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Rola atrakcji 

• Atrakcje są motorem napędzającym rozwój turystyki, 
wpływają na decyzje turystów o wyborze konkretnego 
miejsca do zwiedzania. 

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

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



Model 
turystyki wg 
Gunn i Rusk



Od przestrzeni do produktu 
turystycznego.
Piramida wg. A. Stasiaka



Definicja produktowa

„miejsca i wydarzenia oraz obiekty oznaczone jako 
szczególne, mające zdolność przyciągania turystów i 

decydujące o tym, że wybierają oni dany obszar, a nie inny. 
Połączone z usługami turystycznymi tworzą produkt 

turystyczny”
(Z. Kruczek, 2011)



Atrakcja rdzeniem 
produktu turystycznego



Różnica między atrakcja a pułapką

ATRAKCJA 

wszystkie elementy składowe 
produktu turystycznego (walory 
miejsca i wydarzenia, obiekty i 
autentyczne wytwory kultury 
wyższej) oznaczone jako 
szczególne, mające zdolność 
przyciągania turystów i decydujące 
o tym, że wybierają oni dany 
obszar, a nie inny,

PUŁAPKA (TOURIST TRAP)

❑ bazują na niewybrednych 
gustach,

❑„pułapka turystyczna” to kicz, 
obiekt, wydarzenie, rzecz bez 
wartości kulturowych, albo 
lokowanej w niskiej kulturze, 

❑celem pułapki jest wyciągnięcie 
od turystów pieniędzy. 



Atrakcje dla turystyka społecznej

Jakie atrakcje:

1. Kryterium ceny

2. Kryterium dostępności (osób niepełnosprawnych, dzieci, 
seniorów)



tysiące projektów – pomysłów na nowe 
atrakcje

• z różnych powodów (brak funduszy, brak 
odpowiedniej lokalizacji itp.) nie są one 
realizowane, 

• Wiele z tych, które udaje się zrealizować, mogą 
okazać się niewypałem i dość szybko kończą swoją 
egzystencję z powodu np. braku elastyczności w 
stosunku do wymagań klientów, problemów 
finansowych czy nieumiejętnego zarządzania.



Kreowanie nowych atrakcji

Kreowanie atrakcji wymaga od ich 
kreatorów i przyszłych gestorów  

znajomości wielu czynników, które 
determinować będą sukces atrakcji na 

rynku turystycznym

Sukces osiągną te atrakcje,  które będą 
oferowały zwiedzającym bogate 

spektrum doznań, wysoką jakość za 
przyzwoitą cenę, stosowały 

nowoczesne technologie, zapewniały 
możliwość relaksu i rozrywki oraz  

edukacji.



ROZWÓJ ATRAKCJI - FENOMEN

Ostatnia dekada XX w. i pierwsze XXI w  przyniosły  
bezprecedensowy rozwój atrakcji turystycznych. 

Ich liczba została w tym okresie w wielu krajach 
zdublowana Możemy śmiało mówić o fenomenie 
atrakcji turystycznych. 



Najszybciej rozwijające się typy atrakcji

•Parki rozrywki, tematyczne, linowe,

•Parki wodne, 

•Wioski tematyczne np. westernowe,

•Ogrody tematyczne,

•Muzea.



Miasteczka westernowe w Polsce

W Karpaczu, Kosinie woj. lubuski, Łebie, Sosnowej 
Górze koło Płońska, Tuszynie koło Łodzi i w 

miejscowości Rudnik koło Grudziądza



Czy to atrakcja czy 
już pułapka



Funkcjonowanie atrakcji 
w czasie pandemii COVID-19

• Wiele atrakcji zawiesiło działalność na czas pandemii,

• Większość atrakcji, które nie zawiesiły działalności wykazała spadek 
frekwencji  sięgający nawet 90% liczby odwiedzających w 2019,

• Wirtualizacja zwiedzania w czasie lockdawn’u, 

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

• Odmrożenie wyjazdów w okresach między falami pandemii – euforia 
po lockdown i rekordowa frekwencja w atrakcjach plenerowych typu 
parki narodowe, ogrody, szlaki górskie. 



Śnieżka i Morskie Oko



Trzy Korony i Szczeliniec



KORONA GÓR POLSKICH 

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

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



RODos (fenomen 
Rodzinnych Ogrodów 
Działkowych)

• dla wielu Polaków 
spędzenie czasu na 
działce było jedyną 
formą relaksu. 

• wiosną 2020 r. 
przeżywaliśmy boom 
działkowy - ogródki były 
rozchwytywane, a ich 
ceny mocno 
poszybowały w górę.



Aktywności rekreacyjne i turystyczne 
działkowiczów (n=179)
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Ogrody tematyczne, zmysłów, biblijne, parki 
doświadczeń, odpowiednie na pandemie



Ogrody sensoryczne 
w Muszynie –
atrakcją turystyczną 
o znaczeniu 
ponadregionalnym!



Ogród Doświadczeń im. Stanisława Lema w Krakowie



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



Czy to atrakcja czy pułapka turystyczna?



Wieże widokowe
W Miroszowie na Górze Parkowej, na Radziejowej

(tu wejdziemy za darmo)



Aktywizowanie frekwencji w atrakcjach przez bon 
turystyczny



Atrakcje pozyskuje opłaty z  bonu 
turystycznego
➢Od sierpnia 2020 roku do końca wakacji 2021 bon aktywowało 3 mln Polaków o 

łącznej wartości 2,7 mld zł. Do tej pory zrealizowane zostały świadczenia w 
wartości 1,7 mld zł, 

➢W pierwszej wersji bonu turystycznego udział w programie mogli wziąć 
przedsiębiorcy oferujący noclegi w obiektach turystycznych oraz imprezy 
turystyczne z minimum jednym noclegiem. 

➢Zapis ten obchodzono w atrakcjach, np. doliczając nocleg na polu namiotowym. 
W 2021 r. rozszerzono zakresu usług na które można wykorzystać bon turystyczny.

➢Park Rozrywki Energylandia w Zatorze największym beneficjentem w skali kraju –
69 mln zł z bonów (funkcjonował tylko od czerwca do października między druga 
a trzecią fala pandemii).



Energylandia jako 
pierwsza firma w Polsce 

dała możliwość 
skorzystania z bonu 

turystycznego całkowicie 
online, dzięki stronie 

internetowej, na której 
krok po kroku osoby 

posiadające bon mogą go 
zrealizować łącząc usługi 

biletów wstępu np. z 
kuponem na posiłek 



Bon turystyczny wspiera atrakcje

• W czołowej dwudziestce 
beneficjentów znalazły się obok 
wielkich firm hotelowych typu 
Holiday Park & Resort 18,6 mln, 
Hotel Gołębiewski 15,4 mln także 
takie atrakcje jak:

• Termy Bania z Białki Tatrzańskiej -
ponad 7,5 mln zł,

• Termy Chochołów - 5,8 mln zł,

• Zatorlandia w Zatorze - 3,8 mln zł

• Inwałd Park - 3 mln zł.




