
,,Wpływ walorów 

przyrodniczych i kulturowych 

na rozwój turystyki’’

Walory przyrodnicze i kulturowe decydują o atrakcyjności 

turystycznej wielu regionów w Polsce. 



Morze i Plaże 

Turystów na północ naszego kraju, zwłaszcza w okresie 

letnim, przyciąga przede wszystkim Morze Bałtyckie. 

Charakterystyczne w nim piaszczyste szerokie plaże i 

wznoszące się miejscami strome klify, najwyższe z nich 

liczą około 90m, wraz z fragmentami lasów  mieszanych z 

przewagą (sosny, buka i dębu). Oparte są one ochroną w 

ramach Wolińskiego Parku Narodowego. Wydmy są 

najczęściej niewysokie i oddzielają plaże od reszty lądu.

Jednakże w niektórych miejscach między innymi w 

Słowińskim Parku Narodowym mogą osiągać nawet 40m.  

Rozciąga się z nich widok na jezioro Łebsko.  Kolejnym z 

walorów Morza Bałtyckiego jest Mierzeja Helska i 

Mierzeja Wiślana, to one właśnie odcinają płytkie wody

Zatoki Puckiej i Zalewu Wiślanego od otwartego morza. 

Obie te mierzeje są oparte ochroną w ramach parków 

krajobrazowych.



Morze Bałtyckie 



Wypoczynkowi nad Bałtykiem sprzyjają 

słoneczna pogoda i piaszczyste, szerokie plaże.



Średnia wartość temperatury powietrza na wybrzeżu jest niższa niż 

w centralnej części kraju, a temperatura wód Bałtyku z reguły nie 

przekracza 20 stopni ( najcieplejszymi wodami są wody  Zatoki 

Pomorskiej i Gdańskiej). Morzu Bałtyckiemu sprzyja największe 

usłonecznienie w Polsce. Dodatkowym atutem Morza Bałtyckiego 

jest czyste niż w wielu innych regionach nasycone jodem 

powietrze.  Dlaczego jest to atut?

Jest to atut, gdyż Jod wywiera korzystny wpływ na ludzki 

organizm, szczególnie na poprawne funkcjonowanie tarczycy, 

dlatego też w Kołobrzegu, Świnoujściu czy Ustce powstały 

uzdrowiska cieszące się dość duża popularnością.



RUCH TURYSTYCZNY NAD 

BAŁTYKIEM 

Będąc na wypoczynku nad Polskim morzem turyści mogą 

korzystać z wielu form wypoczynku: opalać się, pływać i 

uprawiać inne sporty wodne (np. windsurfing, 

kitesurfing), a także wędrować po lasach czy jeździć na 

wycieczki rowerowe (np. po Mierzei Helskiej).



Nad Polskim Morzem mimo zmiennej pogody i chłodnych wód 
Bałtyku rokrocznie w lipcu i sierpniu na polskich plażach wypoczywa 
( niemal 1,5mln w 2016r).  Wiele osób przyjeżdża do nadmorskich 
miejscowości także ze względu na atrakcje kulturowe. Muzea, zabytki 
i inne obiekty pełniące funkcję kulturalne nieustanie przyciągają do 
Trójmiasta i Szczecina wiele osób. 



Dziedzictwo kulturowe 

Małopolski 
Drugim regionem cieszących się wyjątkową popularnością wśród turystów 

jest Małopolska.  O jej kulturowym i historycznym znaczeniu może 

świadczyć fakt, że znajduje się tam ponad 5tys. zabytków (w tym aż 6 z 15 

polskich obiektów wpisanych na ,,Listę UNESCO”).

Perłą Architektoniczną tego regionu jest Kraków. Turyści mogą w nim 

podziwiać niemal 1,5 tys. Zabytkowych obiektów, takich jak katedra 

Zamek Królewski na Wawelu, budynki, budowle Rynku Głównego i 

liczne kościoły i kamienice.



Kazimierz- jest to wyjątkowa część Krakowa, w tej dzielnicy przez kilka 
wieków przenikały elementy kultury żydowskiej i polskiej. 

Ze względu na durzą liczbę wydarzeń artystycznych i naukowych Kraków jest 
uznawany przez wiele osób za kulturalna stolicę Polski. Każdego roku 
odbywane są w nim festiwale, koncerty, targi i kongresy.

Najbardziej znanymi są Misteria Paschalia, Sacrum Profanum,  Festiwal Kultury 
Żydowskiej oraz Wianki.



Okolice Krakowa są wypełnione wieloma szlakami 
turystycznymi będącymi częścią dziedzictwa kulturowego 
naszego kraju. Są nimi kopalnie soli w Wieliczce i Bochni, 
zespół architektoniczny i krajobrazowy Kalwarii 
Zebrzydowskiej oraz Szlak Architektury Drewnianej.



Ruch turystyczny w Polsce 
Wyjątkowe walory przyrodnicze wybrzeża Bałtyku oraz bogactwo 

dziedzictwa kulturowego Małopolski sprawiają, że regiony te cieszą się 

ogromnym zainteresowaniem turystów. Występuje w nich najwyższy w Polsce 

wskaźnik intensywności ruchu turystycznego. Wskaźnik ten oznacza liczbę 

osób, które skorzystały z noclegów, przypadających na 100 mieszkańców 

danego obszaru. Tak duża popularność nadmorskich województw 

(Zachodnio-Pomorskiego i Pomorskiego) oraz województwa Małopolskiego 

jest ściśle związana z nieustannie rozwijającą się baza noclegową oraz ze 

wzrostem jakości usług hotelowych i gastronomicznych.  


