
8 KRAJÓW ROZWIJAJĄCYCH SIĘ W
KIERUNKU TURYSTYKI PRZYGODOWEJ

Żadny przygody? Szukasz inspiracji? Tourism-review.pl przedstawia
kraje rozwijające się w kierunku dostarczania doskonałej przygody.
Ranking opiera się na Adventure Tourism Development Index
opublikowanym przez Adventure Travel Trade Association w 2009
roku. Badanie to obejmowało 192 krajów oddanych zrównoważonej
turystyce przygody.

 

Adventure Tourism Development Index jest oparty na 10 filarach przygody i przewag
konkurencyjnych rynku turystycznego: polityka zrównoważonego rozwoju, ochrona i bezpieczeństwo,
infrastruktura turystyki, zasoby naturalne, zasoby kulturalne, zasoby sprzyjające aktywności
fizycznej, przedsiębiorczość, pomoc humanitarna, zdrowie oraz wizerunek.

8/ Łotwa
Łotwa leży w połnocno-wschodniej Europie i graniczy z Estonią, Litwą i Rosją. Państwo to zostało
odłączone od byłego ZSRR w 1991 roku i 2004 przystąpiło do UE. Leży na wschodnio europejskiej
równinie i jest w dużej mierze pokryte lasami. Jest to idealne miejsce do obserwacji dzikiego życia
zwierząt - zachowując się cicho można tu spotkać m.in. jelenie, łosie, rysie, niedźwiedzie czy lisy.
Piesze wędrówki po obszarach wiejskich są jedną z najpopularniejszych form spędzania tutaj czasu
dlatego też turyści szukający przygód wybierają właśnie Łotwę jako punkt docelowy ich wakacji.

7/ Bułgaria
Na krajobraz Bułgarii, kraju położonego w południowo-wschodniej Europie, składają się głównie
wybrzeże Morza Czarnego, równiny Dunaju, a także ośnieżone szczyty Riły, Pyrin i gór bałkańskich.
Bułgaria oferuje wiele różnych form spędzania czasu w jej nadmorskich kurortach, takich jak
pływanie, żeglarstwo czy nurkowanie (dostępne również w kurortach zimowych). Bułgarskie góry
przyciągają wielu turystów, którzy przepadają za przepięknymi widokami i spokojną atmosferą.

6/ Chile
Dzięki dość wąskiej powierzchni Chile oferuje klimat bardzo zróżnicowany. Teren ten sięga od
wysokich Andów do dolin i przybrzeżnych gór. Turystyka w Chile, ze względu na szeroką gamę form
spędzania czasu (włącznie z odkrywaniem pustyni Atacama czy też pieszych wycieczek w Patagonii)
bez przerwy się rozwija. Według badań, główna siła Chile leży w zrównoważonym rozwoju, zasobach
naturalnych oraz jego wizerunku.

5/ Słowenia
Słowenia w przeciągu ostatnich lat przesunęła się w góre w rankingach dzięki dobrym opiniom
odnośnie jej bezpieczeństwa oraz zasobów kulturowych. Słowenia leży w Europie środkowej i
graniczy z Chorwacją, Węgrami, Austrią i Włochami. Jej linia brzegowa liczy 43 km, połowa kraju jest



zalesiona ale w większości są to tereny górzyste. Wysoką pozycję w rankingu zawdzięcza głównie
swojej infrastrukturze, wizerunkowi oraz zasobom rozwijającym turystykę przygodową.

4/ Estonia
Estonia, leżąca we wschodniej Europie, uzyskała wolność po upadku ZSRR w 1991 roku. Dziś kraj
ten prezentuje przepiękne krajobrazy oraz bogatą przyrodę. Prawie połowę kraju pokrywają lasy.
Estonia ma również najniższą gęstość zaludnienia w Europie, co sprzyja pieszym wędrówkom,
campingom i obserwowaniu w ciszy przyrody. Według rankingu siła Estonii leży przede wszystkim w
infrastrukturze, przedsiębiorczości oraz zasobach kulturowych.

3/ Czechy
Ten środkowo europejski kraj słynie przede wszystkim ze swojej historycznej stolicy - Pragi.
Poszczególne regiony Czech oferują jednak szereg wyjątkowych atrakcji przyrodniczych, m.in.
rozbudowane systemy jaskiń, liczne jeziora, pasma górskie, niskie wzgórza, równiny oraz rzeki. Do
najbardziej popularnych form spędzania tam czasu należy zaliczyć wycieczki rowerowe, sporty
wodne, wędkarstwo i piesze wycieczki. W rankingu Czechy znajdują się wysoko biorąc pod uwagę
zrównoważony rozwój, przedsiębiorczość i infrastrukturę.

2/ Izrael
Pomimo niepokojów politycznych, wciąz budowany jest wizerunek Izraela jako idealnego miejsca na
wakacje. Oprócz 273 km wybrzeża kraj ten w swojej ofercie posiada również pustynie, równiny,
wyżyny, także góry. Do najpopularniejszych form spędzania czasu zalicza się: nurkowanie,
paralotniarstwo oraz wycieczki na wielbłądach. Najlepiej w rankingu Izrael wypada pod względem
infrastruktury, zrównoważonego rozwoju i zasobów kulturowych.

1/ Słowacja
Słowacja jest liderem w turystyce przygodowej wśród krajów rozwijających się w 2009 roku. Kraj
słynie z górskiego krajobrazu. Tatry oferują doskonałe możliwości dla ludzi żądnych przygód i są
znane z pięknych dolin i jezior. Słowacja góruje w rankingu zwłaszcza jeśli chodzi o wizerunek,
infrastrukturę, zasoby naturalne oraz przedsiębiorczość.

Dostarczono przez www.tourism-review.pl, dostawcę aktualności turystycznych dla branży
turystycznej na całym świecie. Odwiedź www.tourism-review.pl.
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