jej obowiązków będzie 
należało zarządzanie działem sprze-
daży i marketingu, tworzenie planów 
sprzedażowo-marketingowych oraz 
struktury cen usług hotelowych, a także 
utrzymywanie kontaktów z kluczowymi 
klientami i partnerami biznesowymi 
hotelu. 
Karierę zawodową w hotelarstwie zaczy-
nała w 1996 roku w dziale marketingu. 
Następnie w jednym z poznańskich 
hoteli pełniła funkcję menedżera do 
spraw sprzedaży i marketingu. Z hote-
lem Sheraton Poznan związana jest od 
2007 r. i przez ten czas pełniła funkcję 
menedżera sprzedaży i odpowiedzialna 
była za sprzedaż oferty noclegowej oraz 
bankietowej hotelu. 

–––––––––––––––––––
Starwood Hotels & Resorts Worldwide, 
Inc. realizuje swoje zapowiedzi dotyczą-
ce oferowania swoim gościom jeszcze 
większej liczby nagród za podróże w 
2010 r. i wprowadza nową promocję 
w ramach programu lojalnościowego 
Starwood Preferred Guest®. W nowej 
ofercie goście nocujący w hotelach sieci 
za każdy pobyt otrzymują podwójne, 
potrójne, czy nawet poczwórne punkty 
Starpoints® – ich liczba uzależniona jest 
długości pobytu.

OSTATNI ROK KRYZYSU
Styczniowy Barometr Turystyki, cykliczna 

publikacja Światowej Organizacji Turystyki 
(UNWTO) zaprezentował wstępne dane do-
tyczące turystyki międzynarodowej w 2009 
roku. Odnotowano w nim łącznie 880 mln 
turystycznych podróży zagranicznych i jest 
to wielkość mniejsza o 4,3 proc. w stosunku 
do roku poprzedniego. Największy spadek 
nastąpił w pierwszych dwóch kwartałach 
roku, podczas gdy w ostatnim kwartale 
zanotowano już 2 proc. wzrost. 

W ujęciu regionalnym, największy spa-
dek nastąpił w Europie (5,6 proc.), gdzie 
najgorzej wypadły subregiony Europa 
Środkowo-Wschodnia i Europa Północna. 
Podobny poziom spadku zanotował Bliski 
Wschód oraz obie Ameryki. W regionie Azji 
i Pacyfiku pogorszenie było nieco mniejsze 
i wyniosło 2 proc. Po raz kolejny sukcesem 
zakończyła rok Afryka, która odnotowała 
wzrost liczby turystów o 5,1 proc., głównie 
dzięki wynikom państw subsaharyjskich. 

W 2009 roku wydatki związane z podró-
żami międzynarodowymi spadły o około 6 
proc. w porównaniu do roku poprzedniego. 
Wskutek kryzysu gospodarczego, turyści 
wybierali się w podróże krótsze do regionów 
położonych bliżej miejsca zamieszkania. Za-
notowano także znaczący wzrost wyjazdów 
krajowych, zwłaszcza w Chinach, Brazylii i 
Hiszpanii. 

Eksperci UNWTO prognozują, że miniony 
rok był ostatnim kryzysowym i w bieżącym 
szacuje się osiągniecie znaczących wzrostów 
w turystyce  międzynarodowej – średnio 
dla świata 3–4 proc. Najlepsze wskaźniki 
powinny osiągnąć regiony Azja i Afryka. 
Jako główne przyczyny bierze się pod uwagę  
poprawę sytuacji w globalnej gospodarce, 
spadek zagrożenia pandemią świńskiej grypy 
oraz ważne wydarzenia o randze światowej 
– Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej w RPA, 
Zimowe Igrzyska Olimpijskie w Kanadzie 
oraz wystawę EXPO w Szanghaju.

CENNY KRAKÓW
Na 25 mld zł wycenili wartość krakow-

skich zabytków analitycy z Instytutu Analiz 
Monitor Rynku Nieruchomości – poinfor-
mował Dziennik Polski. Prawdziwa perła 
w koronie historycznej stolicy Polski to 130 
kościołów oraz ponad 200 zespołów klasz-

tornych i domów zakonnych. Wszystkie 
krakowskie obiekty sakralne warte są ok. 
10 mld zł. 

Wawel natomiast wart jest 4 mld zł. 
Obiekty zgromadzone na wzgórzu wawel-
skim, w tym najcenniejsze: zamek i katedra, 
warte są – zdaniem rzeczoznawców – tyle, 
ile łącznie wszystkie krakowskie hotele lub 
wszystkie obiekty biurowe oraz znacznie 
więcej niż cały krakowski przemysł. 

Krakowskie zabytki stanowią kapitał, 
który rok w rok generuje wielkie dochody 
dla miasta. Przyciągają turystów, a ci tylko 
w ubiegłym. roku zostawili tu 2,6 mld zł. 
A każdy milion gości powoduje powstanie 
15 tys. nowych miejsc pracy – informuje 
Dziennik Polski.

KUCHNIA LITEWSKA W AL POMODORO
Centrum Informacji Turystycznej Litwy 

wraz z restauracjami Al Pomodoro zapraszają 
na kulinarną wycieczkę na Litwę. Przy da-
niach wyśmienitej kuchni litewskiej będzie 
można zapoznać się z ofertą turystyczną 
Litwy i zaplanować wyjazd do tego kraju.

W czasie Dni Litewskich, które potrwają 
do 8 lutego, w Al Pomodoro dostępne będą 
przewodniki turystyczne, informatory kultu-
ralne, mapy Litwy – zarówno do przejrzenia 
na miejscu, jak i zabrania ze sobą. 

Goście w zabawach i konkursach będą 
mogli wygrać nagrody ufundowane przez 
Centrum Informacji Turystycznej Litwy. 
Dzieci także będą miały swój konkurs – bo-
wiem Al Pomodoro to restauracje przyjazne 
dzieciom.

NA MAŁOPOLSKą GOŚCINNOŚĆ
Ponad 2 mln zł wyda w tym roku sa-

morząd województwa małopolskiego na 
projekty turystyczne realizowane przez 

Dziêkujemy za zaproszenia:
Annie Zając z firmy Triple, za zaproszenie 
na imprezę promocyjną organizowaną pod 
auspicjami Regionu Veneto

Michałowi Wrzoskowi Rzecznikowi Pra-
sowemu PKP SA, za zaproszenie na kon-
ferencję prasową  nt. remontu dworca 
Warszawa Centralna przed Mistrzostwami 
EURO 2012

Górskiemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratun-
kowemu, za zaproszenie na konferencję pra-
sową poświęconą działaniom GOPR w okresie 
ferii zimowych, oraz podjętej wspólnie z PZU 

SA kampanii edukacyjnej dot. bezpiecznego 
zachowania na stokach narciarskich 

Biuru Prasowemu Urzędu m.st. Warszawy, 
za zaproszenie na konferencję prasową nt. 
związków Fryderyka Chopina z Warszawą 

Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej, za 
zaproszenie na briefing prasowy z okazji 
rozpoczęcia Kursu Teleinformatora Tury-
stycznego

Sylwestrowi Pawłowskiemu, Prezesowi Regio-
nalnej Organizacji Turystycznej Woj. Łódzkie-
go, za zaproszenie na Walne Zgromadzenie 
Członków ROT WŁ
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Raport EUROSTAT 
Niemal 63 proc. Polaków nie stać, 
by raz w roku pojechać przynajmniej 
na tydzień urlopu poza miejsce za-
mieszkania – wynika z najnowszych, 
danych Eurostatu o biedzie w Unii 
Europejskiej. 
Z tych danych za rok 2008 wynika, że 
20 proc. Polaków nie może sobie po-
zwolić na to, by wystarczająco ogrzać 
mieszkanie, 21 proc. by przynajmniej 
raz na dwa dni jeść mięso, drób, rybę 
albo ich wegetariański zamiennik, a 
17 proc. nie stać na samochód. Po 
analizie tych wskaźników Eurostat 
policzył, że odsetek osób dotknię-
tych materialnym niedostatkiem 
wynosi w Polsce 32 proc., czyli należy 
do najwyższych w Europie. Oznacza 
to, że niemal co trzeci Polak pozba-
wiony jest, wbrew własnej woli, co 
najmniej trzech z dziewięciu dóbr 
materialnych różnych kategorii, któ-
re są wyznacznikiem poziomu życia. 
Średnia w UE to 17 proc., natomiast 
w Bułgarii ten wskaźnik wynosi 
51 proc., w Rumunii 50 proc., na 
Węgrzech 37 proc., na Łotwie 
35 proc. Najmniej osób, których 
nie stać na różnego rodzaju do-
bra, jest w Luksemburgu (4 proc.) 
oraz Holandii i Szwecji (5 proc.). 
Od materialnego niedostatku Euro-
stat odróżnia biedę, która jest poję-
ciem względnym i zagraża osobom 
osiągającym przychody poniżej 60 
proc. przeciętnego wynagrodzenia 
w danym kraju. KE tłumaczy, że środ-
ki poniżej takiego progu ubóstwa 
uniemożliwiają pełne uczestnictwo 
w życiu społecznym, gospodarczym 
i kulturalnym, stąd mowa o tzw. 
wykluczeniu, które jest pojęciem 
szerszym niż bieda. 
W UE wskaźnik ten utrzymuje się 
na stabilnym poziomie 17 proc., 
natomiast w Polsce spadł z 19 do 
17 proc. Dane potwierdzają, że naj-
bardziej zagrożone i objęte biedą są 
dzieci (22 proc. w Polsce i 20 proc. 
w UE). Najwięcej tak rozumianej 
biedy jest na Łotwie (26 proc.), w 
Rumunii (23 proc.) i w Bułgarii (21 
proc.), podczas gdy najmniej w 
Czechach (9 proc.), Holandii i na 
Słowacji (11 proc.), przy czym trzeba 
pamiętać, że próg ubóstwa różni się 
znacząco w poszczególnych krajach. 
Eurostat opublikował te dane z 
okazji inauguracji Europejskiego 
Roku Walki z Biedą i Wykluczeniem 
Społecznym pod auspicjami Komisji 
Europejskiej i hiszpańskiego prze-
wodnictwa w UE. KE poinformowa-
ła, że na program zwiększający świa-
domość o tych problemach unijne 
instytucje wydadzą 17 mln euro. 

organizacje pozarządowe. Władze regionu 
rozstrzygnęły konkurs „Małopolska Go-
ścinna” i przyznały dotacje na 62 zadania z 
dziedziny turystyki.

Samorząd sfinansuje renowacje najbar-
dziej zniszczonych szlaków turystycznych 
m.in. na terenie powiatu limanowskiego, no-
wosądeckiego i krakowskiego. Przy szlakach 
pojawią się punkty wypoczynkowe, a na ich 
rozdrożach staną tablice informacyjne. 

Małopolska postawi też na turystykę 
pielgrzymkową w szczególności związaną 
z osobą Jana Pawła II. Odnowiony zostanie 
Małopolski Szlak Papieski im. Jana Pawła II 
oraz Szlak Karola Wojtyły w Wadowicach. 
Nadal rozwijane będą szlaki dziedzictwa 
kulturowego m.in. Małopolska Droga Św. 
Jakuba, Szlak Renesansu, Szlak Architektury 
Drewnianej czy Szlak Rzemiosła Tradycyjne-
go Małopolski. 

Samorządowcy chcą również zachęcić 
turystów do aktywnego spędzania czasu w 
Małopolsce poprzez rozwój turystyki zimo-
wej i rowerowej. 

DOFINANSOWANIE PROMOCJI
19 stycznia br. Zarząd Województwa 

Śląskiego podjął uchwałę o wyborze do dofi-
nansowania projektów złożonych w ramach 
Działania 3.4. Promocja turystyki, Priorytet 
III – Turystyka, z Regionalnego Programu 
Operacyjnego. Do dofinansowania wybrano 
razem 21 projektów, na łączną kwotę ponad 
11,99 mln zł. W tej grupie znalazły się nastę-
pujące projekty:
–  Wszystkie drogi prowadzą do nas – promo-

cja turystyczna Powiatu Tarnogórskiego;
–  Śląska Organizacja Turystyczna – Śląskie. 

Pozytywna energia. Promocja turystyczna 
woj. śląskiego na targach krajowych, wraz 
z publikacją materiałów informacyjnych i 
promocyjnych;

–  Miasto Cieszyn – organizacja i kampania 
promocyjna festiwalu „Cieszyn – miasto 
młode w każdym wieku”;

–  Miasto Katowice – przeprowadzenie II 
etapu kampanii promocyjnej produktu 
turystyki biznesowej;

–  Kampania promocyjna pod hasłem „Biel-
sko-Biała – przeżyjesz dwa razy więcej”.

OCENIACZ.PL – SPOŁECZNOŚĆ TURYSTÓW
Oceniacz.pl – społecznościowy portal 

dla turystów, 19 stycznia br. zaprezentował 
swoją nową odsłonę. Oprócz nowej grafiki 
portal w znacznym stopniu udoskonalił 
funkcjonalność oraz wzbogacił się o nowe 
możliwości dla turystów. Rozbudowane 
funkcje portalu pozwalają na szczegółową 
ocenę odwiedzonych hoteli, regionów tu-
rystycznych oraz biur podróży, z których 
usług mieli okazję skorzystać. To także plat-
forma wymiany korespondencji, publikacji 
turystycznych, fotogalerii czy wspólnego 
planowania wakacji. 

W styczniu 2010 roku portal posiadał 
18 607 zarejestrowanych turystów, 14 718 
opinii, 13 992 zdjęć, 3157 wyjazdów. Średni 
wzrost nowych turystów w ciągu miesiąca 

wynosi 10 proc. Portal Oceniacz.pl powstał 
w 2008 roku. Wydawcą portalu jest firma 
YoYo.

OSKAROWE LOTY
Firma Travel Interactive S.A., operator 

serwisu  FRU.PL, została wyróżniona w 
tegorocznej edycji rankingu prowadzonego 
przez światowego lidera dystrybucji syste-
mów rezerwacyjnych – koncern Travelport. 
Biurem podróży o największej dynamice 
sprzedaży 2009, okazał się być, istniejący 
od 2 lat na rynku, serwis FRU.PL stworzony 
przez Michała Wrodarczyka i 
Jarosława Adamskiego, eks-
pertów w dziedzinie e-c-
ommerce i zarządzania 
w sektorze planowania 
podróży. 

FRU.PL, tylko w 
grudniu ubiegłego roku, 
który w branży turystycznej 
z reguły wiąże się z zaci-
skaniem pasa, odnotował 
wzrost  sprzedaży biletów 
lotniczych na poziomie 56 
proc. Suma wyników z 
całego 2009 roku, 
wskazała na 26 proc. 
wzrost popularno-
ści usług serwisu, 
w porównaniu z 
rokiem 2008.  

– Nagroda jest dla nas szczególnie miłym 
wyróżnieniem, ale i jednocześnie dowodem, 
że nowoczesne technologie wykorzystywane 
w serwisie, oraz błyskawiczna i profesjonal-
na obsługa klientów, to klucz do wyników, 
o których tradycyjne biura podróży dziś już 
mogą tylko pomarzyć. Udowodniliśmy też 
sobie, że mimo niezwykle głębokiego kryzysu 
w branży lotniczej wzrosty nadal są możli-
we – komentuje Jarosław Adamski, członek 
zarządu Travel Interactive S.A. 

Obecnie Travel Interactive S.A pracuje 
nad wdrożeniem innowacyjnego, jeszcze 
bardziej intuicyjnego systemu wyszukiwań 
biletów. Jak obiecują autorzy pomysłu, nowe 
funkcjonalności FRU.PL, nie tylko zapew-
nią klientom niezawodną obsługę, ale też 
znacznie podniosą konwersyjność portalu, 
umożliwiając utrzymanie poziomu dynamiki 
jego rozwoju.

(Dominika Mackiewicz, FRU.PL) 
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Szklarska Poręba – nieruchomości na sprzedaż
W tym roku miasto chce sprzedać w drodze przetargów 10 budynków pensjonatowych, 
a zarobione pieniądze przeznaczyć na ważne w mieście inwestycje drogowe, turystyczne 
i oświatowe. 

Budynki te, będące wcześniej w zarządzie 
FWP, zostały skomunalizowane, a następnie 
wydzierżawione. Z czasem okazało się, że 
wpływy z dzierżaw do budżetu są bardzo 
niskie. Obecne władze miasta wypowie-
działy umowy dzierżawy, które wygasają z 
początkiem lutego. 
– Kierowaliśmy się rachunkiem ekonomicz-
nym. To nie jest normalna sytuacja, że do 
budżetu miasta z dzierżaw 13 budynków o 
łącznej powierzchni użytkowej prawie 5,5 
tysiąca metrów kwadratowych wpływało 

zaledwie 120 tysięcy złotych rocznie – mówi Grzegorz Sokoliński. przewodniczący Rady 
Miejskiej. – Dzierżawcom zaproponowaliśmy zmiany umów, aby urealnić stawki. Z oferty 
skorzystało dwóch. Pozostałym umowy wygasają 9 lutego. Później budynki trafią na 
sprzedaż. Liczymy, że z ich sprzedaży uzyskamy kilkanaście milionów złotych.
Pierwsza nieruchomość na przetarg trafi 16 marca, kolejna 29 marca, a następna 9 
kwietnia. Wszystkie budynki to perły architektury willowo-pensjonatowej. Na sprzedaż 
wystawiony jest np. zabytkowy budynek położony nieopodal dolnej stacji kompleksu 
narciarskiego Skiarena Szrenica. 
Budynki czekają na inwestorów, którzy 
uczynią z nich świetne pensjonaty i hotele 
odpowiadające współczesnym oczekiwa-
niom. Władze Szklarskiej Poręby liczą na 
duże zainteresowanie inwestorów chcących 
robić biznes w turystyce. Kilka miesięcy 
temu w nieruchomości w tym mieście za-
inwestowała PTAK S.A. Firma w centrum 
miasta chce przebudować dawny wojskowy 
dom wczasowy na hotel SPA z około 200 
pokojami. 
Obiekt ten znajdzie się w pobliżu projektowanego nowego wyciągu i nartostrady o dłu-
gości ok. 800 m oraz budowanego Parku Rozrywki z całorocznym torem saneczkowym. 
Wiosną w Szklarskiej Porębie oddany zostanie Park Dinozaurów zwiększając turystyczną 
ofertę miasta, które w tej chwili znane jest przede wszystkim z najlepszych w Polsce 
narciarskich tras biegowych i rowerowych. (Informacja Referatu Promocji Miasta)

TURISTRADA.PL – NOWY PORTAL 
Prezentuje jedną z największych ofert 

turystycznych w polskiej sieci. W serwisie 
osoby poszukujące najlepszego dla siebie 
wypoczynku znajdą ponad 1 milion ter-
minów wycieczek, do ponad 100 krajów 
świata, oferowanych przez kilkudziesięciu 
touroperatorów działających w Polsce. 

Oferta serwisu turistrada.pl jest rozbudo-
wana i zawiera liczne ciekawostki. Oprócz 
ofert wycieczek do obecnie najbardziej 
popularnych wśród turystów kierunków, 
takich jak: Egipt, Turcja, Tunezja, Grecja, 
Hiszpania, czy Tajlandia, odnaleźć można 
także propozycje do mniej popularnych, 
egzotycznych regionów świata np. Birma, 
Laos, Bhutan, Boliwia itd.  

Założyciele portalu, od lat związani z po-
dróżami i branżą turystyczną, za główny cel 
swojej działalności stawiają nie tylko zapew-
nienie szerokiego dostępu do ofert polskich 
touroperatorów, ale również na precyzyjne 
dobranie wycieczki, pod kątem oczekiwań 
i predyspozycji danego klienta.

–  Moduł zawężania ofert, mapy z 
rozbudowaną wartością informacyjną, 

zwięzłe opisy o ciekawych i interesujących 
miejscach. Wszystkie te narzędzia mają 
ułatwić trafny wybór i spędzenie wolnego 
czasu w sposób maksymalnie zbliżony do 
oczekiwań naszych odbiorców – mówi 
Magdalena Markowska, Dyrektor ds. 
Obsługi Klienta serwisu turistrada.pl. – 
Szczególny nacisk kładziemy na wstępną 
rozmowę konsultanta z klientem i do-
kładne zaprezentowanie warunków oferty 
przed dokonaniem rezerwacji, ponieważ 
jest to kluczowy moment w podejmowaniu 
decyzji i uzyskaniu satysfakcji z dokona-
nego zakupu. 

W przyszłości właściciele serwisu pla-
nują wprowadzenie możliwości zakupu 
noclegu w hotelu, wynajmu samochodów, 
zakupu biletów lotniczych, czy polisy 
ubezpieczeniowej. (Agnieszka Szybowska-
Mróz, Flamingo PR )

DOMINIKANA NIE UCIERPIAŁA
Tragiczne trzęsienie ziemi z 12 stycz-

nia spowodowało ogromne zniszczenia 
i śmierć tysięcy ofiar w Haiti, natomiast 
sąsiadujące państwo Dominikana żadnych 

strat nie poniosło – zapewniali gospodarze 
spotkania prasowego, które odbyło się w 
Warszawie. Zorganizowane zostało przez, 
mające siedzibę w Pradze, Przedstawi-
cielstwo Narodowej Centrali Turystycznej 
Republiki Dominikany.

Kraj ten ma znakomite położenie w 
samym sercu Karaibów i w pełni wyko-
rzystuje związane z tym atuty. Naturalnym 
walorom (plaże, słońce, różnorodność 
krajobrazowa) towarzyszy rozbudowana 
infrastruktura i baza turystyczna. Oferta 
przyciąga przede wszystkim turystów 
amerykańskich, ale też z wielu krajów 
europejskich. Opracowany przez mini-
sterstwo turystyki program rozwoju tej 
dziedziny gospodarki ma sprzyjać nowym 
inwestycjom, także aktywizacji nowych 
rejonów.

Ciekawostką jest to, że w trwającym 
właśnie konkursie na nowe logo Domi-
nikany, najwięcej projektów zgłoszono z 
Polski. Jego rozstrzygnięcie ma nastąpić w 
końcu stycznia br. 

NORWEGIAN TRAVEL WORKSHOP 2010
W dniach 26–29 kwietnia odbędzie się 

najważniejsza norweska impreza turystyczna 
–Norwegian Travel Workshop, organizowa-
na w tym roku Molde, w regionie norwe-
skich fiordów.

Ten workshop to miejsce spotkań przed-
stawicieli norweskiej branży turystycznej i jej 
zagranicznych partnerów. Podczas trzech 
dni warsztatów reprezentanci wszystkich 
sektorów turystycznych – lokalne i regio-
nalne organizacje, operatorzy aktywnej 
turystyki, sieci hotelowe i przewoźnicy będą 
nawiązywać oraz zacieśniać współpracę z 
touroperatorami z innych krajów. Podczas 
warsztatów swoją ofertę zaprezentuje około 
350 norweskich firm, a każde biuro podró-
ży będzie miało możliwość odbycia do 35 
spotkań. 

Dla biur dopiero planujących wprowa-
dzenie Norwegii do swojej oferty warsztaty 
turystyczne są okazją do zorientowania 
się w ofercie poszczególnych regionów i 
nawiązania wstępnych kontaktów. Biura 
sprzedające już Norwegię wykorzystują NTW 
do negocjowania umów i poszukiwania 
nowych partnerów. Bezpośrednio przed, 
jak i po warsztatach organizatorzy oferują 
szereg wyjazdów studyjnych pozwalających 
zapoznać się z atrakcjami poszczególnych 
regionów jak i ofertą hoteli i lokalnych 
dostawców.

Zeszłoroczna edycja NTW odbyła się na 
Lofotach i zgromadziła ponad 300 tourope-
ratorów z 28 krajów. W sumie odbyło się 
ponad 7000 spotkań.
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Przysmaki kuchni czeskiej  
w Polsce

Polacy chętnie jeżdżą do Czech, a szcze-
gólnie upodobali sobie przysmaki czeskiej 
kuchni. Dlatego właśnie powstał projekt 
agencji CzechTourism, nazwany Wędrujący 
Knedliczek. Dzięki niemu mamy wyjątkową 
okazję, aby dowiedzieć się więcej o czeskiej 
kuchni narodowej, jak również o mniej zna-
nych przysmakach regionalnych. 

Wędrujący Knedliczek to wielkie road 
show – seria imprez, które odbędą się 
wiosną, kolejno w sześciu dużych miastach 
Polski: Warszawie, Krakowie, Poznaniu, 
Katowicach, Częstochowie i Wrocławiu. 
W każdym z nich Wędrujący Knedliczek 
zagości na tydzień lub dłużej – nawet do 
miesiąca. 

Pierwszy dzień skierowany będzie do 
branży gastronomicznej i przedstawicieli me-
diów, którzy zobaczą jak przygotowuje się 
czeskie knedliki ze składników dostępnych 
bez problemów na polskim rynku. Specjalny 
przepis dla polskich kucharzy z restauracji 
hotelowych przygotowała laureatka drugie-
go miejsca w konkursie ogólnokrajowym 
„Czeski Knedlik 2009” – Dagmar Janatová, 
która będzie swych polskich kolegów uczyć 
gotowania knedlików z mąki krupczatki. 

Podczas prezentacji dla branży nie zabraknie 
konkursów (na przykład krojenia knedlików 
za pomocą nici). Zwycięzcy otrzymają vo-
uchery na pobyty weekendowe w Czechach 
i nagrody rzeczowe. 

Kolejne dni imprezy będą skierowane 
do szerokiej publiczności. Hotele zaoferują 
gościom tradycyjne dania czeskie, dobrane 
w taki sposób, aby zainteresowały polskich 
smakoszy. Przygotowywane ze składników 
używanych na co dzień w polskiej kuchni, 
ale trochę inaczej (na przykład ogromnie 
popularną w Czechach zupę z soczewicy 
czy z czosnku). Nie zabraknie oczywiście 
czeskiego piwa i morawskiego wina w 
specjalnych, atrakcyjnych cenach. Wybrane 
dania pozostaną w menu restauracji hote-
lowych. 

– W ramach dni czeskich, dla 
gości przygotujemy także broszury 
w języku polskim z przepisami 
kulinarnymi. Przepisy oraz zdjęcia 
potraw będą dostępne również na 
stronie internetowej www.czechto-
urism.com – zapewnia Ivana Bíl-
ková, dyrektor przedstawicielstwa 
CzechTourism w Polsce.

Celem  CzechTourism jest przy-
ciągnięcie jak największej liczby 
gości do restauracji, które włączą 
się do projektu road show i zapre-

zentowanie kuchni czeskiej jako smakowi-
tej, ciekawej i nie tak bardzo kalorycznej. 
Oferowane przysmaki powinny zachęcić 
polskich turystów do odwiedzenia Republiki 
Czeskiej w celu lepszego poznania tutejszej 
gastronomii.

Wędrujący Knedliczek jest częścią dużego 
projektu gastronomicznego Czech Specials 
lub Posmakuj Republiki Czeskiej, promują-
cego czeską kuchnię zarówno w kraju, jak 
i za granicą. Jest wspólnym dziełem agencji 
CzechTourism, Stowarzyszenia Hoteli i 
Restauracji oraz Stowarzyszenia Kucharzy i 
Cukierników. Pod znakiem projektu Czech 
Specials odbywa się wiele krajowych i zagra-
nicznych imprez marketingowych.

Południowy Tyrol dla rodzin

„Familienhotels” (www.familienhotels.com) to grupa zrzeszająca 
24 niezależne hotele z pełną ofertą dla rodzin z dziećmi. W każdym 
z nich prowadzony jest żłobek, w którym wykwalifikowany personel 
dba o to, by dzieci się nie nudziły, podczas gdy rodzice mogą wybrać 
się na narty lub do Spa. Na maluchów czekają place zabaw, pokoje 
gier, mini zoo oraz bogaty program zajęć na świeżym powietrzu oraz 
w obiektach. Co wieczór rodzice i dzieci mogą wspólnie brać udział 
w ciekawych animacjach. „Familienhotels” położone są bezpośrednio 
przy stokach, a dzieci, które dopiero doskonalą naukę jazdy na 
nartach, mogą poruszać się na specjalnych taśmociągach.

W Południowym Tyrolu można skorzystać ze specjalnych ofert 
rodzinnych obowiązujących w Dolomiti Superski, największej sieci 
wyciągów i tras narciarskich świata, o łącznej długości 1200 km w 
12 różnych ośrodkach. Na obszarze Dolomiti w sezonie 2009/10 
obowiązuje specjalny program dla dzieci poniżej 8 roku życia. 
Kupując ski pass w tym regionie dla osoby dorosłej, dostaniemy 
drugi taki sam dla dziecka gratis, a dzieci w wieku 8–16 lat uzyskają 
30 proc. zniżkę na jednodniowy karnet narciarski lub na karnet 
długoterminowy, ważny przez 28 dni.

W terminie od 20 marca do 11 lub 19 kwietnia 2010 (zależy od 
ośrodka) obowiązuje promocja, na podstawie której wyżywienie, 

zakwaterowanie i karnet narciarski są darmowe dla dzieci do lat 8 
(urodzonych po 28 listopada 2001). Dla dzieci do lat 12 przewidziano 
50 proc. zniżkę. Z oferty mogą skorzystać rodziny z maksymalnie 
dwojgiem dzieci, wykupując pobyt na co najmniej 7 dni. Dzieci 
muszą być jednak zakwaterowane w tym samym pokoju co rodzice. 
Oferta jest ważna na całym obszarze Dolomiti Superski, vouchery 
na karnety narciarskie można odbierać bezpośrednio w miejscu 
zakwaterowania.

Atrakcją dla najmłodszych jest tor saneczkowy Rotwand w dolinie 
Alta Pusteria/Hochpustertal położonej w samym środku Dolomitów. 
Tutaj na dzieci czekają gigantyczne zwierzęta ze śniegu, 4-metrowe 
bałwany oraz śnieżny zamek.

Trasa narciarska dla dzieci w ośrodku Carezza/Karersee jest 
szczególnie atrakcyjna – w każdy wtorek instruktorzy narciarstwa 
zabierają dzieci na wyprawę śladami króla Laurina. Baśniowa 
wycieczka przeznaczona jest dla dzieci między 5 a 14 rokiem 
życia. Dzieci wjeżdżają kolejką linową Hubertus, słuchając podczas 
podróży historii i legend regionu, a następnie zjeżdżają łagodną trasą 
biegnącą przez alpejskie łąki i lasy.  (Anna Gomoła-Paradowska, 
Media Metropolis) 



12 e-RYNEK PODRÓŻY NR 3  5 LUTEGO 2010

PromocjA krAjóW i regionóW

Przeciętnemu turyście Dubaj kojarzy się przede wszystkim z Burj 
Al Arab, bajecznie luksusowym hotelem w kształcie żagla. Oficjalnie 
ma on 5 gwiazdek, bo tyle maksymalnie można przyznać obiektowi 
hotelowymi, ale nieoficjalnie mówi się o nim jako 7-gwiazdkowym 
hotelu. Podwyższony standard to norma w Dubaju i nawet 
4-gwiazdkowe hotele oferują doskonałą jakość obsługi. Choć Emi-
raty, a zwłaszcza Dubaj, nie należą do tanich miejsc wypoczynku, 
to jednak biorąc pod uwagę wyjątkową obsługę i przepych, z jakim 
hotele zostały urządzone, nie jest to wygórowana cena. Raczej nie 
ma mowy o tym, aby klient mógł przepłacić. Wręcz przeciwnie, 
za obiekty o porównywalnym standardzie w innych egzotycznych 
miejscach z pewnością zapłacilibyśmy znacznie więcej.

Z Burj Al Arab nie może równać się żaden inny hotel. Dotyczy to 
również ceny, bo za jedną dobę wydamy od kilkunastu do nawet 
kilkudziesięciu tysięcy złotych. Trudno nawet zliczyć wszystkie 
atrakcje, jakie oferuje ten hotel. Wystarczy wspomnieć, że obok 
drzwi do pokoju przez 24 godziny na dobę czeka na nas osobisty 
kamerdyner, zaś w łazience znajdziemy kosmetyki marki Hermes. 
Dla jednych hotel ten jest kwintesencją przepychu i luksusu, a dla 
innych wyrazem kiepskiego smaku i przesadnego epatowania bo-
gactwem. Nie ma się jednak co dziwić, bowiem Dubaj jest miastem 
kontrastów, ale zaspokaja potrzeby i gusta najbardziej wymagają-
cych. Ekskluzywne restauracje oferujące dania z każdego zakątka 
świata, czy gigantyczne centra handlowe, gdzie dostać można 
dosłownie wszystko. Nie oznacza to jednak, że kierunek ten jest 
dostępny wyłącznie dla klientów z wypchanymi portfelami. Pokój 
z widokiem na Burj Al Arab w sąsiednim Jumeirah Beach Hotel, z 

Dubaj, czyli luksus
na najwyższym poziomie
Zjednoczone Emiraty Arabskie nie należą 
do szczególnie promowanych  miejsc 
wypoczynku, ale są interesujące nie tylko 
ze względu na relatywnie niedługi czas 
przelotu. Turystyczną perłą tego regionu jest 
Dubaj, stolica emiratu o tej samej nazwie, 
zwiedzana jako punkt programu wycieczki 
objazdowej po Emiratach, ale coraz częściej 
jako docelowe miejsce wypoczynku.

dwoma posiłkami i przelotem, kosztuje 10 –11 tys. zł za tydzień. To 
i tak niemal dwukrotnie wyżej niż wynosi średnia cena rezerwacji 
do Emiratów w portalach Wakacje.pl oraz Easygo.pl (6,6 – 6,7 tys. 
zł), ale dostęp do własnej przystani promowej czy do rozległego 
parku wodnego Wild Wadi oraz niezapomniany widok z pokoju 
hotelowego w pełni rekompensują dodatkowy koszt.

Szukających niepowtarzalnych miejsc zainteresuje również Atlan-
tis, ogromny kompleks hotelowy, gdzie można podziwiać delfiny, 
a w samym centrum obiektu znajduje się gigantyczny zbiornik 
wodny z płaszczkami czy rekinami. Niemal wszystko, co oferuje 
Dubaj jest „naj” w skali światowej. Mamy więc największy wodny 
kompleks wypoczynkowy (Atlantis), najdłuższe zjeżdżalnie wodne 
(Wild Wadi), największe centrum handlowe (Dubai Shopping Mall) 
czy najdroższy i najbardziej luksusowy hotel (Burj Al Arab). Do tej 
listy dołączył otwarty niedawno Burj Dubaj, najwyższy budynek 
na świecie. 

Mimo kłopotów finansowych państwowego dewelopera Na-
kheel i wstrzymania wielu ambitnych projektów, Dubaj cały czas 
imponuje rozmachem. Aby zobaczyć, jak wyglądało miasto kilka-
dziesiąt lat temu, trzeba wybrać się do starej części Dubaju, gdzie 
dominuje niska zabudowa. Rozliczne targowiska z przyprawami, 
ubraniami czy złotem sprawią, że na chwilę przeniesiemy się z 
luksusowych hoteli do innego świata. Można też spróbować sił w 
jeździe na wielbłądzie czy przejechać się terenówką po pustyni. 
W stolicy Emiratów Abu Zabi, oddalonej od Dubaju o 2–3 godziny 
jazdy samochodem warto zobaczyć majestatyczny meczet im. szejka 
Zayeda, trzecią największą tego typu świątynię na świecie. 

Ze względu na cenę Dubaj i Emiraty są nadal niszowym pro-
duktem w ofercie biur podróży. Magdalena Krzywosińska, Dy-
rektor Promocji Easygo.pl i Wakacje.pl, zauważa jednak delikatny 
trend wzrostowy tego kierunku: – Nie są to oczywiście wartości 
konkurencyjne, ani w ilości, ani w dynamice, dla krajów z listy 
popularnej turystyki, ale trzeba pamiętać, że to zupełnie inny rodzaj 
podróżowania – podkreśla. Klienci kupujący oferty w Wakacje.pl 
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wypoczywali najczęściej w hotelach Metropolitan Deira, Versailles, 
Al Hamra Fort & Beach Resort, Delmon oraz Burj Al Arab. Z kolei 
internauci rezerwujący wypoczynek za pośrednictwem EasyGo.pl 
najczęściej wybierali Hilton Resort i Spa, Sharjah Beach,  Holiday 
Beach Resort, Golden Sands oraz Royal beach Resort. Na tym 
portalu popularna była także 15-dniowa wycieczka objazdowa po 
Omanie i Zjednoczonych Emiratach Arabskich. 

Barierą w spopularyzowaniu Emiratów i Dubaju jest cena. Średni 
koszt w tzw. turystyce masowej wynosi w Easygo.pl i Wakacje.pl 
4725 zł, czyli o blisko 1900 zł mniej niż przeciętna oferta do Emira-
tów. Ruch w tym kierunku zmniejsza się latem ze względu na upały 
sięgające 40–50 stopni Celsjusza. Słoneczna aura jest jednak atutem 
w okresie jesienno-zimowym, kiedy to Emiraty i Dubaj oferują ide-
alną temperaturę i podobnie jak w przypadku innych egzotycznych 
miejsc, najczęściej turyści latają tam w okresie wrzesień – marzec. 

Najdogodniejsze loty do Dubaju oferuje linia Emirates, zarówno 
poprzez główne porty w Niemczech, jak też niedawno otwarte 
połączenie z przesiadką w Pradze. Niestety, Warszawa po zawie-
szeniu przez LOT rejsów w latach 90. nie doczekała się na razie 
bezpośredniego połączenia z Dubajem. 

Natomiast po samym Dubaju można podróżować pojazdem… 
produkowanym w Polsce. To nie żart, bo transport publiczny ko-
rzysta tutaj z naszych Solarisów. Nie są to jednak wersje tych auto-
busów znane z polskich ulic. Dubajskie Solarisy są nafaszerowane 
klimatyzacją. Autobus chłodzą trzy oddzielne systemy – jeden tuż 
przy samych drzwiach, drugi właściwy wewnątrz oraz trzeci wyłącz-
nie dla kierowcy. Zresztą, to miasto które ma więcej luksusowych, 
pięciogwiazdkowych hoteli niż przystanków autobusowych, szybko 
nadrabia zaległości w dziedzinie transportu publicznego. Również 
przystanki autobusowe są klimatyzowane, co jest ewenementem 
na skalę światową. Trwa budowa naziemnej kolejki, powstają też 
kolejne przejścia dla pieszych, oprócz zwykłych pasów również w 
postaci klimatyzowanych kładek nad drogami. To bardzo ważne, 
bo dotychczasowe plany rozbudowy sieci dróg miejskich niejako 
zapominały o pieszych i żeby przejść na drugą stronę ulicy niekiedy 
trzeba było... zamówić taksówkę. 

TOMASZ DOMINIAK

Ostrożny optymizm
europejskich hotelarzy

Pojawia się coraz więcej ocen dotyczących ubiegłego kryzy-
sowego roku. Branża hotelowa niemal na całym świecie odczuła 
dotkliwe skutki załamania rynków. Najgorsze zdaje się być za 
nami, a zewsząd dają się słyszeć coraz częstsze głosy z nadzieją 
na lepszy rok 2010.

Jeden z internetowych serwisów rezerwacyjnych – hotel.
de sygnalizował pozytywne zmiany w ilości rezerwacji już w 
czwartym kwartale 2009 roku. W przypadku rezerwacji między-
narodowych odnotowano wzrost o 1,8 proc. Szczególnie wysoki 
przyrost zaobserwowano na rynku francuskim (+25,9 proc.) 
oraz hiszpańskim (+8,0 proc.). Potwierdzają one odwrócenie 
spadkowych tendencji.

Mając to na uwadze, hotel.info – bezpłatny internetowy 
serwis rezerwacji dla ponad 210 000 hoteli na całym świecie 
– przeprowadził w styczniu br. ankietę branżową „Barometr 
nastrojów 2010” wśród europejskich hoteli partnerskich, chcąc 
dowiedzieć się, z jakimi oczekiwaniami hotelarze weszli w 
bieżący rok. W ciągu zaledwie dwunastu godzin ponad 2000 
hoteli wszystkich kategorii odpowiedziało na ankietę, podając 
następujące wyniki.

Prawie połowa wszystkich hoteli (46,08 proc.) rozpoczyna 
rok z ostrożnym optymizmem i jak podaje hotel.info oczekuje, 
że nastąpi odczuwalna, nawet jeśli powolna poprawa. A jednak 
nastawienie sporej części, bo 24,44 proc. jest odważniejsze, bo 
sądzą oni, że szybko nastąpi okres lepszych wyników, czyli 
pełniejszego wykorzystania hotelowych pokoi. Natomiast tylko 6  
proc. przewiduje, że przyszły rok przyniesie ze sobą ponownie 
wzrost cen za usługi hotelowe. 16 proc. hoteli nie oczekuje w 
2010 żadnej znaczącej poprawy w porównaniu z ostatnim kwarta-
łem 2009 roku, wyrażając tym samym dużo mniej optymistyczne 
nastawienie od swoich branżowych kolegów. Natomiast 7 proc. 
hotelarzy twierdzi, że czują się niepewnie i dlatego nie mogą 
podać żadnego szacunku.

W sumie, przeprowadzona przez hotel.info ankieta wykazała, 
że we wszystkich krajach europejskich panują porównywalne 
nastroje. Tylko hotelarze ze szczególnie dotkniętej kryzysem 
Hiszpanii patrzą w najbliższą przyszłość ostrożniej, niż ich eu-
ropejscy koledzy. Tutaj zdecydowanie mniej hoteli oczekuje po-
prawy wskaźników (15,28 proc.), natomiast wyraźna większość 
(55,56 proc.) twierdzi nawet, że poprawa będzie następowała 
wolniej. Rozpatrując liczbę hotelarzy, którzy oczekują w 2010 
roku szybszej albo spokojniejszej, ale jednak poprawy, należy 
stwierdzić, że najbardziej optymistycznie nastawioną grupę hote-
larzy stanowią Włosi (76,59 proc.). Średnią europejską natomiast 
określa wartość zupełnie niezła – 70,52 proc. (Serwis Informacji 
Turystycznych PAP)

Przykładowe ceny na połą-
czenie Warszawa – Dubaj 
przez Monachium:
•  w klasie ekonomicznej to 

1986 PLN plus podatki 
400,67 PLN – wg. kursu na 
dzień 02.02.2010 (taryfa ta 
dostępna tylko do 28 lute-
go 2010), 2520 PLN plus 
podatki 400,67 PLN – wg. kursu na dzień 02.02.2010

•  w klasie biznes to 11240 PLN plus podatki 405,52 PLN – wg. kursu 
na dzień 02.02.2010

Przykładowa trasa z Warszawy do Dubaju przez Monachium:
1 LO 353 S  21FEB  WAWMUC  16:00-7 17:40-7
2 EK 52 L    21FEB  MUCDXB     21:40-7 06:30-1 
3 EK 49 L    2MAR   DXBMUC     09:10-2 12:45-2 
4 LO 354 S  2MAR  MUCWAW   18:35-2 20:10-2
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Geovita zarządza Orientem
Od 1 stycznia br. Geovita przejęła w zarządzanie hotele Orient w Krakowie, który 

wszedł w skład Grupy Geovita. To komfortowy i nowoczesny obiekt czterogwiazdkowy 
oraz uzupełniająca tę ofertę część trzygwiazdkowa. Zlokalizowany jest w spokojnej okolicy 
w dzielnicy Krakowa – Czyżyny, co zapewnia też wygodne, bezpośrednie połączenie z 
centrum miasta i dworcem kolejowym; odległość od lotniska wynosi 16 km.

Nowoczesna i funkcjonalna architektura obiektu, profesjonalnie wyposażone sale 
konferencyjne oraz wykwalifikowany personel gwarantują najwyższy poziom usług zwią-
zanych z pełną obsługą konferencji, sympozjów, bankietów i przyjęć okolicznościowych. 
(Michał Kolankiewicz, Dyrektor Biuro Marketingu i Sprzedaży).

Kolejna inwestycja 
Grupy Anders

Na wiosnę przyszłego roku 
pierwszych gości planuje przyjąć 
Centrum Konferencyjno-Wypo-
czynkowe „Zamek” w Lidzbarku 
Warmińskim. Powstanie w zespo-
le przedzamcza, które ma układ 
trzyskrzydłowy, a pierwotnie jego 
wykorzystanie wiązało się z funk-
cjami administracyjnymi i gospo-
darczymi. W XVIII wieku  skrzydło 
wschodnie zostało przebudowane 
na pałac. Całość w ostatnich latach 
uległa poważnej dewastacji i w 
takim stanie została kupiona od 
miasta przez Grupę Anders, która 
w regionie przystosowywała już 
duże obiekty zabytkowe do celów 
turystycznych (Hotel Anders, Hotel 
Zamek Ryn).

Centrum Konferencyjno-Wy-
poczynkowe „Zamek” będzie się 
składało się z  części hotelowej (150 
pokoi, obliczonych na przyjęcie 250 
gości), zlokalizowanego w dużej 
części w podziemiach zespołu kon-
ferencyjno-gastronomicznego oraz  
rozbudowanej części rekreacyjnej 
z dużym basenem i centrum SPA. 
Wartość całej inwestycji szacowana 
jest na ok. 55 mln zł.

Angelo w Katowicach
Na początku marca br. przewidziane jest otwarcie w Katowicach pierwszego w Polsce 

czterogwiazdkowego hotelu  Angelo Design. Angelo Hotel Katowice to nowoczesny obiekt 
biznesowo-konferencyjny zlokalizowany w samym centrum stolicy Górnego Śląska, zaledwie  
500 m od Hali Widowiskowej Spodek oraz dworca PKP. Będzie nim zarządzała sieć Vienna 
International Hotelmanagement AG.

Hotel będzie dysponował 181 dwuosobowymi, nowocześnie wyposażonymi pokojami 
oraz 17 apartamentami i 5 junior suite. Wszystkie urządzone z zachowaniem typowego dla 
hoteli angelo designu; połączenie wyrazistych kolorów – czarnego, koralowego czerwo-
nego, żółtego oraz białego. Wszystkie pokoje wyposażone są w klimatyzację, zestaw do 

parzenia kawy i herbaty, dostęp do internetu, 
gniazdko z możliwością podłączenia faxu, te-
lewizor LCD, odtwarzacz DVD, mini bar, sejf 
przystosowany do przechowywania laptopa, 
krzesło i biurko. 

Angelo Hotel będzie miał największe hote-
lowe centrum konferencyjne w Katowicach: 
8 sal konferencyjnych o łącznej powierzchni 
ok. 1000 m², z dostępem do światła dzien-
nego; największa sala może pomieścić do 
300 osób. 
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KRYZYSOWY ROK
Gospodarczy kryzys o globalnym 

zasięgu, który uwidocznił się również w 
turystyce, odbił się niekorzystnie – szcze-
gólnie w pierwszej połowie 2009 roku – 
na sytuacji transportu lotniczego. Spadała 
liczba przewożonych pasażerów, linie 
lotnicze zmuszone były zamykać bądź za-
wieszać mniej dochodowe połączenia.

W przypadku portu lotniczego w 
Krakowie znaczenie miało wyraźne 
zmniejszenie przyjazdów turystycznych 
do Krakowa, a także zlikwidowanie 
regularnych operacji linii Centralwings, 
który operował na ośmiu ważnych kie-
runkach. Do tego zauważalna była więk-
sza niż w poprzednich latach ostrożność 
linii lotniczych w otwieraniu nowych 
połączeń, wchodzeniu na nowe lotni-
ska, znacznie trudniej prowadziło się 
rozmowy z operatorami czarterowymi, 
którzy przewidywali kryzys w segmencie 
zorganizowanych wyjazdów urlopo-
wych. Taki początek ubiegłego roku, 
którego pierwsze miesiące przyniosły 
kilkunastoprocentowe spadki w liczbie 
odprawianych pasażerów, pokazał, że 
bez nowych połączeń głęboki kryzys 
może się utrzymywać przez cały rok. Stąd 
też został podjęty ogromny wysiłek na 
przyciągnięcie nowych linii lotniczych, 
oraz przekonanie do otwierania nowych 
połączeń. Starania te przyniosły pozy-
tywne rezultaty. 

Jednym z długofalowych celów roz-
woju siatki połączeń było wzmocnienie 
obecności przewoźników czarterowych 
w Krakowie i stworzenie alternatywy dla 
pasażerów, którzy wcześniej mogli latach 
głównie z Katowic i Warszawy. W roku 
2009 rozpoczęta została realizacja progra-
mu sun startAIR, który ma zachęcić to-
uroperatorów do organizowania imprez 
samolotowych  z Krakowa, a pasażerów 
do wyboru tego właśnie lotniska. 

Ambitne plany Kraków Airport
Miniony rok był dla portów lotniczych 
trudnym sprawdzianem. Międzynarodowy 
Port Lotniczy Kraków – Balice wykorzystał 
go na podjęcie ważnych inwestycji i 
zakończył w dobrej kondycji, a teraz 
stawia sobie ambitne cele, które na 
spotkaniu prasowym w dn. 19 stycznia 
zaprezentowali: JAN PAMUŁA, Prezes 
MPL Kraków – Balice oraz JUSTYNA 
ZAJąCZKOWSKA, Rzecznik prasowy.

WIĘCEJ POŁąCZEŃ 
Program pozyskiwania  nowych połą-

czeń, zmiana cennika usług lotniskowych i 
wiele innych działań podejmowanych przez 
zarząd Kraków Airport przyniosły efekty 
– 4 nowych przewoźników i 15 połączeń 
otwartych z Krakowa w ubiegłym roku. 
Wśród sukcesów są też dwa prestiżowe 
– odzyskanie połączeń linii Germanwings 
oraz pozyskanie linii Air Berlin, dla której 
Kraków jest jedynym polskim portem.  
Z 16 obecnie przewoźnikami Kraków Air-
port zajmuje pozycję największego regio-
nalnego portu lotniczego w Polsce.

 W roku ubiegłym obsłużonych tu zosta-
ło ponad  2680 tys. pasażerów, co oznacza 
spadek o 8 proc. w stosunku do roku 2008. 
Liczba operacji lotniczych zmalała o 7 proc. 
i wyniosła prawie 33 tysiące.

– Piętnaście nowych połączeń pomogło 
nam zatrzymać trend spadkowy, a pod 
koniec roku uzyskać spektakularne wzrosty 
w liczbie obsługiwanych pasażerów, na 
poziomie 15 i 10 proc. w  dwóch ostatnich 
miesiącach 2009. Rok obecny powinien 
przynieść zdecydowane przełamanie, a to 
za sprawą zapowiedzi nowych tras, które 
uruchamia Ryanair. Są wśród nich głownie 
kierunki południowe, Hiszpania i Włochy  
atrakcyjne nie tylko dla Polaków lecących 
na wakacje, ale i turystów z tych krajów, dla 
których nasze miasto to zachęcające miejsce 
wyjazdów weekendowych i biznesowych. 
Mam nadzieję, że w 2010 roku znów nam 
się uda przekroczyć magiczną liczbą 3 mln 
pasażerów, co oznacza powrót do wyniku z 
roku 2007, kiedy Kraków przyciągał bardzo 
dużo turystów i przewoźnicy zwiększali 
liczbę połączeń  – powiedział prezes Jan 
Pamuła. 

Spośród przewoźników tradycyjnych 
w Balicach w dalszym ciągu najwięcej 
pasażerów mają PLL LOT, które przewożą 
ponad 12 proc. wszystkich tu obsługi-
wanych. Tylko o 3 procent mniejszy jest 

udział Lufthansy, natomiast Aer Lingus, z 
połączeniem do Dublina generuje 4 proc. 
całkowitego ruchu. W porównaniu z 2008 
rokiem znacznie zmieniła się sytuacja 
pośród przewoźników niskokosztowych. 
Wówczas najwięcej pasażerów obsługiwał 
easyJet, a w roku 2009 na czoło wysunął 
się zdecydowanie Ryanair, z prawie 713 
tysiącami obsłużonych pasażerów. Trze-
cim w grupie tanich przewoźników jest 
Norwegian.

W strukturze przewozów ruch czarte-
rowy ma jeszcze stosunkowo niewielki 
udział – zajmuje 8 proc. ogółu obsłużonych 
pasażerów.

Najwięcej pasażerów z Krakowa lata do 
Wielkiej Brytanii i Niemiec. Kolejne najchęt-
niej wybierane kierunki to Irlandia, Polska 
oraz Francja – ten ostatni jest nietypowy, 
bowiem Kraków ma połączenie tylko z 
jednym francuskim miastem – Paryżem, ale 
lata tam trzech przewoźników (PLL LOT, 
Transavia i easyJet).

Stratą dla portu była utrata połączenia do 
Londynu wykonywanego przez British Air-
ways. Ten przewoźnik obecny był tu od lat, 
teraz w obliczu trudności ekonomicznych 
był zmuszony zrezygnować z niektórych 
połączeń. W tym przypadku zadecydowała 
duża konkurencja na tej trasie ze strony linii 
niskokosztowych.  

PROGRAM INWESTYCJI
Ubiegły rok zarząd Kraków Airport 

wykorzystał dla podjęcia kilku ważnych 
inwestycji, które mają wpłynąć na jakość 
oferowanych usług, obsługi pasażerskiej, a 
też są konieczne dla rozwoju portu w na-
stępnych latach. Jedną z ważniejszych było 
rozpoczęcie budowy parkingu wielopozio-
mowego, który znajduje się naprzeciwko 
budynku terminala międzynarodowego. 
Obiekt liczy 7 pięter, będzie dysponował 
1243 miejscami. Parking jest monitorowany, 
ma tez system wskazywania zajętości miejsc, 
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a obsługa jest w pełni zautomatyzowana. 
Pierwsze samochody wjadą na parking w 
końcu stycznia, a cała inwestycja będzie 
oddana do użytku wiosną tego roku.

Drugą obecnie realizowaną  inwestycją 
jest budowa łącznika pomiędzy płytą posto-
jową, a drogą startów i lądowań. Znacznie 
poprawi to możliwości operacyjne portu 
(z 17 do 30 operacji na godzinę), wpłynie 
też na poprawę bezpieczeństwa operacji 
naziemnych. Wykonawcą łącznika jest firma 
Warbud. Prace trwają od lipca ubiegłego 

roku, ich zakończenie planowane jest na 
maj br. – Nasz łącznik to przykład, że aku-
rat inwestorom kryzys sprzyja. Na tej tylko 
inwestycji zaoszczędzimy blisko 20 mln 
(w porównaniu ze wstępnie szacowanym 
kosztem). Teraz wykonawczy są bardziej 
dostępni, oferują również niższe ceny – 
stwierdza prezes Pamuła.

Ponadto trwa obecnie proces wyboru 

projektanta rozbudowy i przebudowy ter-
minala międzynarodowego. Warto dodać, 
że przepustowość obecnego terminala oce-
nia się na 3 mln, natomiast nowy terminal 
będzie miał przepustowość rzędu 7,5 – 8 
mln pasażerów rocznie. Z istotnych dla 
portu inwestycji wymienić jeszcze trzeba 
hotel przy lotnisku. W tym celu powołana 
już została spółka, w pierwszym kwartale 
br. wybrany zostanie operator, a do końca 
roku ma powstać projekt budynku. Wiado-
mo, że operatorem będzie jeden z dużych 
międzynarodowych systemów hotelowych, 
a obiekt będzie reprezentował standard 
czterogwiazdkowy, z kilkoma salami kon-
ferencyjnymi.

W dalszej kolejności inwestorzy ze-
wnętrzni będą podejmowali przedsięwzię-
cia, które zapewnią lepszą dostępność 
komunikacyjną portu (połączenia drogowe 
i kolejowe) i będą to inwestycje o łącznej 
wartości około 500 mln złotych..

NASTĘPUJE POPRAWA
Z podanych wyżej liczb wynika, że naj-

większe załamanie Kraków Airport odnoto-
wał w pierwszej połowie 2009 toku. Aż do 
października liczba obsłużonych pasażerów 
była w każdym miesiącu niższa w stosun-
ku do roku 2008. Dopiero w listopadzie i 
grudniu nastąpiło odwrócenie tej tendencji, 
co nie miało już większego wpływu na 
wynik całego roku, ale stanowi zapowiedź 

poprawy sytuacji w roku bieżącym. 
Z tendencji godnych odnotowania zwra-

ca uwagę zwiększająca się liczba osób, 
które korzystają z usług salonów Business 
Lounge. W 2009 roku było ich o 3 proc. 
więcej niż rok wcześniej. Wstęp do tych 
salonów mają pasażerowie linii lotniczych, 
które podpisały z lotniskiem umowy (po-
dróżujący w klasie biznes oraz posiadacze 
określonych przez linie kart lojalnościo-
wych), a także klienci innych kontrahentów 
lotniska, w tym posiadacze Priority Pass, 
albo nabywcy wejściówki. 

Przesłanką formułowania ambitnych 
planów sygnalizowanych w wypowiedzi 
prezesa Pamuły, są zapowiedzi ośmiu no-
wych połączeń, które będą uruchamiane w 
najbliższych miesiącach: Rzym Ciampino – 2 
marca, Leeds Bradford – 25 marca, Alicante 
– 30 marca, Piza – 30 marca, Bruksela Char-
leroi – 31 marca, Oslo Rygge – 31 marca, 
Trapani – 4 maja, Malaga – 23 czerwca.

Ich liczba może się jeszcze zwiększyć o 
kilka kolejnych. Wpłynie to z pewnością 
na wzrost liczby obsługiwanych pasaże-
rów, pochodzących zarówno z regionu 
Małopolski, udających się na wakacyjny 
wypoczynek, jak również zagranicznych tu-
rystów z Włoch, Hiszpanii i innych krajów, 
którzy będą mogli bezpośrednio dotrzeć do 
Krakowa. Na takich podstawach oparte są 
szacunki, że w 2010 roku krakowski port 
lotniczy obsłuży ponad 3 miliony osób. 

Dynamika ruchu pasażerskiego wyniosła -8,25 proc., nato-
miast operacji pasażerskich  -7,66 proc. Sprawdziły się zatem 
prognozy ULC z początku 2009 roku, które zakładały spadki 
na zbliżonym poziomie. Portem o 
największym natężeniu ruchu była 
Warszawa. Obsłużono tu 8 mln 282 
tys. pasażerów, co oznacza spadek 
o 12,24 proc. w porównaniu do 
roku 2008. W porównaniu z lotni-
skiem stołecznym, znacznie mniej 
straciły porty regionalne, w których 
ruch spadł o 4,90 proc., co prze-
łożyło się na wzrost ich udziału w 
rynku z 54,3 proc. w roku 2008 do 
56,3 proc. w roku 2009.

Zdecydowanie najlepiej radzą-
cym sobie portem lotniczym w 
kraju – jedynym, który odnotował 
dodatnią dynamikę ruchu pasa-
żerskiego (18,58 proc.) – była 
rzeszowska Jasionka. Pozostałe 
lotniska odnotowywały spadki w 

Gorszy rok polskiego lotnictwa
Urząd Lotnictwa Cywilnego podsumował ubiegłoroczny 
ruch na wszystkich polskich lotniskach. Z danych 
zebranych przez ULC wynika, że polskie porty lotnicze w 
2009 roku obsłużyły łącznie 18 mln 945 tys. pasażerów, 
czyli o 1 mln 704 tys. mniej niż w roku 2008. 

przedziale od 0,6 proc. do 43,6 proc.
Należy zwrócić uwagę, iż po słabym początku roku, kiedy 

spadki ruchu pasażerskiego w ujęciu miesięcznym sięgały ponad 
15 proc., kolejne miesiące wykazywały już poprawę sytuacji, 
tak że w grudniu pojawiła się dynamika dodatnia na poziomie 
1,92 proc. (diagram poniżej).

Podsumowując: rok 2009 był dla polskiego transportu 
lotniczego najtrudniejszym od wielu lat. Podmioty na nim 
funkcjonujące bardzo silnie odczuły skutki globalnej recesji. 
Wyjście z kryzysu utrudniają branży także niestabilne ceny pa-
liwa lotniczego oraz wahania kursów walutowych (Katarzyna 
Krasnodębska, Rzecznik prasowy ULC).
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Singapore Airlines proponują w wiosen-
nej promocji ceny specjalne na przeloty 
do wybranych miast azjatyckich, np. 
podróż powrotną z Polski przez Frank-
furt lub Monachium do Singapuru w 
cenie od  3162 zł, a do Australii – od 
4758 złotych. Jest to całkowity koszt 
biletów powrotnych na trasie z dowol-
nego międzynarodowego lotniska w 
Polsce, z przesiadką we Frankfurcie lub 
Monachium. Wszystkie przeloty można 
rezerwować do 1 marca 2010 r. w biu-
rach podróży na terenie całego kraju. 

–––––––––––––––––––
Skandynawskie Linie Lotnicze SAS ofe-
rują promocyjną cenę 3895 zł w klasie 
Economy Extra na trasach międzykonty-
nentalnych, zapewniając podwyższony 
standard i większy komfort w obsłudze 
podczas lotu (oddzielna kabina w sa-
molocie) oraz na lotniskach. Oferta SAS 
Economy Extra obejmuje loty z Gdańska, 
Poznania i Warszawy do Nowego Jorku, 
Waszyngtonu, Chicago, Pekinu, Tokio i 
Dubaju. Promocyjna cena obejmuje bi-
lety zakupione w okresie od 1 lutego do 
20 kwietnia na loty pomiędzy 1 lutego 
a 30 kwietnia.

–––––––––––––––––––
Zarząd linii lotniczych Japan Airlines 
złożył wniosek o upadłość przedsiębior-
stwa. Zadłużenie firmy wynosi ok. 15 
mld euro. Jednakże rząd Japonii chce 
utrzymać przewoźnika narodowego, po 
jego uprzedniej całkowitej restruktury-
zacji, która jest warunkiem finansowego 
wsparcia. Japan Airlines utrzyma wszyst-
kie najważniejsze połączenia lotnicze z 
35 krajami, ale mniej rentowne połącze-
nia zostaną zlikwidowane. 

–––––––––––––––––––
Linia lotnicza Emirates Airline i Airbus 
odnotowały istotne osiągnięcie – obie 
firmy świętowały przekazanie jubile-
uszowego, 6000 samolotu w 40-letniej 
historii europejskiego producenta. 
Samolot ten, model A380, został prze-
kazany linii Emirates Airline podczas 
ceremonii w Hamburgu. To już ósmy 
egzemplarz A380 w posiadaniu Emi-
rates. Linia złożyła zamówienie na 58 
egzemplarzy i jest największym nabywcą 
tego modelu samolotu. 

Gala Lotniska Chopina 

W jej trakcie wyróżniono linie lotnicze i 
touroperatorów za nieprzeciętne osiągnięcia 
w 2009 roku. Nagrody Lotniska Chopina 
przyznano w czterech kategoriach:
  Kategoria I – Wzrost ruchu pasażerskiego 

w Porcie Lotniczym im. F. Chopina w 
Warszawie:
•  SWISS INTERNATIONAL AIR LINES 

za największy wzrost ruchu pasa-
żerskiego w segmencie przewozów 
tradycyjnych;

•  WIZZ AIR za największy wzrost ruchu 
pasażerskiego w segmencie przewo-
zów nisko-kosztowych 

•  TRAVEL SERVICE za największy wzrost 
ruchu pasażerskiego w segmencie 
przewozów czarterowych;

•  Touroperator ITAKA za wykreowanie 
największego ruchu pasażerskiego. w 
segmencie przewozów czarterowych. 

  Kategoria II – Nowe połączenia rozkłado-
we w siatce połączeń Lotniska Chopina w 
Warszawie:  

•  JET AIR za rozwój siatki połączeń roz-
kładowych. 

  Kategoria III – Przewozy cargo w Porcie 
Lotniczym im. F. Chopina w Warsza-
wie: 
•  UNITED PARCEL SERVICE za prze-

wiezienie największego wolumenu 
cargo. 

  Kategoria IV – Nagroda pasażerów dla 
linii lotniczej zapewniającej najwyższy 
poziom satysfakcji ze świadczonych 
usług: 
•  PLL LOT za zapewnienie najwyższego 

poziomu satysfakcji pasażerów.

Nowe trasy Wizz Air

Wizz Air poinformował o dalszej rozbudowie siatki połączeń z Polski poprzez 
uruchomienie dwóch nowych tras: z Katowic do Weeze/Dusseldorfu oraz z War-
szawy do Turku. Loty z Katowic do Weeze/Dusseldorfu rozpoczną się 13 czerwca. 
Przewoźnik będzie operował na tej trasie 4 razy w tygodniu. Z kolei połączenie z 
Warszawy do Turku zostanie uruchomione 10 kwietnia. Wizz Air zaoferuje na tej 
trasie 2 loty tygodniowo. Przewoźnik obsługuje już teraz loty do Turku z Gdańska. 
Katowice będą pierwszym polskim miastem, z którego można dolecieć samolotemz 
Wizz Air do Weeze/Dusseldorfu.

Finnair na trasach 
azjatyckich 

W roku 2009 linie lotnicze Finnair 
przewiozły ponad 7,4 miliona pasażerów 
w ramach swoich lotów rejsowych i czar-
terowych. Ruch rejsowy w porównaniu 
z poprzednim rokiem zmalał o prawie 
dziewięć procent. Liczba pasażerów 
klasy biznes spadła o kilka procent, lecz 
w grudniu zwiększyła się o 16 proc. 
pomimo ograniczeń przepustowości dla 
lotów rejsowych. Liczba pasażerów klasy 
biznes z Polski wzrosła w 2009 roku o 
11,7 proc.

W zeszłym roku ponad 1,1 miliona 
pasażerów podróżowało liniami Finnair 
na trasach azjatyckich. W ciągu roku 
ruch na tych kierunkach zmniejszył się 
o prawie dziesięć procent, zaś w grud-
niu o mniej niż cztery procent. Niemniej 
jednak popyt na przeloty klasą biznes na 
trasach azjatyckich nadal rośnie i w grud-
niu liczba pasażerów klasy biznes na 
tych trasach wzrosła o jedną czwartą.

Podobnie liczba pasażerów z Polski, 

korzystających z usług linii Finnair, 
zmniejszyła się w 2009 o około 10 proc. 
Jednak wartość biletów sprzedanych w 
Polsce w ostatnim kwartale roku 2009 
przewyższyła wyniki z analogicznego 
okresu w roku 2008.

– Dane dotyczące sprzedaży z ostat-
niego kwartału wskazują na poprawę 
sytuacji na rynku – mówi Juhani Nu-
oramo, Dyrektor ds. Sprzedaży Finnair 
w Polsce. – Ponadto liczba pasażerów 
klasy biznes linii Finnair z Polski wzrosła 
w 2009 roku o 11,7 proc. w porównaniu 
z rokiem poprzednim. Tylko w ostatnim 
kwartale wzrost ten wyniósł prawie 49 
proc.

Odnotowano szczególnie duży wzrost 
podróży klasą biznes z Polski na Daleki 
Wschód – sądzę, że wynika to z na-
szych konkurencyjnych cen oraz faktu, 
że linie Finnair posiadają najszybsze 
połączenia na trasach z Warszawy do 
Hongkongu, Szanghaju, Tokio, Osaki, 
Nagoi i Seulu.

Finnair jest jedną z najbardziej punk-
tualnych wśród linii lotniczych w Euro-
pie. W ciągu roku punktualność lotów 
rejsowych Finnair wyniosła 87 procent.  
(Marcin Roszkowski, Ciszewski Public 
Relations)
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Emirates otwiera połączenia do Madrytu

Emirates, wyróżniająca się najwyższą jakością serwisu i najszybciej rozwijająca się 
globalna linia lotnicza, nie zwalnia tempa ekspansji. 1 sierpnia 2010 roku rozpoczną się 
rejsy z Dubaju do Madrytu, który stanie się 25. portem w europejskiej siatce Emirates. To 
już czwarta, po Tokio, Amsterdamie i Pradze, nowa trasa, której otwarcie zapowiedziano 
na 2010 rok. Codzienne połączenie obsługiwane będą  samolotami Airbus A330-200. 
Samolot  oferować będzie 12 miejsc w klasie pierwszej, 42 fotele nowej generacji w 
klasie biznes oraz 183 wygodne fotele w klasie ekonomicznej.

Madryt to 105 port w globalnej siatce połączeń Emirates, obejmującej sześć konty-
nentów. Emirates zapowiada na najbliższe miesiące kolejne nowe trasy do Europy, co 
ściśle wiąże się z dostawami kolejnych samolotów. 

Osiągnięty przez Emirates, mimo kryzysu w światowym lotnictwie pasażerskim, 18 
proc. wzrost liczby pasażerów oraz przeszło dwukrotny wzrost zysków w pierwszej 
połowie 2009 roku pozwolił na przyspieszenie procesu uruchamiania nowych połączeń, 
a także na zwiększenie częstotliwości rejsów na istniejących już trasach, takich jak na 
przykład Dubaj – Rzym, która od lutego 2010 obsługiwana będzie dwa razy dziennie.

Delta Air Lines  
z AIR FRANCE KLM  

AIR FRANCE KLM będą autoryzowa-
nym przedstawicielem linii lotniczych 
Delta Air Lines  w Polsce. To wynik 
stale rozwijającej się, trójstronnej umo-
wy joint venture podpisanej pomiędzy 
liniami lotniczymi w ubiegłymo roku. 
AIR FRANCE KLM będą odpowiedzialne 
za wszystkie działania handlowe Delta 
Air Lines w Polsce.

Wspólne umowy sprzedaży dla 
klientów branżowych i korporacyjnych 
zostały wprowadzone nie tylko w Pol-
sce, ale również w Austrii, Bułgarii, 
Czechach, Estonii, Finlandii, Norwegii, 
Portugalii, Słowacji oraz na Cyprze, 
Węgrzech, Łotwie i Litwie. Kontrak-
ty są kluczowym w rozwoju umowy 
joint venture, która zakłada podział 
przychodów i kosztów prowadzenia 
międzynarodowej sieci tras atlantyckich 
pomiędzy AIR FRANCE, KLM i Deltą. 
Obecnie umowy obejmują 17 rynków 
w Europie i dzięki temu zapewniają 
efektywność handlową pomiędzy trze-
ma liniami lotniczymi a ich klientami. 
Dzięki temu klienci korporacyjni i bran-
żowi mogą korzystać z jednej umowy z 
AIR FRANCE, KLM i Deltą w 30 krajach 
Europy. 

– Połączenie naszych wysiłków z dzia-
łaniami AIR FRANCE KLM jest kolejnym 
sposobem wykorzystania synergii jaką 
daje nam umowa joint venture. Oferując 
jeden punkt kontaktowy zapewniamy 
klientom sprawniejszą obsługę – powie-
dział Bob Hannah, regionalny dyrektor 
sprzedaży Delty w Europie, na Bliskim 
Wschodzie i w Afryce.

– Reprezentowanie Delty gwarantuje 
naszym klientom większą wygodę i lep-
sze możliwości podróżowania. Wspólnie 
dostarczamy najlepszą sieć połączeń 
do USA i to nie tylko z  Polski. Dzięki 
regularnym rejsom AIR FRANCE i KLM 
z Warszawy do Paryża i Amsterdamu 
klienci mogą łatwo skorzystać ze 120 
połączeń do USA – stwierdził David 
Garcia, dyrektor generalny AIR FRANCE 
KLM w Polsce.

Obecnie Delta nie oferuje bez-
pośrednich lotów z Polski, tak więc 
pasażerowie podróżujący z Warszawy 
korzystają z połączenia AIR FRANCE 
lub KLM do Paryża lub Amsterdamu, a 
po przesiadce z lotu Delty. Podróżni z 
Polski południowej lub zachodniej mogą 
rezerwować bilety na bezpośrednie loty 
Delty z Pragi i Berlina. Osoby, które chcą 
zarezerwować podróż liniami lotniczymi 
Delta mogą skontaktować się z biurem 
sprzedaży AIR FRANCE KLM w Warsza-
wie, tel. 022 55 66 400.

Nowe połączenie Ryanair z Poznania

Linia lotnicza Ryanair poinformowałą o nowym połączeniu z Poznania do Mediolanu-
Bergamo. Rejsy na tej trasie rozpoczną się już 1 maja bieżącego roku, a będą odbywać 
się trzy razy w tygodniu: we wtorki, czwartki i soboty. Laszlo Tamas, dyrektor Sprzedaży 
i Marketingu Ryanair na Wielką Brytanię, Irlandię oraz Europę Centralną i Wschodnią 
powiedział przy okazji pobytu w Poznaniu: – Linia Ryanair z wielką radością ogłasza 
swoje nowe połączenie z Poznania do Mediolanu-Bergamo. Dzięki niemu możemy 
zaoferować gwarantowane najniższe ceny biletów, konkurencyjność i większy wybór 
jeszcze szerszemu gronu klientów oraz gości z i do Włoch.  Zarówno Poznań, jak i 
Mediolan słyną z międzynarodowych imprez targowych oraz walorów historycznych i 
kulturowych – wpłynie to na rozwój ruchu turystycznego pomiędzy tymi dwoma mia-
stami, jak również regionami.    

Ryanair jest największym niskokosztowym przewoźnikiem w Europie, z 39 bazami 
oraz ponad tysiącem międzynarodowych tras w 26 krajach, łącząc 150 portów lotni-
czych. Ryanair dysponuje flotą liczącą 219 nowych samolotów typu Boeing 737-800. 
W ciągu 2,5 lat  zakupi 104 nowe samoloty. Obecnie Ryanair zatrudnia ponad 7 tys. 
pracowników i w roku 2010 planuje przewieźć około 66 milionów pasażerów. (Hanna 
Surma, rzecznik prasowy)

Lufthansa Italia  
– połączenia z Polski 

Od 28 marca Lufthansa Italia rozszerzy 
swoją siatkę połączeń, uruchamiając nowe 
bezpośrednie połączenie – z Warszawy 
do portu przesiadkowego Mediolan Mal-
pensa. 

Nowe rejsy będą obsługiwane przez 
Lufthansa Italia dwa razy dziennie – rano 
i wieczorem. Umożliwi to pasażerom 
podróżującym w celach zarówno biz-
nesowych jak i turystycznych spędzenie 
całego dnia w Mediolanie, bądź skorzysta-
nie z dogodnych połączeń oferowanych 
przez przewoźnika z portu lotniczego 
Mediolan Malpensa. 

– Cieszymy się, że po raz pierwszy 
możemy zaproponować bezpośrednie 
połączenie z Polski do portu lotniczego 
położonego poza granicami Niemiec czy 
Szwajcarii. Dzięki uruchomieniu nowej 
trasy będziemy mogli zaoferować naszym 
klientom bezpośrednie przeloty do włoskiej 
stolicy mody i biznesu, które uzupełnią 
dotychczasową siatkę 226 połączeń 
tygodniowo do Niemiec i Szwajcarii – 

powiedziała Maria Kowalewska, dyrektor 
generalny Lufthansy w Polsce. 

Uruchomienie trasy z Warszawy jest 
elementem strategii ekspansji Lufthansa 
Italia w Europie. Oprócz Warszawy, 28 
marca br. Lufthansa Italia uruchomi nowe 
połączenia z Mediolanu do Sztokholmu, 
jak również Palermo i Olbii we Włoszech. 
Ponadto, zostanie rozszerzona oferta rej-
sów z Mediolanu do Neapolu i Budapesz-
tu. Neapol będzie wówczas obsługiwany 
przez 19 lotów tygodniowo, zaś liczba 
połączeń do Budapesztu zostanie podwo-
jona – do 12 rejsów tygodniowo. 



noWe tecHnologie

19e-RYNEK PODRÓŻY NR 3  5 LUTEGO 2010www.rynekpodrozy.com.pl



20 e-RYNEK PODRÓŻY NR 3  5 LUTEGO 2010

noWe tecHnologie

Największy statek wycieczkowy z rozwiązaniami Cisco 

Firmy Cisco i Royal Caribbean International poinformowały o wyposażeniu 
największego i najnowocześniejszego na świecie statku wycieczkowego Oasis 
of the Seas w rozwiązania sieciowe następnej generacji Cisco®. Umożliwiają one 
świadczenie innowacyjnych usług na pokładzie statku oraz zwiększają wygodę 
pasażerów.

Statek Oasis of the Seas wypłynie w maju br. z portu macierzystego Port 
Everglades w Fort Lauderdale na Florydzie w swój pierwszy rejs po zachodnich 
Karaibach. Jednostka wyposażona w rozwiązania sieciowe integrujące techno-
logię bezprzewodową z technologią mediów cyfrowych będzie największym i 
najbardziej zaawansowanym technicznie  statkiem wycieczkowym na świecie.

Rozwiązanie Cisco Unified Wireless Network sprawia, że na statku dostępnych 
jest wiele usług, nie spotykanych wcześniej na takich jednostkach.
Wszyscy kelnerzy na statku Oasis of the Seas korzystają z bezprzewodowych 
terminali płatniczych, które umożliwiają łatwą realizację płatności za zakupy 
dokonywane przez gości w dowolnym miejscu na statku. Urządzenia te są rów-
nież wykorzystywane do odbierania elektronicznych rezygnacji gości z różnych 
form aktywności na pokładzie. 
Ponad 1000 członków załogi statku Oasis of the Seas korzysta z telefonów Cisco 
Unified Wireless IP Phone, co umożliwia szybszą obsługę gości przebywających 
na pokładzie.
Na 2010 r. zaplanowano wprowadzenie usługi wypożyczania gościom telefonów 
bezprzewodowych Cisco. Urządzenie to pozwoli im telefonować lub wysyłać 
wiadomości do innych pasażerów, a także udostępni im informacje na temat 
imprez organizowanych na statku.
Telefon umożliwi również monitorowanie miejsca pobytu pasażerów na statku w 
czasie rzeczywistym. Ta funkcja ma ułatwić rodzicom opiekę nad dziećmi. Będą 
nosiły nadajniki wysyłające do telefonu sygnał bezprzewodowy, umożliwiający 
zlokalizowanie miejsca ich pobytu.
Ponad 900 bezprzewodowych punktów dostępu Cisco pomaga zapewnić pełny 
zasięg sieci na statku, zapewniając gościom stały dostęp do różnorodnych usług 
podczas rejsu.

Systemy mediów cyfrowych, obsługiwane przez rozwiązanie Cisco umożliwiają 
pasażerom dostęp do informacji i treści rozrywkowych: 
Na statku rozmieszczono ponad 300 interaktywnych tablic cyfrowych, działa-
jących w sieci Cisco. Pasażerowie mogą dzięki nim, m.in.:  przeglądać menu i 
godziny pracy restauracji, oglądać filmy wideo oraz sprawdzać godziny seansów 
i imprez rozrywkowych w różnych kinach i amfiteatrze.
Każda z 2706 kajut na statku Oasis jest wyposażona w odbiornik telewizji IP 
(IPTV) zapewniający wysokiej jakości dźwięk i obraz. Korzystanie z telewizji 
IPTV umożliwia pasażerom oglądanie programów nawet w złych warunkach 
pogodowych

– Statek Oasis of the Seas, pod względem wykorzystywanych technologii 
informatycznych nie ma równych w branży. Rozwiązania firmy Cisco 
mają kluczowe znaczenie dla zapewnienia wygody i zadowolenia naszych 
gości. Strategiczne partnerstwo z firmą Cisco obejmowało dostarczenie 
najnowocześniejszych technologii, a także opracowanie rozwiązania, które 
umożliwi nam zapewnienie klientom z całego świata maksymalnej wygody – 
mówi Bill Martin, wiceprezes i dyrektor ds. informatycznych w firmie Royal 
Caribbean Cruises Ltd. (Agnieszka Kropiwiec, Solski Burson-Marsteller)

Travelport rozszerza  
umowę z eSKY.pl 

Travelport GDS, jeden z wiodących na 
świecie dostawców systemów globalnej 
dystrybucji i operator platform GDS Galileo 
i Worldspan, rozszerza dotychczasową, 
owocną współpracę z polską spółką eSKY, 
wspierając tę firmę w przygotowaniach do 
wejścia na rumuński rynek sprzedaży usług 
turystycznych online. 

eSKY.pl, jako pierwsze w Polsce in-
ternetowe centrum podróży, zawiązało 
wieloletnie porozumienie z Travelport na 
korzystanie z rozwiązania Worldspan XML 
Pro, w oparciu o które zbudowane zosta-
ło IBE firmy noszące nazwę ETS – eSKY 
Travel Search. Obecnie to porozumienie z 
Travelport zostało rozszerzone, obejmując 
najnowsze przedsięwzięcie eSKY – rozwój 
bliźniaczego serwisu internetowego i cen-
trum wsparcia technicznego w Rumunii. 

Technologia Worldspan oferuje szeroki 
wachlarz treści i usług zarówno dla trady-
cyjnych, jak i tanich linii lotniczych, a także 
dla sektora hotelowego oraz transportu na-
ziemnego, zapewniając sprawną integrację 
tych narzędzi z systemem rezerwacyjnym 
firmy eSKY. 

– Kiedy uruchamialiśmy serwis eSKY.pl 
i po raz pierwszy zawiązaliśmy współpracę 
technologiczną z Travelport, mieliśmy jedy-
nie małą grupę programistów-deweloperów 
i konsultantów naszego call centre. Obec-
nie jesteśmy największym internetowym 
sprzedawcą usług turystycznych w Polsce 
i mamy nadzieję, że te osiągnięcia powtó-
rzymy w Rumunii – powiedział Łukasz 
Habaj, wiceprezes eSKY.pl i eSKY.ro. – W 
dotychczasowym paśmie naszych sukcesów 
technologia Travelport odegrała niezmiernie 
ważną rolę. W Rumunii zamierzamy nadal 
rozwijać nasze pomyślne relacje biznesowe 
w oparciu o wiedzę rumuńskiego zespołu 
Travelport na temat rynku lokalnego. 

Zdaniem Marcina Pilarskiego, Regional 
Manager North Eastern Europe Travelport 
GDS: – Historia sukcesu eSKY jest doskona-
łym przykładem na to, że w bieżącej sytuacji 
gospodarczej detaliczna sprzedaż usług 
turystycznych wciąż ma charakter zrów-
noważony. W Rumunii segment e-Travel 
szybko rośnie i możemy obserwować, że 
biura podróży online osiągają ponownie 
wyniki na poziomie sprzed okresu spowol-
nienia gospodarczego. Travelport nieustan-
nie wzmacnia swą obecność w segmencie 
usług turystycznych online w tym kraju i 
nadal będziemy szukać sposobów, aby  jak 
najlepiej wspierać internetowe biura podró-
ży, zarówno już działające, jak i agentów 
dopiero rozpoczynających działalność biz-
nesową. Planujemy wesprzeć rozwój firmy 
eSKY w Rumunii. 

Ekspansja eSKY  pełnym sukcesem za-
kończyła się w Bułgarii, gdzie firma ostatnio 
otrzymała nagrodę Best Bulgarian Website 
w kategorii turystyka. 



Podróże dalekie i egzotyczne

Niewiele jest na polskim rynku organi-
zatorów imprez o tak wieloletnim doświad-
czeniu (29 lat) jak LOGOSTOUR. A przy 
tym jest to firma doceniana i wyróżniana 
– zdobywca np. tytułu Gazela Biznesu, 
również Lider Polskiej Turystyki i wreszcie 
touroperator konsekwentnie utrzymujący 
tę samą specjalizację, jaką jest bogata 
oferta kierunków egzotycznych i dalekich. 
Właśnie one niemal w całości wypełniają 
katalog ofert zaproponowanych na 2010 
rok. Tylko niewielką jego część zajmują 
destynacje europejskie – a nawet z nich 
wybrane zostały w zasadzie kraje rzadziej 
przez turystów odwiedzane.

Jak na taką tematykę przystało, katalog 
rozpoczynają podróże afrykańskie. To 
przeważnie imprezy dłuższe – trwające 
15 dni i więcej, w trakcie których poznaje 
się po kilka sąsiadujących krajów. Drugi z 
zaprezentowanych w katalogu regionów 
świata to Ameryka Południowa i Środko-
wa. Dotarcie do tych krajów to ekscytująca 
wyprawa, a wielodniowe wycieczki cha-
rakteryzują ogromne możliwości poznaw-
cze. Swoim klientom LOGOSTOUR może 
też zaproponować sprawdzone programy 
zwiedzania Chin, Indii, innych popular-
nych krajów Azji Wschodniej, Środkowej, 
Bliskiego Wschodu.

Całe bogactwo tej oferty zajmuje 
prawie 200 stron opisów wycieczek, 
połączonych ze zdjęciami ukazującymi 
różne oblicza egzotyki. Treść każdego 
programu uzupełniają schematyczne 
mapki krajów oraz szczegółowe infor-
macje o proponowanych świadczeniach 
i cenie imprezy. 

Skandynawskie klimaty

Oferta Biura Podróży NEW WENEDA, 
mającego siedzibę w Świnoujściu, nie 
ogranicza się do krajów skandynaw-
skich, jednak to one stanowią  główny 
cel wielu z proponowanych wycieczek 
autokarowo-promowych. Są to propo-
zycje bardzo różnorodne i niezwykle 
atrakcyjne – pozwalają bowiem poznać 
miasta, historyczne zabytki, piękno 
natury i surowego krajobrazu. W tego-
rocznym katalogu takich klasycznych 
wycieczek jest szesnaście – poczynając 
od jednodniowego zwiedzania Kopen-
hagi, a kończąc na świetnie zaplanowa-
nej wycieczce do Przylądka Północnego 
Nordkapp (trasa prowadzi przez Danię, 
Szwecję, Finlandię, Norwegię, a jej 
pokonanie zajmuje 10 dni). W ofercie 
biura Weneda przeważają wycieczki 
kilkudniowe, a pośród nich znajdują się 
też takie propozycje:
– Wszystkie stolice Skandynawii (wy-
cieczka trwa sześć dni – w programie 
zwiedzanie Sztokholmu)
– Wokół Sundu (trasa bardzo popular-
na i zasłużyła na miano „HIT” – jest to 
jednodniowa wycieczka prowadząca 
przez Malmoe, Lund, Helsingborg, Hel-
singeor z zamkiem Hamleta, dalej przez 
Kopenghagę)

Katalog zawiera też propozycje wycie-
czek dla grup dzieci i młodzieży – są to 
jednodniowe wycieczki do Oceanarium 
w Stralsund, największych niemieckich 
parków rozrywki (Hansa Park, Heide 
Park), do duńskiego Legolandu. Z taką 
ofertą NEW WENEDA proponuje Skan-
dynawię w najlepszym wydaniu.

Obozy i kolonie

Toruńskie biuro OK TOURS, od lat 
wyspecjalizowane w imprezach wypo-
czynkowych dla dzieci i młodzieży, zapro-
ponowało w tegorocznym katalogu – w 
części poświęconej imprezom krajowym 
– atrakcyjne pobyty nad Bałtykiem. Są to 
obozy i kolonie o różnej tematyce, orga-
nizowane w Dąbkach. Takich programów 
tematycznych jest kilkanaście – stanowią 
urozmaicenie tradycyjnego plażowania i 
kąpieli morskich, są formą rozrywki, ak-
tywności sportowych, pozwalają poznać 
nowe umiejętności.

Druga część katalogu obejmuje im-
prezy zagraniczne, w szczególności są 
to obozy dla młodzieży z dwóch grup 
wiekowych: 13 – 18 lat oraz 18 – 25 lat. 
Na ich miejsce wybrane zostały najbar-
dziej atrakcyjne kurorty nad Morzem 
Śródziemnym (Rimini, Lloret de Mar, El 
Arenal, Leptokaria, Alanya, Hersonisos), 
nad Morzem Czarnym (Złote Piaski) oraz 
Sharm El Sheikh na Półwyspie Synaj. We 
wszystkich przypadkach organizator pro-
ponuje trzy- lub czterogwiazdkowe hotele, 
przeloty samolotem (do Złotych Piasków 
także autokarem), bogate i urozmaicone 
programy wypoczynku, ofertę rekreacyjną 
i kulturalną hoteli, możliwości korzystania 
z różnych wycieczek fakultatywnych.

Proponowane turnusy trwają przeważ-
nie dwa tygodnie lub trochę krócej – w 
okresie od końca czerwca do ostatnich 
dni sierpnia. Dużym ułatwieniem dla ich 
uczestników jest zaproponowanie zor-
ganizowanego transportu w obie strony, 
zarówno do Dąbek, jak też w przypadku 
imprez zagranicznych. 
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Wiele polskich miast otrząsnęło 
się z szarości i marazmu tak cha-
rakterystycznego dla okresu sprzed 
1989 roku. W większych i mniejszych 
miejscowościach zapanował ruch, 
wyremontowano starówki i rynki, 
gdzieniegdzie pojawiły się dobrze 
oświetlone deptaki, a miejskie władze 
zaczęły organizować plenerowe im-
prezy dla mieszkańców. Polacy wyszli 
z domów i z czasem zorientowali się, 
że nie muszą wyjeżdżać na zagranicz-
ne wycieczki, aby zobaczyć ciekawe 
miejsca i dobrze spędzić czas. 

City tours stały się popularnym 
pomysłem na długie weekendy, które 
zagościły w naszych kalendarzach, 
a rożne miejscowości dosyć szybko 
przygotowały ofertę dla turystów złak-
nionych miejskich wrażeń. – Oparcie 
wizerunku miasta na kulturze to 
sprawdzona recepta. Zaczynając od 
XIX wieku: Paryż, Berlin, Amsterdam, 
Bilbao, Barcelona. Najpopularniejsze 
turystycznie miasta to te, które mają 
silną markę zbudowaną na kom-
ponentach kulturalnych – zauważa 
Krzysztof Candrowicz, szef Łódź 
Art Center. – W Polsce coraz więcej 
miast zaczyna świadomie budować 
swój wizerunek w oparciu o wyda-
rzenia kulturalne, często są to małe 
miejscowości takie jak: Ostróda, Jaro-
cin czy Cieszyn – dodaje.

Samorządy, które odniosły suk-
ces w promocji swoich miejscowości 
poprzez kulturę zrobiły coś więcej 
niż odświeżenie zabytków. Zrozu-
miały, że mury musi wypełnić treść, 
odkryły przeszłość swoich miast, ale 
nie zamknęły ich w historycznym 
skansenie, tylko otworzyły na nowe 
projekty. Ożywiły one życie kultu-
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Promocja przez kulturę
– szansa dla turystyki
Nie tylko eksperci z dziedziny marketingu miejsc, ale 
i zwykli mieszkańcy polskich miast dostrzegli, że od 
pewnego czasu trwa swoista moda na budowanie 
wizerunku miejscowości w oparciu o kulturę. Warto jednak 
zadać pytanie, na ile podejmowane przez samorządy 
działania są spójne i zgodne z zasadami profesjonalnego 
kreowania wizerunku miejsc. A ponadto, w jaki sposób ten 
wypracowany wizerunek może w praktyce przełożyć się na 
wymierne korzyści, jakie miejscowości czerpią z turystyki?

ralne i zapewniły ich miastom stałe 
miejsce na mapie europejskiej, a na-
wet światowej sztuki. Udało się to nie 
tylko dużym miastom, wśród których 
liderami są Wrocław, Łódź, Gdańsk i 
Kraków czy Lublin, ale też mniejszym 
miejscowościom. Po powrocie z re-
aktywowanego po dłuższej przerwie 
festiwalu w Jarocinie na jednym z 
portali branży public relations prze-
czytałam ogłoszenie właśnie jarociń-
skiego magistratu, który poszukiwał 
specjalisty ds. PR. Przeczytałam je z 
przyjemnością, bo oznacza ono, że 
władze tego niewielkiego przecież 
miasta, widzą potrzebę powierzenia 
działań promocyjnych i komunikacyj-
nych profesjonaliście.

Oczywiście można przytoczyć rów-
nież wiele przykładów niepokojących 
posunięć miejskich magistratów, które 
tłumacząc się na przykład pogorsze-
niem sytuacji finansowej rezygnują z 
profesjonalnego wsparcia, deklarując, 
że promocją mogą zająć się z powo-
dzeniem sami. Na kwestię tę zwraca 
uwagę Krzysztof Candrowicz: – Z roku 
na rok miasta profesjonalizują swoje 
działania promocyjne, jednak  niestety 
wciąż niepokoi relatywnie niewielka 
współpraca samorządów z agencjami 
PR oraz oddolnymi ruchami, które są 
przecież potencjałem kreatywnym w 
miastach.

Marketing i promocja miejsc, 
aby być skuteczna musi spełniać kilka 
warunków. Decyzja o kształtowaniu 
wizerunku miasta z wykorzystaniem 
lokalnej kultury i sztuki wymaga od 
samorządowców przede wszystkim 
odwagi, determinacji, a także otwar-
cia na niestandardowe rozwiązania. 
Ale ta trudna gra jest na pewno warta 

przysłowiowej świeczki. – Spójrzmy, 
co się dzieje w Krakowie, Wrocławiu, 
Poznaniu, czy Łodzi. Wydarzenia 
kulturalne naprawdę zaczęły mocno 
stymulować życie tych miast. Powsta-
ją tam stale nowe instytucje związane 
z kulturą, a wraz z nimi miejsca 
pracy – zauważa Candrowicz.  

Mariusz Wróbel, dyrektor Bytom-
skiego Centrum Kultury i koordyna-
tor wielu projektów Narodowego 
Centrum Kultury, zwraca uwagę na 
znaczenie, jakie odgrywa w promocji 
poprzez kulturę element, który okre-
śla mianem „demokracji kulturalnej”, 
czyli twórczej aktywności mieszkań-
ców. – Kultura w mieście powinna 
być na możliwie najwyższym pozio-
mie. Dotyczy to nie tyle tzw. kultury 
elitarnej i wydarzeń kulturalnych, ale 
– coraz częściej dostrzeganych przez 
gminy – przemysłów kreatywnych. 
To biznes sektora kultury wykazuje 
najczęściej aktywność i skuteczność 
w promocji miasta, gminy, miejsca 
– stwierdza Wróbel. Niestety, nie za-
wsze samorządy dostrzegają znacze-
nie lokalnych, oddolnych inicjatyw 
kulturalnych, które chociaż aktywizu-
ją lokalny rynek, to często nie mogą 
liczyć na rzeczywiste wsparcie władz. 
Sławomir Czarnecki z Biura Gdańsk 
i Metropolia – Europejska Stolica 
Kultury 2016 rok, podkreśla: – Sam 
pomysł marketingowy „promujmy się 
przez kulturę” nie wystarczy. Przed 
nim musi zapaść strategiczna decyzja 
„rozwijajmy kulturę”. Trzeba też wie-
dzieć, na co, już w samym obszarze 
kultury, miasto zamierza stawiać. 
Mówię tu o przypadku, w którym 
kultura ma być  jednym z kluczowych 
elementów marki miasta. 

Promocja miejscowości poprzez 
kulturę często ma pozytywny wpływ 
na cały region, podnosząc jego walor 
turystyczny. Warto zwrócić też uwagę 
na rodzaj turystów, jakich przyciągają 
miejsca atrakcyjne pod względem 
kulturalnym. To najczęściej ludzie 
aktywni, poszukujący nowości, któ-
rym nie wystarcza standardowa oferta 
turystyczna. Dzięki obecności takiego 
żywiołu w mieście można rozwijać 
jego „trudniejsze” turystycznie regio-
ny, do których nie zaglądają zazwy-
czaj typowi turyści. Wystarczy wspo-
mnieć tu np. o warszawskiej Pradze, 
łódzkich Bałutach, czy wrocławskim 
tzw. trójkącie bermudzkim. 



Zdaniem Sławomira Czarneckiego 
polskie miasta w coraz większym 
stopniu potrafią przekuć swój wizeru-
nek na korzyści finansowe czerpane z 
turystyki kulturalnej: Kraków przetarł 
tu szlaki, w związku z czym inne mia-
sta mogą uczyć się na jego sukcesach, 
ale też przeszłych niepowodzeniach. 
Nie można jednak powiedzieć, że w 
polskich miastach nie ma problemu 
z przekładaniem turystyki kultural-
nej na korzyści finansowe. Niestety, 
sama wiedza na temat potencjału 
ekonomicznego sektora kultury jest 
wciąż niedostateczna.

Dobrze przygotowane i promowa-
ne wydarzenia kulturalne przyciągają 
też turystów zagranicznych, którzy 
już od dłuższego czasu odkrywają 
jeszcze do niedawna egzotyczną dla 
nich Polskę. Biura podróży, które 
chciałyby w swojej ofercie mieć także 
coś dla tego rodzaju gości, powinny 
pamiętać, że to grupa turystów, któ-
rej zapewne nie zaspokoją zdjęcia 
na tle popularnych zabytków i piwo 
w kawiarnianym ogródku. Także 
polskie szacowne instytucje kultury 
dopiero niedawno zorientowały się, 
że ich oferta i sposób jej „sprzedaży” 
są jakby, delikatnie mówiąc, nieco 
przestarzałe. Ale na szczęście to śro-
dowisko szybko nadrabia zaległości, 
oswaja internet i wszelkie portale 
społecznościowe. Przykładem takiej 
trafionej inicjatywy są tzw. noce 
muzeów, które cieszą się dużą po-
pularnością. 

Choć wykorzystanie kultury jest 
interesującym pomysłem na kształto-
wanie wizerunku miasta, to nie każda 
miejscowość może sobie pozwolić na 
podjęcie takiego wyzwania. Oddajmy 
głos ponownie Krzysztofowi Candro-
wiczowi: – Najważniejsza jest praca 
nad stworzeniem oferty kulturalnej, 
bo turysty oszukać nie można. Szybko 
zorientuje się on, że oferta z folderu 
to wyłącznie zabiegi marketingowe 
i straci zaufanie i zainteresowa-
nie niewiarygodną miejscowością. 
Na negatywne skutki mijania się z 
prawdą i tworzenia nieprawdziwych 
miraży w kampaniach promocyjnych 
zwraca też uwagę Mariusz Wróbel: – 
Kłamstwo, czy znaczna niezgodność 
stanu faktycznego z przekazem pro-
mocyjnym nie tylko źle służy samej 
miejscowości, ale psuje także rynek. 
Jeżeli liczba takich przypadków 

będzie wrastać, wówczas odbiorcy 
kampanii promocyjnych będą coraz 
ostrożniej do nich podchodzić. Czyli 
nie można promować swojej miejsco-
wości poprzez kulturę, jeśli miasto 
nie ma takich tradycji, osiągnięć w 
tej dziedzinie, nie są z nim związa-
ni żadni twórcy, a samorząd swoje 
zaangażowanie w promocję kultury 
ogranicza do pustych deklaracji lub 
jednorazowych działań.

Podobnie nie zbuduje się trwałego 
wizerunku w oparciu o same wyda-
rzenia kulturalne o charakterze even-
towym, a do tego czasami ograniczają 
się działania samorządów. Zaryzykuję 
stwierdzenie, że stworzenie obrazu 
miasta, jako prawdziwego mecena-
sa kultury wymaga strategicznych i 
przemyślanych posunięć. Nie wy-
starczy pocztówkowa starówka, ani 
sporadyczne zaproszenia kierowane 
do nawet największych gwiazd. 

Kultura to delikatna i kapryśna 
sfera, która wymaga raczej stworze-
nia jej przyjaznego klimatu sprzyjają-
cego rozwojowi zarówno elitarnych 
instytucji, jak i spontanicznych, 
społecznych projektów. Spójrzmy na 
przykład wykorzystywania w promo-
cji przez niektóre z samorządów faktu 
posiadania uczelni artystycznych. 
Tymczasem większe znaczenie dla 
rozwoju kultury miasta będzie miało 
stworzenie takich warunków i propo-
zycji, aby absolwenci takich uczelni 
chcieli pozostać i tworzyć właśnie 
w tych miejscowościach, w których 
kończyli studia. Jeśli tak się stanie, 
to oni będą najlepszym „dobrem 
promocyjnym”.

Budowa wizerunku wymaga 
przemyślanej strategii i czytelnej 
decyzji, jaki obraz miasta chcemy 
otrzymać. Za nimi powinno iść zde-
finiowanie grup odbiorców, zaplano-
wanie skierowanych do nich działań, 
a także sposobów ich promocji i 
informowania o nich. Mariusz Wró-
bel podkreśla, że z tym na pierwszy 
rzut oka prostym schematem bywają 
trudności: – Problemem decydentów 
bywa też brak zdecydowania, czy 
też rozeznania do jakich grup doce-
lowych przekaz promocyjny ma być 
skierowany. W efekcie, komunikując 
do wszystkich,  często komunikują 
do nikogo – działania promocyjne 
przypominają strzelanie z karabinu 
maszynowego na oślep. 

Większość miejscowości decyduje 
się na organizację cyklicznych wyda-
rzeń kulturalnych, często o zasięgu 
międzynarodowym. Jeśli to element 
szerszej strategii, to na pewno przy-
niesie korzyści miastu, podniesie jego 
walor turystyczny i przede wszystkim 
ułatwi dotarcie z pozytywną infor-
macją o regionie do szerokiej grupy 
mediów. Wystarczy spojrzeć na przy-
kład festiwalu Camerimage, który dał 
szansę na rozwój Łodzi i stworzył 
perspektywę dla absolwentów słyn-
nej łódzkiej Filmówki.  

Kilka spośród polskich miast, 
które w swojej promocji postawiły 
na kulturę zdecydowały się ubie-
gać o tytuł Europejskiej Stolicy 
Kultury. To prestiżowe osiągnięcie, 
które wiąże się też z wymiernymi 
korzyściami finansowymi dla zwy-
cięskiego miasta. Jest jednak zwień-
czeniem długiej drogi budowania 
jego kulturalnego wizerunku. Warto 
przyjrzeć się aktywności Gdańska: – 
Podejmowane przez miasto działania 
to tworzenie nowych wydarzeń kul-
turalnych, zakorzenionych w tożsa-
mości miasta, na przykład koncerty 
„Przestrzeń Wolności”, czy festiwal 
„Solidarity of Arts”. To także powo-
ływanie do życia nowych instytucji 
o nowoczesnej formule, takich jak 
Europejskie Centrum Solidarności, 
które pełni funkcje ośrodka badaw-
czego, centrum kultury, debaty i 
jednostki wystawienniczej. Gdańsk 
wspiera też inicjatywy pozarządowe 
np. działająca od wielu lat Fundacja 
Theatrum Gedanense stworzyła z 
miastem udany model partnerstwa 
publiczno-prywatnego, dzięki które-
mu powstaje jedyny obecnie w Polsce 
teatr budowany od fundamentów – 
Gdański Teatr Szekspirowski – mówi 
Sławomir Czarnecki. 

Zwycięzca w konkursie o ESK 
może być tylko jeden, jednak już 
same starania miast dają im bardzo 
pozytywny zastrzyk energii, pozwa-
lają sprecyzować cele, sprawdzić 
swoje słabsze strony promocyjne. Do 
takiego projektu powinien przygoto-
wywać się także rynek turystyczny, 
bo jeśli zdobywca tytuły wykorzysta 
właściwie swoją szansę, to firmy 
i osoby związane z turystyką nie 
powinny narzekać na brak pracy i 
klientów.

PAULINA SZWED-PIESTRZENIEWICZ  
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Wydawnictwo prezentujące szeroką 
ofertę turystyczną polskich regio- 
nów, miast, hoteli, firm turystycznych, 
adresowaną do odbiorców na rynku 
niemieckim. Dystrybucja odbywa 
się na polskim stoisku narodowym 
podczas targów ITB w Berlinie oraz 
na innych targach turystycznych  
w Niemczech. 
Piąta edycja ukaże się pod koniec 
lutego 2010 r.

URLAUB IN POLEN 

Kliknij i zapytaj o szczegóły oferty

Wydawnictwo całoroczne prezentują-
ce oferty obiektów konferencyjnych, 
firm szkoleniowych, organizatorów 
imprez dla klientów korporacyjnych, 
firm obsługujących ruch biznesowy. 
Jego zaletą jest szeroka, efektywna 
dystrybucja – w wysyłce pocztowej 
trafia do największych przedsię-
biorstw różnych branż w całym 
kraju. 
Piąta edycja ukaże się pod koniec 
sierpnia 2010.

KONFERENCJE * SZKOLENIA * INCENTIVE 

Kliknij i zapytaj o szczegóły oferty

Wydawnictwo i Program promocyjny, 
w którym od 6 lat uczestniczą firmy 
i podmioty starannie wybrane przez 
redakcję – laureaci konkursów bran-
żowych i konsumenckich, zwycięzcy 
rankingów, firmy wyróżniające się 
pozycją zdobytą na rynku. Ich oferty 
promowane są w tym corocznym pre-
stiżowym wydawnictwie. Dodatko-
wo, Certyfikat Lidera potwierdza ich 
pozycję w odpowiedniej kategorii. 
Siódma edycja ukaże się pod koniec 
września 2010.

Kliknij i zapytaj o szczegóły oferty

LIDERZY POLSKIEJ TURYSTYKI

U progu nowego sezonu turyści poszukują miejsc atrakcyjnego 
urlopu w Polsce i za granicą. Specjalnie dla nich przygotowu-
jemy dwuczęściowy katalog ofertowy zawierający wybrane 
propozycje wypoczynku wakacyjnego i weekendowego. 
Informator URLOP będzie dystrybuowany na targach turystycz-
nych LATO w Warszawie.
Siódma edycja ukaże się w połowie kwietnia 2010 r.

Kliknij i zapytaj o szczegóły oferty

URLOP. INFORMATOR DLA TURYSTÓW
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ANEKS TARGOWY
Specjalna edycja „Rynku Podróży” 
na targi TOUR SALON. Dla uczestni-
czących w nich firm zamieszczenie 
prezentacji w tym wydawnictwie, to 
ułatwienie kontaktu z handlowcami  
i zwiedzającymi, a także przedłużenie 
funkcjonowania oferty na długi czas 
po targach.  Natomiast dla firm, które 
nie będą uczestniczyły w tych targach, 
a chciałyby dotrzeć ze swoją ofertą do 
obecnych tam handlowców z branży 
i turystów, jest to możliwość zapre-
zentowania swojej oferty po bardzo 
atrakcyjnych cenach. 

Kliknij i zapytaj o szczegóły oferty

ANEKS TARGOWY
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