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TURYSTYKA OBSZARÓW WIEJSKICH 

TURYSTYKA WIEJSKA 

AGROTURYSTYKA 



PODRÓŻ KULTUROWA  

włącza odwiedzającego w doświadczanie różnorodnych 

aspektów kulturowych danego miejsca  

(z zakresu dziedzictwa kulturowego oraz kultury współczesnej), 

a chęć ich poznania i doświadczenia jest motywem nadrzędnym 

lub jednym z głównych, którymi kieruje się turysta. 



KIM JEST TURYSTA KULTUROWY? 

 

Turysta kulturowy to osoba silnie zmotywowana  

i przygotowana kulturowo do licznie odbywanych podróży, 

wyjeżdżająca w celu wielozmysłowego aktywnego poznawania, 

doświadczania i wchodzenia w relacje z kulturą innych miejsc, 

w wyniku którego dokonuje się jej rozwój osobisty  

            i kreuje styl życia.    

   (Buczkowska 2014)  

 

 

 

 

 

 



MOTYWY TURYSTYCZNE wg Roberta W. McIntosha  i  Charlesa R. 

Goeldnera (1986) – cztery podstawowe kategorie motywacji 

(motywatorów): 

 

*motywatory kulturalne, które wyrażają chęć zdobycia wiedzy o innych 

krajach i regionach , ich mieszkańcach, kulturze, religii, stylu życia, 

folklorze, sztuce, muzyce, tańcach, malarstwie itd.; 

 

* motywatory fizyczne – związane z odnową biologiczną, relaksem, celami 

zdrowotnymi, sportowymi oraz odprężającą rozrywką; dodatkowym 

bodźcem może być zalecenie lekarza; 

 

* motywatory interpersonalne, takie jak: potrzeba poznawania nowych 

ludzi, odwiedzania przyjaciół lub krewnych; podróż jest w tym wypadku 

ucieczką od codziennych, rutynowych kontaktów sąsiedzkich i zawodowych; 

 

* motywatory związane ze statusem społecznym – zawierają potrzebę 

realizacji hobby, edukacji, ale również potrzebę bycia zauważonym przez 

innych. 



MOTYWY ODDAJĄCE ISTOTĘ TURYSTYKI KULTUROWEJ  
Greg Richards (1996/2005), zgodnie z wynikami badań naukowych: 

 

edukacja (najczęściej wskazywana odpowiedź),  

chęć doświadczenia lub poznania czegoś nowego (druga najczęściej 

wskazywana odpowiedź),  

doświadczenia estetyczne,  

interakcje społeczne,  

rekompensowanie wyjazdem braku oferty kulturalnej w domu,  

relaks i przyjemność,  

religia,  

samorealizacja,  

spotkanie z historią,  

ucieczka od spraw codziennych i przyziemnych,  

chęć zobaczenia miejsc i obiektów w rzeczywistości,  

wymiana informacji z innymi osobami,  

zainteresowanie architekturą/sztuką,  

zainteresowanie wybranym zagadnieniem. 
 



W turystyce nie tylko określona jakość i atrakcje danego miejsca są dla 

turysty motywujące do podjęcia decyzji o realizacji wyjazdu 

turystycznego, ale szeroko pojęta zdolność danego miejsca do jak 

najpełniejszego zaspokajania różnych jego potrzeb o charakterze 

komplementarnym, w tym potrzeb żywieniowych. 

     (Pearce1982, w: Zabrocki  2015) 

 

Dążenie człowieka do zaspokojenia potrzeb żywieniowych to jedna z 

najważniejszych sfer aktywności życiowej człowieka, na którą składa się: 

wybór żywności, proces nabywania produktów żywnościowych, 

planowania posiłków i form realizacji żywienia oraz szeroko rozumianej 

jakości żywienia.  

     (Narojek 1993, w: Zabrocki 2015) 

 



 

POSTAWY WOBEC ŻYWIENIA W ŻYCIU CODZIENNYM 

TURYSTÓW I W PODRÓŻY  

 
Trzy grupy osób (Zabrocki 2015): 

 

a) MINIMALIŚCI – „Jedzą, aby żyć”, z reguły nie postrzegają jedzenia jako 

źródła przyjemności i dodatkowych przeżyć, traktują je jak niezbędną,  ale 

uciążliwą konieczność 

 

b) RACJONALIŚCI – żywienie to ważny element życia i podróży 

 

c) HEDONIŚCI („Żyję, aby jeść”) = 

 

 

 

 

    = TURYŚCI KULINARNI 

 

 



WARIANTY ORGANIZACYJNE ŻYWIENIA TURYSTÓW: 
 

1) we własnym zakresie (zakup żywności i przygotowanie posiłków), 

2) korzystanie z usług ogólnie dostępnych placówek gastronomicznych, 

3) w ramach pakietów turystycznych,  

4) w ramach oferty miejsca noclegowego, 

4) żywienie hybrydowe. 

 
 

Turysta:  

1.  stara się zachować swoje żywieniowe status quo i realizować żywienie zgodnie 

z własnymi przyzwyczajeniami oraz nawykami 

i/lub 2. chce uciec od rutyny żywieniowej dnia codziennego, szuka nowych 

doświadczeń i przeżyć kulinarnych, produktów i usług niekonwencjonalnych, 

które istotnie wzbogacą atrakcyjność wyjazdu turystycznego.  

3. czasami, z uwagi na czynniki sytuacyjne, ograniczenia czasowe czy finansowe 

decyduje się na zakup produktów czy usług żywieniowych, których generalnie nie 

preferuje i z których na co dzień nie korzysta   (Zabrocki 2015) 

 

       



FOODIE 

 Foodie to miłośnik jedzenia, którego tożsamość 

jednostkowa i społeczna kształtowane są przez jakość 

jedzenia, czynność gotowania, dzielenie posiłków z innymi  

i przez kulinarne doświadczenia.  

Foodies włączają wszystkie aspekty kulinarne do swego stylu 

życia, co często prowadzi ich do podejmowania podróży  

w celu zdobywania nowych  

i autentycznych doświadczeń w tym zakresie. 

   (Getz, Robinson, Andersson, Vujicic 2014)  



Pojęcie „TURYSTYKA KULINARNA” (ang. culinary tourism)  

wprowadziła w 1999 roku Lucy Long 

 jako jeden ze sposobów doświadczania i poznawania innych kultur  

 
 
 
 
 

 
 
 



Erik Wolf 2002, 2004: „jedna z form turystyki, która będąc częścią 

składową turystyki kulturowej – polega na spożywaniu i 

delektowaniu się potrawami, przy jednoczesnym poznawaniu tradycji 

kulinarnych widzianych jako główna atrakcja turystyczna”. 

 

 

  

  

„TURYSTYKA KULINARNA”  - cd. 



GŁÓWNE CZYNNIKI MAJĄCE WPŁYW NA 

ATRAKCYJNOŚĆ KULINARNĄ REGIONU  

LUB MIEJSCOWOŚCI (WSI): 

 

odmienność danej kuchni oraz jej zróżnicowanie/różnorodność: 

- składników podstawowych potraw 

- dodatków do potraw (np. ziół) 

- sposobu przyrządzania potraw 

- sposobu ich podawania 

- przyjętego sposobu ich spożywania  

plus trzymanie się tradycyjnych receptur – autentyczność! 

      (Kowalczyk 2005) 



ZASADY TWORZENIA OFERTY  

 PODRÓŻY KULTUROWEJ NA WIEŚ 

MOTYWOWANEJ KULINARIAMI  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Turystyka indywidualna 

(rodzinna) 

lub małe grupy 



            

          3 x E    

   
    reguła turystyki poznawczej: 

 
* education (edukacja) 

 

* emotions/excitement (emocje, ekscytacja) 

 

* entertainment (rozrywka) 



Zasada konieczności poznawania przez turystę:  

• środowiska zamieszkiwanego przez odwiedzaną 

społeczność (ang. habitat),  

• jej dziedzictwa (ang. heritage),  

• rękodzieła (ang. handicraft) , 

• historii (ang. history). 

(Smith 1996) 

4 x H  



 
 

  

Angażowanie wszystkich zmysłów  

(wzroku, słuchu, węchu, dotyku i smaku) na zasadzie: 

1. Widzę/Spostrzegam  

  

2.  Słyszę/Słucham  

  

3. Czuję nosem/Wącham  

  

4. Czuję dotykiem/Dotykam  

  

5. Czuję ustami/ Smakuję, próbuję  

  



 

 

 

 

 

 

Dobre rozplanowanie czasu 

 

Brak pośpiechu 

  



Kontakt z prawdziwym światem pozakatalogowym  

(w katalogu wszystko jest „Naj”).  

 

 

 



Myśl przewodnia oferty (wyprawy kulinarnej)  

lub pakiet atrakcji kulinarnych  

(propozycje zaprezentowane  

fotograficznie na kolejnych slajdach)  
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