
Rozwój Eko turystyki w Europie Południowo-
Wschodniej

W przeciągu ostatnich kilku lat, kraje położone w Południowo-Wschodniej
Europie cieszą się szczególnym zainteresowaniem cudzoziemców, którzy
regularnie odwiedzają małe wioski, gdzie mogą spędzić swój urlop w
zgodzie z naturą. Taka niszowa branża turystyczna ma na celu promowanie
tzw. odpowiedzialnej i ekologicznej turystyki. Dla turystów ważne jest, aby
ich wypoczynek odbywał się bez zakłócania naturalnego sposobu życia
mieszkańców i nie wprowadzał żadnych dodatkowych zmian w ich życie.

Pomimo niepewnej sytuacji finansowej, taki rodzaj turystyki cieszy się coraz większą popularnością.
Turystyka ekologiczna ma wiele zalet, a jedną z nich jest fakt, że wspiera ona rozwój lokalnej branży
turystycznej w sposób przyjazny dla środowiska. Poza tym, turystyka tego typu prowadzi do bardziej
zrównoważonego wzrostu gospodarczego, z którego czerpią benefity nie tyko znane kurorty, ale
także lokalne społeczności.

Istnieje wiele możliwości dla miłośników Eko turystyki, zwłaszcza w krajach Europy Południowo-
Wschodniej. Jako przykład mogą posłużyć greckie wysepki, małe wioski w Serbii lub zaproszenia na
tradycyjne wesela w macedońskich wioskach – to tylko przykłady, z których można korzystać.
Innymi, równie ciekawymi opcjami mogą być wypady do Kosowa w okolice Peja, Prizren lub Dekan
oraz pobyty w Mołdawii, kraju położonym na skraju pasma Karpat.

Serbska wieś Vrmdza została gruntownie odnowiona właśnie ze środków płynących z dochodów z
Eko turystyki. Nebojsa Strahinjic, mieszkający w Vrmdzy stwierdził, że w zeszłym roku, turyści z
pięciu krajów europejskich odwiedzili wioskę i byli bardzo zadowoleni z tego pobytu. W odniesieniu
do gospodarki Serbii, Eko turystyka przyniosła około 100 milionów Euro przychodów, co stanowi
około 16% wszystkich przychodów tego kraju z turystyki.

Według Nebojsa Ciric, serbskiego Ministra Rozwoju Regionalnego, Serbia w Eko turystyce widzi nie
tylko potencjalne źródło przychodów, które może wspierać rozwój gospodarczy kraju, ale także może
zwiększać zatrudnienie i poprawiać ogólny wizerunek kraju. Ponadto, pan Ciric zauważył, że
conajmniej 1000 gospodarstw domowych w 70 gminach jest zaangażowanych w Eko turystykę.

Jeśli natomiast chodzi o Macedonię, to miasto Krusevo odgrywaj tutaj bez wątpienia kluczową rolę.
Krusevo zaprasza turystów między lipcem a sierpniem, gdzie odbywa się coroczna rekonstrukcja
wydarzeń historycznych zachęcająca mieszkańców, jak i turystów do noszenia strojów z dawnych
epok. Zarządzający tym projektem stwierdził, że dzięki tym imprezom udało się pobudzić całe miasto
do życia. Ranko Petrovic, stwierdził również, że: "jeszcze kilka lat temu, ceny nieruchomości w
okolicy były wyjątkowo niskie, jednak dzięki rozwojowi, który wynikł z projektu, dzisiejsze ceny
nieruchomości są prawie dziesięciokrotnie wyższe.”
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