Параўнанне масавага
і сельскага турызму
На працягу 2-3 тыдняў пашукайце ў газетах турыстычныя прапановы, якія рэкламуюць
падарожжа ў розныя курортныя мясцовасці ўнутры краіны і за мяжой. Прааналізуйце
сабраную інфармацыю. Звярніце ўвагу, што ў іх лічыцца турыстычнай славутасцю.
Ці звязаныя гэтыя славутасці з прыродай канкрэтных раёнаў ці ўтрымліваюць прапановы
масавага турыстычнага прадукту, які пазначаецца толькі пэўным лікам зорак гатэля,
наяўнасцю пляжаў ці басейнаў? Звярніце ўвагу на дзіўнае падабенства большасці прапаноў.
Параўнайце масавы турызм з сельскім турызмам, карыстаючыся табліцай ніжэй.

МАСАВЫ ТУРЫЗМ

СЕЛЬСКІ ТУРЫЗМ

Паездка да месца адпачынку
G

Ад некалькіх сотняў да некалькіх
тысяч кіламетраў.

G

Звычайна ў межах некалькіх
дзесяткаў кіламетраў.

G

Транспарт: самалёт, цягнік
далёкага накіравання,
міжгародні аўтобус, асабісты
аўтамабіль.

G

Транспарт: прыгарадны
аўтобус ці цягнік, асабісты
аўтамабіль, веласіпед.

Месцазнаходжанне і яго адносная цана
G

Загарадныя гасцініцы з высокім
узроўнем камфорту.

G

Кошт высокі.

G

Сельскія дамы, катэджы.

G

Кошт істотна ніжэй.

G

Значная частка прадуктаў
харчавання вырабляецца на
месцы, нярэдка традыцыйнымі
экалагічнымі спосабамі.

G

Дазваляюць бліжэй знаёміцца
з прыродай, гісторыяй і культурай
дадзенага месца, а таксама са
звычаямі мясцовага насельніцтва.

Арганізацыя харчавання
G

Прадукты харчавання, як
правіла, прывазныя.

Пазнавальныя перавагі
G

Залежаць ад праграмы тура
і магчымасцяў яе пашырэння
або змены.
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МАСАВЫ ТУРЫЗМ

СЕЛЬСКІ ТУРЫЗМ

Асаблівасці месца знаходжання турыстаў
G

Стандартная урбанізаваная
тэрыторыя ў межах абавязковых
для гарадскіх паселішчаў
нарматываў.

G

Найбольш каштоўныя ў
прыродным дачыненні раёны,
як правіла, вельмі моцна
ператвораныя ці ж цалкам
знішчаныя інфраструктурай,
створанай для масавага
адпачынку, у тым ліку для
заняткаў прыродаразбуральным
спортам (горнымі лыжамі,
гідрацыкламі і інш.)

G

Натуральная сельскае
асяроддзе з унікальным
экалагічным і сацыяльным
характарам вёскі.

G

Асноўныя віды адпачынку:
пешыя прагулкі, язда на
веласіпедах або на конях,
збор грыбоў і ягад, аматарскае
рыбалоўства, вырошчванне
гародніны і садавіны на
прысядзібным участку для
асабістага спажывання і інш.

G

Уладальнікам турыстычнага
сельскага абъекта з’яўляецца
яго гаспадар. Пры гэтым
прыбытак звычайна траціцца
або інвесціруецца ў межах
гэтага ж або сумежных
адміністрацыйных раёнаў.

Спосаб правядзення часу
G

Змяняецца ад месца да месца
і ад курорта да курорта.

Бок, які прымае
G

Уладальнікамі гасцініц
і турыстычнай інфраструктуры
звычайна з’яўляюцца буйныя
карпарацыі. Удзел мясцовага
насельніцтва ў атрыманні
прыбытку абмежаваны і носіць
ускосны характар (выраб
і продаж сувеніраў, прадуктаў
харчавання). Турызм прыносіць
прамыя даходы таксама
турыстычным і транспартным
кампаніям і агенцтвам.

Асаблівасці кантактаў з мясцовым насельніцтвам
G

2

Турысты ўспрымаюцца
ў якасці кліентаў.

ТУРЫЗМ

G

Турысты ўспрымаюцца
ў якасці гасцей.
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