
 

 

 

Bawarskie drogowskazy 

 

 Sam tytuł sugeruje, że celem pracy zespołu biorącego udział w projekcie 

jest pokazanie praktycznych oraz systemowych rozwiązań promocji  

i organizacji turystyki wiejskiej na terenie Bawarii. Zaczerpnięte stamtąd 

wzorce mogą z powodzeniem być wdrażane przez naszych rodzimych, 

podkarpackich przedsiębiorców turystycznych. Oczywiście, zdajemy sobie 

sprawę z faktu, że nie wszystkie proponowane rozwiązania zostaną 

natychmiast wcielone do realizacji. Wiele z nich wymaga tworzenia 

skutecznych w działaniu wspólnot branżowych, inne wymagają inwestycji, 

jeszcze inne tworzenia pozytywnego lobby, którego oddziaływanie zmieniałoby 

podejście samych przedsiębiorców turystycznych a także władz regionalnych  

i krajowych do problemów turystyki wiejskiej, nie tylko na terenie 

województwa podkarpackiego. Korzyści z takich zmian czerpaliby nie tylko 



 

 

przedsiębiorcy turystyczni, biznes około turystyczny, sami turyści i wreszcie 

region. Z danych uzyskanych w ministerstwie landu Bawaria wynika,że sam 

sektor turystyki wiejskiej, przynosi dla regionu roczny zysk około 500 milionów 

euro. 

Pokazywanie rozwiązań, które sprawdziły się z powodzeniem w innym,  

a jednak bardzo podobnym do Podkarpacia rejonie Europy, jakim jest Dolna 

Bawaria, jest szansą na zmiany w widzeniu problemów promocji i działalności 

turystyki wiejskiej w naszym regionie. 

Dlaczego właśnie doświadczenia bawarskie mają być wzorcem do 

naśladowania na rynku podkarpackim? Ze względu na występujące 

podobieństwa! 

Znając charakterystykę regionu podkarpackiego postanowiliśmy znaleźć taki 

region Europy, który najbardziej by go przypominał. Wybór padł na Dolną 

Bawarię ze względu na: 

* Położenie na zbiegu dwóch granic państwowych 

* Układ geograficzny – począwszy od gór podobnych układem i wysokościami 

do Bieszczad, a skończywszy na terenach pagórkowatych i nizinnych, jakie 

występują również na Podkarpaciu 

* Obecność przyrodniczych terenów chronionych 

* Różnorodność oferty turystycznej 

*  Podobny statut regionu zapóźnionego gospodarczo (w przypadku Dolnej 

Bawarii do lat 70-tych ubiegłego wieku) 

* Podobieństwa sieci komunikacyjnej 

* Charakterystyki ludności (stosunkowo mała liczba rodowitych mieszkańców, 

większość stanowi element napływowy 

 

Nie jest to pełna lista podobieństw. Występują oczywiście też różnice, ale 

właśnie one powinny zdopingować naszych rodzimych przedsiębiorców oraz 

władze lokalne do korzystania z rozwiązań, które w Dolnej Bawarii, niegdyś 



 

 

najuboższym regionie Niemiec, okazały się niezwykle skuteczne i opłacalne dla 

wszystkich. 

Zawartość tego portalu w sposób naturalny ograniczona dzisiaj do 

prezentowanych materiałów opisowych i poradnikowych, wzbogacana będzie 

o oferty turystyczne zarówno z terenów Podkarpacia jak i Bawarii. To dobry 

początek współpracy pomiędzy regionami, organizacjami i samymi 

przedsiębiorcami ciągle poszukującymi nowych i skutecznych rozwiązań w 

dziedzinie promocji turystyki i jej organizacji. 

 

 

 

Bawarskie Drogowskazy – założenia i cel projektu 

 

 Celem projektu jest nawiązanie współpracy z partnerem z Bawarii, 

aby wesprzeć rozwój turystyki wiejskiej na terenie woj. podkarpackiego. 

Przedmiotem projektu jest opracowanie e-poradnika w zakresie 



 

 

praktycznych rozwiązań dotyczących zakładania, prowadzenia i 

rozwijania gospodarstwa agroturystycznego z wykorzystaniem 

nowoczesnych narzędzi marketingu miejsc i e-marketingu w postaci 

portalu internetowego oraz raportu prezentującego dobre praktyki w 

Niemczech możliwe do wykorzystania w warunkach polskich. E-

poradnik zawiera podstawowe informacje na temat metod działania, 

interwencji lub ich braku (ułatwień prowadzenia gospodarstw 

agroturystycznych) państwa i samorządu na podstawie modelu z 

Bawarii, metodyka zorganizowanej promocji oraz stosowanych metod 

automarketingu na przykładzie gospodarstw wiejskich i 

agroturystycznych w Dolnej Bawarii. 

 

 Atuty naszego regionu, żywa kultura, obyczaje, naturalna 

gościnność, kuchnia lokalna, nieskażona przyroda, gwary, stroje to 

podstawa budowy marki karpackiej, która ma być rozpoznawalna na 

całym świecie. „Carpathia” stanowić ma nowy, silny impuls do rozwoju 

gospodarki karpackiej i turystyki. Niestety, pomimo pracy wielu 

środowisk, od lat obserwujemy problemy z rozwojem turystyki. W 2011 

r. media alarmowały: „Turyści omijają Bieszczady” (Nowiny,28.02.2011). 

Podobnie było w kolejnych latach i obecnie dziennikarze podsumowują: 

„W Bieszczadach mniej turystów niż przed rokiem” (Nowiny,15.09.2014). 

Dlaczego przegrywamy z Tatrami, Alpami i resztą Europy? Powodem 

jest słaba promocja, brak współpracy punktów noclegowych i 

gastronomicznych, biur podróży, brak partnerstwa publiczno i 

społecznoprawnego. Pomimo ogólnego wzrostu popytu na usługi 

turystyczne nie wykorzystano np. potencjału Bieszczadów, nadal nie 

jesteśmy konkurentami ośrodków turystycznych w Europie.  



 

 

Projekt ma na celu stworzenie partnerstwa w zakresie rozwoju turystyki 

regionalnej. Prezentowane, niemieckie przykłady i rozwiązania, to cenna 

wskazówka. Bawaria swój sukces zawdzięcza wiedzy, zdobywanej 

poprzez wieloletnie doświadczenia. Bardzo ważnym czynnikiem jest 

wspólna praca wielu sektorów w budowaniu przyjaznej przestrzeni dla 

turysty-klienta. Dzięki portalowi i raportowi wskazane grupy docelowe 

projektu będą miały możliwość podwyższyć standard usług oraz ich 

efektywność i tym samym wziąć aktywny udział w budowaniu jakości 

marki karpackiej. Projekt odpowiada celowi Funduszu Study Tour -

"Stworzenie warunków do nawiązania i kontynuowania współpracy 

pomiędzy podmiotami z obszaru realizacji projektu a partnerami 

europejskimi”. 

 

 

 Projekt ma na celu merytoryczne wsparcie organizatorów turystyki 

wiejskiej na terenie woj. podkarpackiego, w tym szczególnie właścicieli 

gospodarstw wiejskich i agroturystycznych. Wskazanie na korzyści 

płynące ze współpracy, wykorzystania w praktyce doświadczeń 

bawarskich na rzecz rozwoju lokalnego. Dzięki uruchomieniu portalu 

zawierającego praktyczne porady dla organizatorów agroturystyki w 

języku polskim, zalogowani przedsiębiorcy będą bezpłatnie poszerzyć 

swoje horyzonty nt. współpracy między różnymi jednostkami sektora 

turystycznego. Upowszechnienie dobrych praktyk bawarskich partnerów 

w zakresie organizacji i rozwoju agroturystyki, marketingu i promocji 

przy pomocy nowoczesnych i skutecznych narzędzi, umożliwi 

stosowanie tych rozwiązań przez podkarpackich przedsiębiorców, 

samorządowców i instytucje zainteresowane rozwojem lokalnym bez 



 

 

dodatkowych kosztów. Poznane rozwiązania będą mogli wykorzystać na 

własnym rynku, co przyczyni się do rozwoju lokalnej przedsiębiorczości.  

 
 

 Informacja o projekcie została umieszczona na stworzonej w 

ramach projektu stronie internetowej zarządzanej przez Towarzystwo 

Inicjatyw Społecznych „Gama”, na utworzonym portalu – e-poradniku 

oraz w raporcie prezentującym dobre praktyki. Zostanie również 

przekazana informacja do wszystkich zgłoszonych i działających 

gospodarstw wiejskich i agroturystycznych na terenie województwa 

podkarpackiego, organizacji turystycznych i wiejskich samorządów 

lokalnych o celach projektu, planowanych działaniach, terminach.  

 

 

Turystyka wiejska w Bawarii 

 

 W Niemczech pojęcie agroturystyka zastąpiono określeniem - urlaub in 

bauerhof (urlop w domu chłopa). Termin ten praktycznie obejmuje całą 

turystykę wiejską. Zaletą tej działalności jest jej oryginalny charakter. 

Różnorodność ofert powoduje, że gospodarstwa te bardzo rzadko konkurują 

pomiędzy sobą. Ta różnorodność nie pozwala jednocześnie na stworzenie 

jednolitego modelu agroturystyki, czy ujmując rzecz szerzej – turystyki 

wiejskiej. 

W Niemczech rozwój turystyki wiejskiej traktowany jest jako zapobieganie 

migracji ludności z terenów wiejskich do miast. To kwestia nie tylko 

naturalnego wzrostu dobrobytu i zatrudnienia powodowanego wzrostem 

turystyki, ale również jak wykazały badania niemieckich ekspertów również 

aspekt społeczno-kulturowy, wzajemnego poznawania i integracji społeczności 

wiejskiej z miejską. Tego typu kontakty poprawiają jednocześnie status 

rolnictwa i rolników. 



 

 

Średnio w całej unii Europejskiej z wakacji na wsi korzysta rocznie 25procent 

turystów. W Niemczech to aż 35 procent. To nie tylko wynik doskonale 

zorganizowanego systemu gospodarstw wiejskich i ich skutecznej promocji, ale 

również efekt przyzwyczajenia do tego rodzaju turystyki. 

Od roku 1873 turystyka wiejska była podstawową formą wypoczynku 

niemieckich urzędników. Od roku 1914 również klasa średnia zaczęła odkrywać 

uroku „urlopu u chłopa”. Prawdziwy rozwój turystyki wiejskiej na terenach 

Niemiec rozpoczął się jednak w drugiej połowie XIX wieku, wraz z tworzeniem 

klubów alpejskich, które w sposób naturalny aktywizowały rolników do 

poszerzania działalności o tworzenie bazy noclegowej i żywieniowej.  

 Bardzo późno, bowiem dopiero w latach 70-tych dwudziestego wieku, 

rząd Niemiec i samorządy landów zaczęły dostrzegać turystykę wiejską jako 

ważną gałąź gospodarki. Zaczęły powstawać programy wsparcia finansowego i 

promocji tego typu turystyki. Zaczęto też rozwijać ofertę noclegową, odchodząc 

od podstawowego modelu B&B (Bed and Breakfast” - łóżko i śniadanie).  

Wiązało się to ze zwiększonym zainteresowaniem turystów wynajmowaniem 

niekrępujących mieszkań i apartamentów – tańszych w ogólnym rozrachunku 

dla wielodzietnych rodzin czy zorganizowanych grup, przynoszących 

jednocześnie większy zysk właścicielom takich obiektów, przy jednoczesnym 

zmniejszeniu absorpcji ich czasu, tak cennego podczas prac polowych w 

gospodarstwach rolnych. Mankamentem był wydłużony czas zwrotu inwestycji 

w przypadku budowy apartamentów i samodzielnych mieszkań dla turystów. 

Stąd też pojawiły się tanie kredyty bankowe (oprocentowane od 1-2 procent w 

skali roku) zachęcające rolników do tworzenia turystycznych miejsc 

noclegowych i bazy żywieniowej. Równie ważną dla rozwoju turystyki 

wiejskiej stała się aktywność w pozyskiwaniu środków z programów 

strukturalnych Unii Europejskiej. To spowodowało, że dzisiaj Niemcy 

dysponują bazą ponad 20 milionów miejsc noclegowych. W Bawarii, tylko 

turystyka wiejska dysponuje bazą 36 tysięcy miejsc noclegowych. W tym 

zakresie notuje się tendencję wzrostową. 

Wynika to głównie ze wzrostu zainteresowania turystyką wiejską, której 

uprawianie deklaruje dzisiaj co trzeci Niemiec. Pomimo wsparcia państwa i 

landu tego rodzaju przedsiębiorczości oraz pomimo dużego obłożenia kwater 

wynoszącym do 160 dni w roku (przy progu opłacalności określonym na 100 

dni obłożenia), dochód ośrodków agroturystycznych ze sprzedaży miejsc 

noclegowych rzadko przekracza 20 procent całego dochodu gospodarstwa. 

Reszta jest dochodem z prowadzonej działalności zarówno rolniczej jak i 

usługowej oraz produkcyjnej, dedykowanej jednak zazwyczaj branży 



 

 

turystycznej. 

Rozwój branży „Urlaub in bauerhoff” napotyka też na bariery ograniczające jej 

rozwój. Jedną z nich jest rygorystyczne prawo budowlane, chociaż jego zaletą 

jest wymóg budowy obiektów w stylu regionu lub stylizowanych według 

określonych wzorców. 

Inną barierą rozwoju wydaje się być przepis „limitu 9 łóżek”, powyżej którego 

właściciel gospodarstwa agroturystycznego musi rejestrować swoich gości i 

przedstawiać karty meldunkowe w Urzędzie Statystycznym. 

 

 

 

Noclegi turystyczne gości krajowych i zagranicznych w Bawarii w 

latach 2004 – 2013 (w milionach osób) 

Noclegi turystyczne gości krajowych i zagranicznych w Bawarii w 

latach 2004 – 2013 (w procentach) 



 

 

 

 

Badanie fokusowe dotyczące ilości noclegów 

turystycznych (w milionach) w Bawarii z podziałem na 

miesiące 

Styczeń – 5.042  



 

 

Luty – 5.630 

Marzec – 5.790 

Kwiecień – 5.810 

Maj – 7.542 

Czerwiec – 7.542 

Lipiec – 9.798 

Sierpień – 10.501 

Wrzesień- 8.568 

Październik – 7.731 

Listopad – 4.919 

Grudzień- 5.279 

 

Procentowa ilość noclegów turystycznych udzielonych w Bawarii zimą 

i latem 

ZIMA – 39% 

LATO – 61% 



 

 

 

Najatrakcyjniejsze rynki zagraniczne dla turystyki Bawarii 

Przyrost liczby turystów z poszczególnych krajów w latach 2004-2013 

Liczba noclegów turystycznych w roku 2004 i 2013 udzielonych 

turystom z poszczególnych krajów 



 

 

 

 

 

Połączyć różne dziedziny działalności w całość 

 



 

 

 O stanie obecnym oraz szansach rozwoju i dywersyfikacji turystyki 

wiejskiej w Bawarii mówi: Brigitte Bleim z Wydziału ds. Turystyki i Planowania 

Ministerstwa Rolnictwa i Leśnictwa Landu Bawaria 

 

Budynek Parlamentu Landu Bawaria 

 W Bawarii działa 93.700 gospodarstw rolnych, których średnia 

powierzchnia areału nie przekracza 28.5 hektara. Globalizacja rynku i wzrost 

konkurencyjności wymusza na rolnikach dodatkowe działania. Jednym z nich 

jest aktywność w branży turystycznej. Szanse na powodzenie w tej dziedzinie 

stwarzają ruchy demograficzne. One determinują stabilizację gospodarki, 

utrzymanie miejsc pracy i podnoszenie standardu życia. Ponadto działalność 

turystyki wiejskiej uaktywnia wiele nieznanych dotychczas zjawisk 

socjologicznych, takich jak np. dialog pomiędzy gospodarką agralną, sportem, 

lecznictwem i innymi dziedzinami działalności mogącymi służyć jako 

wzbogacenie oferty. 

 



 

 

Land Bawarii postawił sobie za zadanie realizację kilku celów strategicznych. 

Wśród nich jest rozwój ekologicznego rolnictwa oraz turystyki opartej na 

gospodarstwach rodzinnych. 

Następuje dywersyfikacja różnorodności produktów rolnych, w tym 

przetworzonych jak i oferty turystycznej. 

 

Nie we wszystkich miejscach Bawarii sprawdziły się wiejskie gospodarstwa 

turystyczne. W ostatnich latach zaprzestały takiej działalności gospodarstwa w 

dwóch północnych gminach landu. W około  dwudziestu gminach istnieje 

ryzyko utraty turystów. W pozostałych pięćdziesięciu rejonach sytuacja jest 

bardzo stabilna. Wynika to przede wszystkim z atrakcyjności terenów, na 

których działają wiejskie gospodarstwa turystyczne. Ale prawdziwym 

determinantem tego rozwoju jest coraz większa potrzeba wypełnienia 

wolnego czasu przez potencjalnych turystów. Ich poszukiwanie terenów 

pozwalających na powrót do natury, do życia wiejskiego posiadającego pozory 

sielanki. Wraz z tymi potrzebami wzrastają oczekiwania wobec gospodarstw 

agroturystycznych. Właśnie one wymuszają rozwój usług i zmiany w rozwoju 

gospodarczym. Wraz z nimi zmienia się też styl życia i kierunki działania 

właścicieli gospodarstw wiejskich. Te zmiany szczególnie dotyczą kobiet, które 

poszukują innych, pozadomowych zajęć, które przynosiłyby korzyści 

materialne. 

 Rozwój turystyki wiejskiej niesie ze sobą rozwój innych dziedzin życia 

zdawałoby się oderwanych od tej branży, a jednak nierozłącznych. Niesie też za 

sobą zmiany własnego spojrzenia na dotychczasowe życie i działalność. To 

trudne zmiany, które wymagały i wymagają wsparcia instytucjonalnego 

zarówno na poziomie państwa jak i landu oraz aktywnego działania samych 

przedsiębiorców branży turystyki wiejskiej. 

Stąd też wiele szkoleń dla agroturystyki z różnych dziedzin ich działalności, 

pozwalające na pozyskanie wiedzy komplementarnej, inicjującej aktywność. 

Uczymy się też wzajemnie współpracy zarówno na poziomie sąsiedzkim jak i w 

relacjach agroturystyka-instytucje. Sami zainteresowani zrozumieli wymóg 

łączenia się w grupy, wspólnego, skutecznego działania w sferze biznesu i 



 

 

promocji. Każdy musi się jednak wykazać własną kreatywnością, własnymi 

koncepcjami rozwoju, czyli inaczej mówiąc przygotowaniem indywidualnego 

biznesplanu.  

W ostatnich latach pojawia się w Bawarii coraz mniej typowych gospodarstw 

rolnych. Ten spadek wpływa jednak na powstawanie dobrych gospodarstw 

agroturystycznych. Tylko w trakcie ostatniej dekady w Niemczech nastąpił 

wzrost liczby miejsc noclegowych z 12.6 miliona do ponad 27 milionów. 

Gospodarstwa agroturystyczne w Bawarii na sprzedaży miejsc noclegowych i 

wyżywieniu turystów zarabiają średnio od pięciu tysięcy euro rocznie do ponad 

pięćdziesięciu tysięcy. 

 

Czyste Środowisko 

 

 O atrakcyjności terenu stanowi przede wszystkim czyste, nieskażone 

środowisko. Według najnowszej statystyki, jedynie czternaście procent 

wiejskich gospodarstw turystycznych osiąga bardzo wysokie dochody. 

Dwadzieścia pięć procent utrzymuje się tylko z działalności agroturystycznej.  

Inne muszą poszukiwać alternatywnych źródeł dochodu. Wśród gospodarstw 

turystycznych sześćdziesiąt procent produkuje i korzysta z energii odnawialnej. 

Czterdzieści procent z nich żyje właściwie tylko z produkcji czystej energii, 

stanowiącej większość dochodu gospodarstwa. 



 

 

 

 

Rozwinęła się fotowoltaika, małe elektrownie wodne, wiatrowe oraz 

przydomowe biogazownie. 

Energia wyprodukowana w gospodarstwach agroturystycznych jest w całości 

sprzedawana do sieci państwowych w cenie 69 eurocentów za kilowat. 

Producenci odkupują ją za równowartość 21 eurocentów za jeden kilowat. 

Różnica w cenie jest zyskiem gospodarstwa. W instalacje energi odnawialnej 

inwestują właściciele gospodarstw agroturystycznych przy wsparciu 

państwowych dotacji. Termin zwrotu inwestycji wynosi maksymalnie 12 lat. 

Wprowadzone w roku 2000 ustawa o energii odnawialnej i dotacje dla 

inwestorów zmieniły podejście do kwestii energetyki, zapewniając 

jednocześnie niezależność energetyczną na poziomie przekraczającym już 30 

procent. 



 

 

W Bawarii zniknęły zupełnie dymiące kominy węglowe. Powietrze zrobiło się 

czyste i w żadnej z Bawarskich miejscowości nie można już zobaczyć 

charakterystycznego niegdyś smogu. 

 

Współpraca 

 

 Sukces turystycznych gospodarstw wiejskich uzależniony jest od ich 

współpracy z jak największą liczbą podmiotów pracujących w sektorze 

turystycznym czy około turystycznym. Taka współpraca pozwala na tworzenie 

atrakcyjnej, pełnej oferty dla klientów. Tak więc łączone są oferty różnych firm, 

zarówno tych oferujących miejsca noclegowe w różnych standardach, jak i 

bazy żywieniowej, logistycznej, cateringowej z firmami przewozowymi, 

producentami  żywności, czy nawet z przedszkolami, które są gotowe na 

przyjęcie dzieci turystów na czas ich przebywania w ośrodkach 

wypoczynkowych. 

 

Profesjonalizm, specjalizacja, marketing – droga do sukcesu 

 

 Oferując pobyt turyście ośrodkach nawet o najniższym standardzie nie 

można zapomnieć o profesjonalnej obsłudze. Władze landu od dawna zaczęły 

tworzyć w szkołach średnich klasy o profilu turystycznym, zdając sobie sprawę 

z faktu, że uczą się tutaj dzieci właścicieli gospodarstw agroturystycznych, 

które w pewnym momencie zaczną najpierw pomagać a potem przejmować 

przedsiębiorstwa rodziców. W tych szkołach uczy się młodzież nie tylko obsługi 

turystów przy stole, ale również zasad prowadzenia firmy, tworzenia koncepcji 

oraz działań marketingowych. Widzimy, że tworzenie takich klas, oprócz 

istnienia szkół wybitnie kierunkowych, ma sens i odnosi coraz lepsze rezultaty, 

ograniczając ryzyko bezrobocia wśród młodych. 

 Turystyczne gospodarstwa wiejskie przeszły pewną ewolucję. Ich 

właściciele zrozumieli, iż aby odnosić sukcesy potrzebne jest stworzenie oferty 

zadowalającej nawet najbardziej wybredne gusta. Stąd też potrzeba 



 

 

współpracy z innymi przedsiębiorcami z branży oraz tymi, którzy dysponują 

ośrodkami SPA, ośrodkami sportowymi, rekreacyjnymi oraz wszystkimi innymi, 

które wzbogacają ofertę danego gospodarstwa o własne usługi. Cały czas 

turyści i ich wymagania są poddawani badaniom, które określają właściwe 

kierunki rozwoju turystyki związane zarówno z ogólnymi tendencjami jak i 

okresowymi trendami. Ostatnio bardzo modne w Bawarii  stały się noclegi na 

sianie, łączone często z zabawami dla dzieci takimi jak tworzenie labiryntów z 

siana i słomy, czy poszukiwanie skarbów ukrytych w stogach. Równie modne 

stają się mobilne miejsca noclegowe tworzone w przyczepach i przewożone z 

miejsca na miejsce, tak aby turysta miał wrażenie udziału w niekończącej się 

turystycznej wyprawie, gdzie prawie każdego dnia może odkrywać nowe 

atrakcje. 

 Istotnym elementem prowadzenia wiejskiego gospodarstwa 

turystycznego jest określenie grupy docelowej, do której dedykowana jest 

oferta. Najwięcej gospodarstw agroturystycznych specjalizuje się w turystyce 

rodzinnej – zgodnie z zapotrzebowaniem rynku. Aż pięćdziesiąt cztery procent 

tych gospodarstw stworzyło oferty rodzinne. Wbrew pozorom są one bardzo 

zróżnicowane, zarówno pod względem proponowanych atrakcji, jak i grup 

rodzinnych, do których są adresowane. Sporo gospodarstw tworzy ofertę dla 

dzieci w różnym wieku. To bardzo interesująca i ciesząca się zainteresowaniem 

oferta. Inni preferują przyjmowanie rodzin wielopokoleniowych, czyli 

dziadków, rodziców i dzieci. W każdej ofercie są zawarte zachęty cenowe. Na 

przykład dla rodzin wielopokoleniowych stosowane są zniżki dla dzieci i 

dziadków. 

Drugą, najliczniejszą grupę turystów stanowią miłośnicy turystyki aktywnej. 

Jest ich aż dwadzieścia dwa procent. Każde z gospodarstw agroturystycznych 

ma dal nich nieco inną ofertę. Tak więc już na etapie wyboru miejsca 

noclegowego, turysta jest w stanie zadecydować, która oferta spełnia 

najbardziej jego oczekiwania. 

Po osiem procent turystów skupia się wokół ofert jazdy konnej oraz usług 

Wellnes. Tutaj również występuje duże zróżnicowanie w ofercie i właściwie 

trudno znaleźć dwa ośrodki, które proponowałyby takie same atrakcje. 

Zazwyczaj te grupy są aktywizowane dodatkowo przez udział w warsztatach 



 

 

rękodzieła czy przy prostych pracach polowych, stanowiących dla nich 

prawdziwą frajdę. 

 Dość duży procent gospodarstw agroturystycznych w Bawarii (aż 

trzydzieści trzy procent) nie ma określonej grupy docelowej, do której 

dedykuje swoją ofertę. Pewnie też dlatego w tej grupie występuje wiele 

gospodarstw posiadających tylko ofertę sezonową. 

Konsultacje i wyniki prowadzonych badań wskazują na potrzebę tworzenia 

nowych ofert, dedykowanych do niewykorzystanych dotychczas grup 

docelowych. Taką nowością w Bawarii jest tworzenie oferty dla turystów 

uczących się języka angielskiego. Ta oferta cieszy się powodzeniem przez cały 

rok. 

 Oczywiście nie byłoby sukcesów w turystyce, gdyby nie skuteczny 

marketing i dystrybucja informacji. Ministerstwo landu posiada również stronę 

poświęconą turystyce wiejskiej w Bawarii: www.bauernhof-urlaub.com 

Dedykowana jest ona zarówno dla turystów jak i samych gospodarstw, które 

za jej pośrednictwem mogą zdobywać informacje i wiedzę o wszystkim, co 

dotyczy ich działalności. 

Internet stał się najczęściej używanym źródłem pozyskiwania informacji w 

turystyce. Stąd też każde z gospodarstw posiada własną stronę internetową. 

Ich adresy i prezentacje są umieszczane na stronach stowarzyszeń 

turystycznych, do których należą  gospodarstwa agroturystyczne. Właściwie 

dzisiaj trudno sobie wyobrazić ośrodek turystyczny, który nie prowadziłby 

internetowej rezerwacji miejsc noclegowych. Strony internetowe, które 

spełniają wielorakie funkcje informacyjne i poradnikowe muszą być stale 

uaktualniane, opatrywane nowymi atrakcyjnymi formami i koniecznie 

poddawane ocenie osób odwiedzających te portale. 

 

Kategoryzacja obiektów turystyki wiejskiej 

 

http://www.bauernhof-urlaub.com/


 

 

 Ponad osiemdziesiąt procent turystycznych gospodarstw wiejskich w 

Bawarii posiada kategoryzację. Z tego aż czterdzieści dwa procent to kategoria 

powyżej trzech gwiazdek. Stosunkowo niewiele jest obiektów 

pięciogwiazdkowych. Ciągle jednak istniejące gospodarstwa starają się 

podnosić swój standard usług, a co za tym idzie poprawić pozycję 

kategoryzacji. 

Pojawiła się też inna, regionalna kategoryzacja wynikająca ze specjalizacji. 

Wśród nich można wymienić gospodarstwa turystyczne współpracujące z 

parkiem narodowym, otrzymujące dodatkowe zakwalifikowanie od władz 

parku lub gospodarstwa agroturystyczne posiadające parki tematyczne dla 

dzieci. W tym przypadku o kategorii świadczą nie tylko gwiazdki, ale również 

wizerunki misia – od jednego do pięciu. 

 

Turystyka doświadczalna 

 

 Część turystycznych gospodarstw wiejskich uczestniczy w programach 

doświadczalnych, gdzie trwają próby wykreowania nowych grup docelowych 

turystyki wiejskiej w Bawarii. Programy doświadczalne są organizowane w 

różnych formułach, zacząwszy od seminariów tematycznych, poprzez kursy 

językowe a skończywszy na praktycznym zdobywaniu umiejętności 

wykonywania ginących zawodów, czy odtworzenia tradycyjnych wyrobów 

spożywczych i rękodzielniczych. 

To doskonała okazja do poznawania oczekiwań potencjalnych turystów i 

kreowania produktów turystycznych, które później są włączane w ofertę wielu 

ośrodków. 

 

Wsparcie landu dla gospodarstw wiejskich 

 

 Przejawia się ono w wielu aspektach. Przede wszystkim w tworzeniu 

dobrego klimatu do działalności tej branży, również poprzez procesy 



 

 

legislacyjne, usprawniające wymogi prawne. Nie brak też działań, które mają 

zapewnić sprawne funkcjonowanie wiejskich gospodarstw rolnych, w 

okresach, kiedy ich dochodowość jest najniższa. Chociażby oferowanie im 

dodatkowych źródeł utrzymania, tak jak w przypadku zastosowania systemów 

energii odnawialnej. Wspieramy każdą aktywność zawodową w sferze agralnej. 

Organizujemy też wiele imprez mających aktywizować działalność zawodową i 

społeczną terenów wiejskich. 

 

 

 

 

 

 

Cele Landu Bawaria  

w kontekście wsparcia gospodarstw turystyki wiejskiej  

 

– stabilne rolnictwo 

– utrzymanie zatrudnienia 

– dialog wsi ze społeczeństwem 

– dotacje 

– gospodarstwa rolne i agroturystyczne zamiast przemysłu rolnego 

– wiele zakładów pracy na miejscu 

– szansa dla każdego zamiast rozwoju dla rozwoju 

– zróżnicowanie źródeł dochodu i rodzaju produktów. 

 

 



 

 

Zmiany wymagań i oferty usługowej 

 

– ze względu na małą liczbę miejsc pracy, kobiety chcące się realizować, mają 

szansę znaleźć zatrudnienie w sektorze agroturystycznym 

– tendencja do poszukiwania korzeni i chęć powrotu do natury 

– wyzwanie dziś to samodzielne robienie czegoś, ręczna robota, rękodzieło 

– usługi bliskie gospodarstw domowych (np. spanie na sianie, labirynt w sianie 

i szukanie skarbów) 

– korzyści i potencjał to rolnictwo ekstensywne, kultura, regionalne 

specjalności, wyroby i żywność 

– współpraca, łączenie ofert, spółdzielczość 

– zróżnicowanie dochodów (m.in. z alternatywnych źródeł energii, produkcji 

żywności, rękodzielnictwa itp.) 

 

Dziesięć przykazań  

wiejskiego gospodarstwa turystycznego w Bawarii 

 

 

1. Po pierwsze oferta – musi być albo bardzo szeroka, skierowana do jak 

najszerszego grona odbiorców, lub też wysoce wyspecjalizowana dedykowana 

wybranej grupie turystów. 

2. Standard – od niego zależy jaka grupa docelowa klientów będzie dla nas 

najwłaściwsza 

3. Kategoryzacja obiektów noclegowych i gastronomicznych – w Bawarii jest 

to bardzo ważny element wpływający na dokonywanie wyboru miejsca przez 

turystę. Wydaje się, że kategoryzacja obiektów noclegowych w Niemczech jest 

nieco mniej skomplikowana niż w Polsce. Jednak obiekty należące do tej samej 



 

 

kategorii muszą posiadać identyczne wyposażenie np. ekspres do kawy, 

żelazko, czy urządzenia sanitarne. 

4. Przynależność do stowarzyszenia branżowego – nie jest obowiązkowa, lecz 

przedsiębiorcy turystyczni starają się przynależeć nawet do kilku organizacji, 

które uzupełniają się wzajemnie w prowadzeniu działalności na rzecz turystyki. 

W grupie łatwiej uzyskać wsparcie finansowe, tworzyć szerszą ofertę czy 

skuteczniej się promować. 

5. Dbaj o gości – turysta nie może być pozostawiony sam sobie. Musi czuć 

obecność gospodarza, który jest gotowy o każdej porze przyjść z pomocą, 

poradą czy też służyć swoim towarzystwem. Klimat ośrodka turystycznego 

tworzony jest nie tyle przez jego standard, wystój i wyposażenie, co przez ludzi 

pracującym w nim. 

6. Korzystaj z tego co miejscowe – Dewizą gospodarstw wiejskich w Bawarii 

jest promocja własnego terenu, własnych wyrobów i usług. Trudno tutaj 

znaleźć chińską knajpę, ale działa mnóstwo obiektów oferujących kuchnię 

regionalną opartą na miejscowych produktach. Podobnie jest z przemysłem 

pamiątkarskim, czy usługami transportowymi. To koniecznie musi być firma 

miejscowa. 

7. Znaj własny teren – to warunek prowadzenia działalności turystycznej w 

Bawarii. Stąd szkolenia właścicieli gospodarstw wiejskich z zakresu 

przewodnictwa turystycznego i ochrony przyrody. 

8. Współdziałaj z sąsiadami – oni posiadają te atrakcje turystyczne, których ty 

nie posiadasz. Możesz jednak reklamować swój ośrodek używając 

argumentów, że w pobliżu turysta znajdzie wiele atrakcji. 

9. Dbaj o właściwie przeszkolony personel – W Bawarii turysta nie spotka 

naburmuszonego barmana, poirytowanej kelnerki, która podaje potrawy byle 

jak, czy recepcjonisty, który krótkim „nie ma wolnych miejsc” zbywa klienta. 

Każda zatrudniona w turystyce osoba ma służyć klientowi pomocą, nawet 

wtedy, gdy w wybranym ośrodku nie można jej udzielić. 

10. Promocja działalności – wykorzystaj wszelkie możliwe sposoby, aby 

informacja o twoim przedsiębiorstwie dotarła do potencjalnego klienta. 



 

 

Korzystaj z internetu, pism branżowych, pośrednictwa stowarzyszeń 

turystycznych i wszelkich innych dostępnych możliwości dystrybucji informacji 

o twojej ofercie. 

 

Bawarski Las – nieznany bliźniak Bieszczadów 

 

 Narodowy Park Bayerischer Wald (Bawarski Las) w Dolnej Bawarii jest 

bliźniakiem naszego Bieszczadzkiego Parku. Położony tak samo na zbiegu 

dwóch granic państwowych, posiadający podobną powierzchnię, 

ukształtowanie terenu i wysokości gór. Bliźniak – a tak bardzo inny. Za 

różnicę odpowiada doskonały system organizacji dbający tak samo o dobro 

chronionej przyrody, turystów jak i interesy ludzi, którzy żyją w tym regionie. 

 

 



 

 

 Park Narodowy Bawarski las powstał zaledwie trzy lata wcześniej od 

bieszczadzkiego w roku 1970. Ta część Niemiec była kiedyś najbiedniejszym 

regionem kraju. Ludzie żyli tutaj z lasu. Eksploatacja drewna była wręcz 

rabunkowa. Do tego dochodziło kłusownictwo. Duża liczba stosunkowo 

drobnych gospodarstw rolnych nie sprzyjała zachowaniu pradawnej puszczy. 

Gdy powoływano do życia park narodowy, głównym celem miejscowych władz 

było ożywienie ruchu turystycznego i poprawa bytu ludności Dolnej Bawarii. 

- My, ludzie związani z parkiem narodowym, mieliśmy jednak inne plany – 

mówi Josef Wanninger, zastępca  dyrektora Parku Narodowego Bayerischer 

Wald - Chcieliśmy za wszelką cenę chronić przyrodę i prowadzić badania 

naukowe. Szybko jednak okazało się, że brakuje nam pieniędzy na jedno i 

drugie. Należało zmienić system. Dzisiaj mamy własne pieniądze na ochronę 

przyrody i badania. 

 

Zmiany nie były łatwym zadaniem  

 

 Po pierwsze należało zmienić mentalność miejscowych, którzy czuli, że 

park narodowy stanowi zagrożenie dla ich interesów. Miejscowi nie mogli się 

przyzwyczaić, że nie mogą bezkarnie prowadzić wypasu bydła, wycinać drzew, 

czy polować na dziką zwierzynę. Gdy zaczęli się pojawiać tutaj turyści, którzy 

zostawiali pieniądze w miejscowych gospodarstwach, sklepach i zakładach 

usługowych, rolnicy zrozumieli, że ich przyszłość i niezłe zarobki są uzależnione 

jednak bardziej od rozwoju branży turystycznej niż trudnego w terenach 

górskich rolnictwa. Zmienić się musiała jednocześnie mentalność 

samorządowców, zarówno na poziomie landu jak i gmin. Utworzono system 

wzajemnej współpracy koordynowany zazwyczaj albo przez stowarzyszenia lub 

instytucje związane w jakiś sposób z turystyką. 

 - Najtrudniej było zmienić przyzwyczajenia miejscowych – opowiada 

wicedyrektor Parku Narodowego Bayrischer Wald, Josef Wanninger – Kiedyś, 

gdy któryś z mieszkańców okolicznych wiosek upolował rysia lub niedźwiedzia, 

to był traktowany jak bohater. Gdyby to zrobił dzisiaj, sąsiedzi wygnaliby go ze 



 

 

wsi. Mentalność ulegała ewolucji wraz ze zmianami ekonomicznymi regionu i 

zrozumieniem, że ochrona przyrody przynosi korzyści nie tylko w wymiarze 

ekologicznym, ale również finansowym. 

Zmiany systemu organizacyjnego Parku Narodowego Bawarski Las, szły w 

parze z edukacją ekologiczną i podnoszeniem kwalifikacji w obsłudze turystyki. 

Cały region zrozumiał, że dzięki parkowi narodowemu można zarabiać niezłe 

pieniądze. Dzisiaj 36 tysięcy wiejskich gospodarstw turystycznych przynosi 

budżetowi Bawarii roczny zysk na poziomie 500 milionów euro. 

 Im bliżej parku narodowego, tym lepszy interes turystyczny. Aby do tego 

doszło musiała zaistnieć symbioza pomiędzy interesami ludności 

zamieszkującej okoliczne wioski i małe miasteczka, a interesami parku 

narodowego. System nakazów i restrykcji nigdy nie był skuteczny wśród górali, 

bez względu na położenie geograficzne gór, które zamieszkują. Podobnie było 

w okolicach Bayerischer Wald. Ludzie sami zaczęli dostrzegać korzyści płynące 

z istnienia parku narodowego. Zarządzający parkiem przechodzili równolegle 

ewolucję mentalną dostrzegając szansę dla ochrony przyrody i badań 

naukowych w rozwoju turystyki. 

 

Powstawał system naczyń połączonych  

 

 Samotnie działające gospodarstwa wiejskie i agroturystyczne nie radziły 

sobie z wyzwaniami. Zaczęto się łączyć w grupy stowarzyszeniowe. Dzisiaj w 

Dolnej Bawarii działają 24 stowarzyszenia branżowe koordynowane przez 

organizację parasolową. To one są odpowiedzialne za marketing turystyczny i 

system kategoryzacji obiektów turystycznych. Do wsparcia wiejskiej 

przedsiębiorczości turystycznej włączyły się samorządy – począwszy od bardzo 

aktywnej postawy władz landu (odpowiednika naszego Urzędu 

Marszałkowskiego) aż po władze gmin. Każda z gmin posiada własny punkt 

informacji turystycznej, bogato zaopatrzony w materiały promocyjne, oraz 

wyroby pamiątkarskie - zawsze miejscowej produkcji!  



 

 

Panuje tutaj zasada – każdy współpracuje z każdym, bo to prowadzi do 

wspólnych korzyści. Posiadacze miejsc noclegowych rozprowadzają u siebie 

foldery reklamujące ciekawe miejsca w regionie, sprzedają pamiątki 

produkowane przez sąsiadów, częstują wiejską żywnością produkowaną w 

pobliskich miejscowościach... no i oczywiście reklamują park narodowy, bo to 

jest magnes stymulujący ruch turystyczny. Park Narodowy odwdzięcza się 

promocją ośrodków turystycznych oraz perspektywą zinstytucjonalizowanej 

współpracy z nimi. 

 

Pieniądze na ochronę i badania 

 

 Bieszczadzki Park Narodowy sprzedaje rocznie około 350 tysięcy biletów 

wstępu na szlaki turystyczne. Średnio po sześć złotych za sztukę. I ciągle ma 

kłopoty ze zdobyciem pieniędzy na  działalność statutową i zatrudnienie 

większej liczby pracowników. Mniejszy zaledwie o pięć tysięcy hektarów po 

niemieckiej stronie Park Narodowy Bayerischer Wald notuje ponad milion 

odwiedzających rocznie i nie pobiera za to opłat. Ma jednak pieniądze na  

ochronę środowiska i badania naukowe! Opłaty w parku narodowym 

pobierane są jedynie za parkingi, wejście do muzeum przyrodniczego i na 

napowietrzny szlak zawieszony na palisadzie, biegnący nad kilkuhektarowymi 

wybiegami dla niedźwiedzi, rysi, wilków, jeleni i innych zwierząt miejscowej 

fauny – największej atrakcji turystycznej całego obszaru. Park zarabia również 

na własnych ośrodkach noclegowych i bazie gastronomicznej. 

 W systemie parku Bayerischer Wald funkcjonują prywatne gospodarstwa 

turystyczne, które z parkiem podpisały umowę o współpracy. Jest ich około 

setki. Dla nich park narodowy organizuje szkolenia z zakresu ochrony przyrody, 

zachowań proekologicznych oraz przewodnictwa turystycznego. Tylko te 

gospodarstwa zapewniają parkowi ponad 55 tysięcy turystów zwiedzających 

wytyczone szlaki. Każdy z turystów zatrzymujących się w takim gospodarstwie 

ma wliczoną w cenę noclegu opłatę przeznaczoną na działalność parku. Jest to 

kwota praktycznie niezauważalna dla turysty. W sumie jednak bardzo znacząca 

dla budżetu parku narodowego. W zamian park zaopatruje gospodarstwa w 



 

 

karty bezpłatnego korzystania z urządzeń turystycznych, wstępu do muzeum 

oraz... bezpłatnego dowozu specjalnymi autokarami parkowymi do centralnej 

bazy i najciekawszych miejsc Bawarskiego Lasu.  To przedsiębiorstwo 

przewozowe utrzymywane jest przede wszystkim z pieniędzy pozyskiwanych 

na płatnych parkingach. 

- Ograniczyliśmy w ten sposób znacząco ruch kołowy w obrębie parku 

narodowego. Istnieje u nas również, ciesząca się coraz większym 

powodzeniem, wypożyczalnia samochodów o napędzie elektrycznym. Turyści 

wypożyczający takie samochody, również nie ponoszą opłat za wstęp do parku 

narodowego i korzystanie z bazy rekreacyjnej. Głównie skupiamy się jednak na 

współpracy z wiejskimi gospodarstwami turystycznymi. – mówi dyrektor 

Wanninger.  – Gospodarstwa turystyczne, z którymi podpisujemy umowę o 

współpracy, muszą spełnić pewne warunki dotyczące standardu. Aby zostać 

wpisanym na listę naszych obiektów noclegowych, gospodarstwo musi 

posiadać minimum trzy gwiazdki. Każde z gospodarstw turystyki wiejskiej jest 

też zobowiązane do przeprowadzenia po szlakach parku minimum trzech grup 

zorganizowanych w ciągu roku. W zamian otrzymują od nas darmowe karnety 

parkowe – zachęcające turystów do zatrzymania się właśnie w gospodarstwach 

z nami współpracującymi. Oferujemy też naszym przedsiębiorcom 

turystycznym promocję na naszej stronie internetowej i w wydawnictwach 

promocyjnych. 

 

Trzy strefy – jeden organizm 

 

 Park Narodowy Bayerischer Wald podzielony został na trzy strefy. 

Pierwszą stanowi teren objęty całkowitą ochroną przyrody. Tutaj wstęp mają 

tylko nieliczni z dwustu pracowników Parku Narodowego oraz akredytowani 

przy parku naukowcy. Przyroda rządzi się tutaj swoimi prawami. Monitoring 

tych terenów jest zupełnie bezinwazyjny, oparty na sieci fotokomórek, kamer i 

aparatów fotograficznych przesyłających obraz do centrum naukowego 

Bawarskiego Lasu. Nie potrzeba tutaj zakładania obroży dzikiej zwierzynie, aby 

móc stwierdzić w jakiej jest kondycji i jak przebiegają jej wędrówki w granicach 



 

 

obszaru chronionego. Straż leśna ma niewiele pracy, bowiem sami mieszkańcy 

otuliny parku pilnują, aby nikt nie wchodził na tereny chronione. 

Drugą strefę stanowią szlaki turystyczne, wyznaczone poza obszarem 

chronionym. Wytyczone i oznakowane są według zasady: „u nas możesz 

wędrować bez mapy”. Imponujący system informacji geograficznych, 

turystycznych i ekologicznych umieszczony wzdłuż szlaków górskich pozwala 

na wycieczki bez uprzedniego studiowania map i przewodników.  

I wreszcie strefa trzecia - to cały kompleks obiektów i tras turystycznych, 

edukacyjnych, punktów widokowych, muzeów przyrodniczych i płatnych 

parkingów zlokalizowany prawie pośrodku parku narodowego. To 

jednocześnie strefa biznesu parku. Bezpłatna dla gości gospodarstw 

współpracujących z parkiem i płatna dla pozostałych. Wszystkie ścieżki 

edukacyjne i szlaki turystyczne w centralnej części parku przystosowane są do 

poruszania się na wózkach inwalidzkich czy też zwiedzania rodzinnego z 

małymi dziećmi w wózkach. Wszystkie strefy stanowią monolit organizacyjny, 

współzależny od siebie.  

 

Dobre, bo miejscowe 

 

 Ta idea przyświeca wszystkim przedsiębiorcom turystycznym w Bawarii, 

która słynie między innymi z produkcji serów i wędlin. Nie bez znaczenia jest 

też rękodzieło. Na próżno szukać w sklepach z pamiątkami chińskich wyrobów. 

Tutaj wspiera się swoich producentów. Wszystko co zostaje wytworzone na 

terenie Bawarii jest wzbogaceniem oferty dla turystów. 

Państwo i samorządy landu dbają o swoich obywateli. Powstają wieloletnie 

programy wsparcia regionów turystycznych, oparte na wielu, zdawałoby się 

różnych założeniach. Różnych a jednak budujących obraz jednolitej tkanki 

turystycznego regionu. Począwszy od kwestii ujednolicenia architektury 

nawiązującej do tradycji bawarskich, a skończywszy na powszechnej tutaj 

energii odnawialnej, która zapewnia prawdziwie czyste tereny pozbawione 

smogu i stanowi źródło dochodu dla większości gospodarstw wiejskich. Każda 



 

 

stodoła, każdy nieużytek jest zaopatrzony  w instalację energii odnawialnej. Na 

małych potokach pracują mikroelektrownie wodne. Często trudno 

podejrzewać, że pod stylowym, góralskim mostkiem pracuje turbina 

zaopatrująca wioskę w energię. Aż czterdzieści procent gospodarstw 

agroturystycznych w Bawarii żyje tylko z produkcji energii odnawialnej. 

Odpady produkcji rolnej przetwarzane są na energię i gaz w biogazowniach, 

również pracujących dla lokalnych społeczności..  

 Przemyślany, sieciowy układ atrakcji turystycznych, połączenie funkcji 

turystycznych z rekreacją sportem i lecznictwem powoduje, że okres tzw. 

martwego sezonu występuje tutaj zaledwie na przełomie lutego i marca. Taki 

krótki okres zastoju jest też wynikiem nieustającej pracy nad rozwojem 

turystyki weekendowej, biznesowej i edukacyjnej. Niemałą rolę odgrywa też 

turystyka religijna w landzie o niezwykle trwałych i eksponowanych tradycjach 

katolickich. 

Zróżnicowanie oferty turystycznej, standardu ośrodków i dedykowanych 

atrakcji spowodowało, że Bawaria staje się terenem coraz częściej docenianym 

przez zagranicznych turystów.  

 Podobieństwo Bawarskiego Lasu do Bieszczad wydaje się bliźniacze. 

Podobne położenie, podobne góry, lasy, przyroda. Nawet ludzie są do siebie 

często podobni w swych zachowaniach i gościnności. Niby wszystko jest 

podobne a jednak zupełnie inne.  

 

 

Bawarskie drogowskazy-dobre praktyki 

 

 

Być najlepszym w okolicy 

 



 

 

 Claudia Kraus – właścicielka turystycznego gospodarstwa wiejskiego w 

bawarskim Teisnach. Jest po aktywnej praktyce hotelowej w Szwajcarii i na 

statkach wycieczkowych (cruiserach). 

– Muszę być najlepsza. Szkolę się ciągle tu i na świecie. Ostatnio w Meksyku -

zaznacza na wstępie rozmowy. Jej doświadczenie widać na każdym kroku. 

Otoczenie domków turystycznych ich wnętrza i wyposażenie - od mebli po 

najdrobniejsze bibeloty, to przemyślana, ergonomiczna i atrakcyjna 

kompozycja. 

 

Jak się tworzy przyjazny klimat 

 

 Ośrodek Claudii oferuje kompletnie wyposażone domki z miejscami 

noclegowymi do siedmiu łóżek. Mają one służyć turystyce rodzinnej i jako 

zaplecze noclegowe dla grup przyjaciół. Jej goście korzystają z różnych usług u 

sąsiadów. Masaże, regionalne specjały, wyroby artystyczne i rękodzielnicze – i 

wszystko inne czym dysponują sąsiedzi a co stanowi wzbogacenie własnej 

oferty. -Ważne jest przede wszystkim zadowolenie turysty a nie 

dziesięcioprocentowa gratyfikacja za sąsiedzkie polecenie – mówi Claudia. 

Oprócz rodzinnych domków firma oferuje niewielki domek na platformie z 

kołami. Jest on luksusowo wyposażony. To oferta Wellnes uatrakcyjniona jej 

mobilnością. Turysta według własnego życzenia i przedstawionej oferty 

pobytu, może wybrać miejsce gdzie przewożony jest domek na kołach. Co jakiś 

czas może zmieniać miejsce pobytu, mając wrażenie, iż ciągle zwiedza nowe 

okolice. 

Domy budowali i wyposażali miejscowi fachowcy. Głównym materiałem było 

drewno, surowiec naturalny dla regionu. Ogrzewanie działa centralnie – na 

drewno, ale w każdym domku są piece – również opalane drewnem. Wnętrza 

wyposażono w gustowne wyroby regionalne ze szkła, drewna czy 

produkowanych również w regionie tkanin. W każdym pomieszczeniu można 

znaleźć też drobiazgi własnej, domowej produkcji. Nie brak też cennych dla 

Claudi pamiątek rodzinnych. - To jeden z elementów wpływających na 



 

 

integrację pomiędzy właścicielem obiektu a jego klientami – przekonuje 

Claudia – Turyści wypytują o nie, słuchają rodzinnych historii związanych z 

przedmiotami stanowiącymi część wystroju. 

Każdy domek jest wyposażony w odbiornik telewizyjny, bo tego wymaga 

standard pięciogwiazdkowy. Aparat jest jednak włączany na specjalne życzenie 

klienta. Podobnie jest z internetem. Dostęp do niego jest celowo ograniczony. 

To ma pomagać turystom od oderwania się od codzienności i pracy. Bez takich 

ograniczeń najczęściej sami nie są w stanie zrezygnować ze swoich 

przyzwyczajeń. 

 

Właściwie planować 

 

 Najważniejsza jest praca przed przybyciem gości. Potrzeba trzech osób, 

które przepracują osiem godzin aby właściwie przygotować kwaterę. Ważne 

aby racjonalnie ocenić pracę i nie poświęcać jej siedmiu dni w tygodniu. 

Młodzi adepci turystyki już tak nie chcą pracować. Czas dotyczy nie tylko ludzi. 

Również dla zwierząt określiliśmy zasady i godziny dostępu do nich. Dla 

rozpoczynających działalność w branży turystycznej lub dla tych, którzy zbyt 

wiele czasu poświęcają pracy konieczne jest właściwe i fachowe doradztwo. 

Również w sprawach kalkulacji kosztów i reklamy. Praca jest najbardziej 

efektywna jeśli nie przekracza dwudziestu pięciu godzin tygodniowo. 

Oczywiście nie przez cały rok, bo każdy człowiek musi zostawić sobie trochę 

swobody i czasu na własny rozwój i relaks. 

W organizacji pracy pomaga właściwy dobór pracowników. Do prac 

pomocniczych, w ogrodzie czy przy sianie najlepiej zatrudnić miejscowych, bo 

się zna ich możliwości i zalety. 

Wśród miejscowych żywa jest pamięć, że kiedyś żyło się tutaj biednie a teraz 

jest lepiej. Starają się więc nie tylko utrzymać ten status ale inwestować w 

siebie i rozwijać. Istnieją przecież możliwości dofinansowania takiego 

indywidualnego rozwoju, kształcenia się w branży. Chodzi też o to, aby 

wszelkie dofinansowania nie zostały skonsumowane jednorazowo, ale działały 

długofalowo. 
 

Efektywność to wynik współpracy, oferty i marketingu 

 

 Rozpoczynając przygodę z branżą turystyczną trzeba zacząć od 

znalezienia ludzi myślących podobnie. Tak się zaczynała działalność 



 

 

branżowych stowarzyszeń, bez których trudno sobie dzisiaj wyobrazić sprawne 

działania turystyki w Bawarii. W stowarzyszeniu potrzebny jest lider, 

animator a nie szef.  Zdecydowana większość branży turystycznej jest 

stowarzyszona. I na tym poziomie odbywają się cykliczne lub wymuszone 

okolicznościami spotkania konsultacyjne między partnerami – omawia się 

problemy i współpracę. 

Oczywiście największy problem dla wszystkich stanowi zdobycie pieniędzy na 

rozwój swojej firmy. Poprzez różne programy i uczestnictwo w 

stowarzyszeniach można je zdobywać. Pieniądze są najczęściej oferowane 

przez rząd landu. Są też środki zdobywane przez organizację parasolową dla 

stowarzyszeń – to najczęściej pieniądze wypracowane przez stowarzyszenia lub 

z  projektów finansowanych przez Unię Europejską. 

Turystyka w Niemczech nie jest zbytnio popierana przez banki (inaczej niż w 

Austrii). Musi być koncepcja, wkład własny, biznesplan, kalkulacja ryzyka. 

Doradztwo ze strony organizacji „dachowej”.  

Jeśli się nie wie, jak działać, interes nie idzie, więc podnosi się cenę, a to zabija 

firmę. Trzeba zobaczyć, ile można zrobić samodzielnie, a kiedy i kogo trzeba 

do pomocy. 

Ważna jest dobra kalkulacja – cena nie może być zbyt niska, bo to budzi 

nieufność gości. 

Istotne jest też określenie grupy docelowej, do której dedykujemy naszą ofertę. 

Oczywiście każdy chciałby zaoferować jak najwięcej, ale to może się okazać 

niewykonalne. Na przykład coraz częściej przedsiębiorcy wprowadzają ofertę 

dla osób niepełnosprawnych. Nowe ośrodki powstają już bez barier dostępu dla 

takich osób. Ale nie można też przesadzać  w ofercie, bo przecież nie wszyscy 

mogą korzystać ze wszystkiego i wszędzie. Zasada ta dotyczy nie tylko 

niepełnosprawnych ale również w pełni sprawnych. W Bawarii powstał 

szczegółowy przewodnik dla osób niepełnosprawnych i w nim zawarta jest 

pełna oferta turystyczna dla tej grupy osób. 

Ważnym elementem dla każdego przedsiębiorcy turystycznego jest 

opracowanie własnych zasad dla klientów. Przykładowo rodziny z dziećmi i 

zwierzętami są mile widziane, pod warunkiem, że towarzyszący gościom pies 

nie będzie spał w łóżku. 

 Każdy przedsiębiorca oczekuje, że oprócz rodzimej klienteli zaczną się 

pojawiać goście zza granicy. I tutaj zazwyczaj pojawia się problem językowy. 

Claudia Kraus napotyka na problem jedynie na poziomie rezerwacji 

internetowej. Kiedy goście są już na miejscu, do dyspozycji jest miejscowy 

tłumacz. Oczywiście jego usługi są wliczone w koszty pobytu. 
 

Współpraca przynosi efekty marketingowe 

 

 Oczywiście można samotnie prowadzić przedsiębiorstwo turystyczne. 



 

 

Również na poziomie gospodarstwa wiejskiego. Sukces jednak jest wtedy 

mniej pewny i większe ryzyko. Współpraca wymaga jednak wiedzy. Czasami 

również tej geograficznej. Claudia ma kontakty w całym regionie. Poleca usługi 

innych, reklamuje, wykłada foldery do wzięcia, wysyła gości do innych 

ośrodków gdy u niej już brak miejsc, bo uważa, że na takiej współpracy 

korzystają wszyscy. 

- Trzeba jednak samemu znać swój region aby coś sensownego polecić gościom 

– zastrzega Claudia. 

Wiele z wiejskich gospodarstw turystycznych uczestniczyło wcześniej we 

wspólnych pracach z parkiem narodowym nad wytyczeniem terenów pod 

turystykę pieszą. Odbywało się to na dwóch poziomach – krajowym i 

międzynarodowym, bowiem część tras turystycznych leży na terytorium Czech. 

To był początek współpracy, która trwa do dzisiaj. Przy okazji udało się 

przełamać pewne stereotypy, takie jak chociażby ten, stwierdzający, że tereny 

objęte ochroną, są barierą dla rozwoju przedsiębiorczości. Wręcz przeciwnie. 
 

 - Dzisiaj współpraca z Parkiem Narodowym Bayerischer Wald kwitnie. 

Nasi goście są zobowiązani do przestrzegania obowiązków w zakresie ochrony 

przyrody. Poznają jej tajemnice, są przekonywani, że przyroda jest ich 

najlepszym lekarzem. Park Narodowy wspiera bezfinansowo – szkoleniami, 

bezpłatnym dostępem dla gości do infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, 

wymianą usług. Goście są zadowoleni. Program parku odpowiada na ich 

potrzeby, wyrażane chociażby w ankiecie dla juniorów. Dzieci biorące udział w 

programach edukacyjno-rekreacyjnych dostają potem certyfikaty „Przyjaciela 

Parku” itp. 

Korzystamy z oferty parku narodowego, wzbogacając własną. W zamian mamy 

też pewne obowiązki jako zrzeszeni w stowarzyszeniu parkowym. Jesteśmy 

zobowiązani przeprowadzić przez szlaki turystyczne trzy grupy zorganizowane. 

Ponadto każdego dnia służymy informacją i sugerujemy turystom 

indywidualnym trasy atrakcyjnych wycieczek. Zaopatrujemy ich w materiały 

informacyjne. Wybór jednak należy do nich. 
 

Nasi goście mają też do wyboru wiele atrakcji na miejscu. W najbliższej 

okolicy można jeździć konno, organizować wycieczki rowerowe, korzystać z 

urządzeń SPA, lub skorzystać z naszych wyspecjalizowanych ofert. Jedną z 

nich jest zielarstwo. Organizujemy kursy zielarskie dla gości. Angażujemy ich 

wraz z miejscowymi mieszkańcami do zbierania i przetwarzania. To są zajęcia 

niezwykle integrujące i kształcące. Na dodatek nasi klienci mogą korzystać z 

ziół rosnących w otoczeniu budynków, przygotowując sobie samodzielnie 

posiłki – to dla nich niezwykle atrakcyjne. 

Staramy się promować miejscową kuchnię, rezygnując z popularnych gdzie 

indziej ofert włoskich czy greckich. Również produkty regionalne zajmują u 



 

 

nas pierwsze miejsce. W cenie noclegu jest codziennie rano serwowane świeże, 

miejscowe pieczywo dostarczane pod drzwi. Naszym sloganem reklamowym 

jest „kawa na tarasie w szlafroku” - czyli pełna swoboda, tak jak w domu. 

Obiad również może być podawany na zewnątrz budynku. 

Specjalizacja w produkcji spożywczej w naszej miejscowości jest jeszcze mało 

rozwinięta. Dysponujemy jednak listą gospodarstw, z których możemy brać 

(ale nie kupować!) produkty – np. jaja, sery itd., natomiast goście mogą tam 

sami coś kupić. „Przedbiegi” i zamówienie robi Claudia, a goście potem płacą 

bezpośrednio u producentów. 
 

Recepta na promocję 

 

 Reklama i promocja odbywa się głównie przez internet oraz referencje 

zadowolonych gości. Świetnie promuje ośrodek turystyczny rezerwacja z 

dużym wyprzedzeniem, bo świadczy o dużym zainteresowaniu klienteli. W 

folderach i publikacjach najważniejsze są fotografie – musi być dużo, bo goście 

chcą przede wszystkim widzieć. 

Obowiązkowo należy brać udział w targach turystycznych, wystawach itp. Na 

miejscu, wyjazdowo lub na terenie Parku Narodowego. Tutaj istnieje stałe 

stoisko dla stowarzyszonych partnerów Parku. Każdy ma możliwość 

prezentowania swojej oferty przez miesiąc (wystawy ogrodnicze, produktów 

wiejskich, ośrodków turystycznych, atrakcji itp.) – członkowie stowarzyszenia 

są co jakiś czas weryfikowani i wypadają, gdy nie są aktywni. To jeden z 

elementów pobudzania przedsiębiorczości, również w dziedzinie marketingu. 

Claudia wzbogaca ofertę promocyjną własnymi produkcjami: oferuje książkę – 

informator turystyczny, kalendarz ścienny o tematyce przyrodniczej, foldery. 

Goście otrzymują też informacje o regionie w komplecie już w trakcie 

dokonywania rezerwacji, żeby później lepiej mogli wykorzystać potencjał i 

bazę. 
 
 

Claudia Kraus – Beim Wartner – Chalets & ChaletSuiten 

Arnetsried/Teisnach, Bayerischer Wald 

Tel. (0) 99 21-2048; kom. +49 0 173 3673 689 

e-mail: urlaub@BeimWartner.com 

www.BeimWartner.com 
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Rozwijanie sieci Punktów Informacji Turystycznej 

 

 Nie ma w Dolnej Bawarii siedziby władz samorządowych, w której nie 

działałoby Centrum Informacji Turystycznej. Każdy z miejscowych starostów, 

wójtów czy sołtysów zdaje sobie sprawę z wagi informacji o swoim terenie i 

jego potencjale turystycznym. Przecież dochody samorządu zależą od 

wpływów podatkowych. Stąd dbałość o funkcjonowanie punktów informacji 

turystycznej.  Pracowników zatrudnia zazwyczaj miejscowy samorząd. Koszty 

utrzymania pracownika samorządowego w punkcie informacji pokrywane są w 

lwiej części z opłaty klimatycznej, jaką każdy turysta musi uiścić zatrzymując się 

w ośrodku turystycznym. Bardzo rozpowszechnionym modelem zatrudnienia w 

punktach informacji jest partycypowanie w kosztach etatów przez lokalne 

stowarzyszenia rozwoju lub promocji turystyki. Każdy z punktów informacji 

turystycznej dysponuje bogatą ofertą wydawniczą zazwyczaj rozdawaną 

turystom za darmo. Jest też tutaj dostępna część wydawnictw ekskluzywnych 

sprzedawanych chętnym – to część zysku punktu przeznaczana na jego 

utrzymanie i produkcję materiałów promocyjnych. 



 

 

 

 Przykładem dobrego funkcjonowania jest Centrum Informacji 

Turystycznej w Sankt Englmar, miejscowości położonej w centralnej części 

Dolnej Bawarii. Miejscowość liczy ok 1500 mieszkańców. Bazę turystyczną 

stanowią 402 domy gościnne. Centrum Informacji Turystycznej jest dla nich 

miejscem niezwykle ważnym, bowiem właśnie stąd każdy przedsiębiorca 

otrzymuje materiały promocyjne i informacyjne do własnej dystrybucji. 

- Najlepsza reklama, to zadowoleni goście – twierdzi Astrid Piermeier – 

kierownik Centrum Informacji Turystycznej w Sankt Englmar – Nasze centrum 

podlega burmistrzowi. Całe zatrudnienie to jeden pełny etat, dwie osoby na 

pół etatu i jedna zatrudniana na dwanaście godzin tygodniowo. Pracownicy 

należą do zrzeszenia turystycznego, które partycypuje w kosztach zatrudnienia. 

 CIT w Sankt Englmar dysponuje klasycznymi materiałami promocyjnymi: 

ulotkami, katalogami, filmami promocyjnymi. Posiada też własną stronę 

internetową. Dystrybuowane są tutaj materiały reklamujące nie tylko bazę 

turystyczno-rekreacyjno-wypoczynkową samej miejscowości, ale całego 

regionu. Ważną rolę dla rozwoju turystyki w Sankt Englamar pełnią materiały 



 

 

promujące wszystkie atrakcje w promieniu kilkudziesięciu kilometrów od 

miejscowości – to stanowi o swoistym „koszyku” ofertowym, z którego każdy 

turysta może skorzystać według swojego uznania. 

 - Praktycznie każdy właściciel ośrodka dysponującego miejscami 

noclegowymi posiada też swoją stronę internetową. Na naszej - www.sankt-

englmar.de, - znajduje się pełna lista ośrodków, ich oferty i adresy stron www – 

wyjaśnia Astrid Piermeier – Materiały promocyjne produkujemy zarówno ze 

środków własnych oraz stowarzyszenia parasolowego a także innych 

stowarzyszeń branżowych, do których należą nasi przedsiębiorcy. Jako 

centrum, w towarzystwie naszych przedsiębiorców , uczestniczymy 

obowiązkowo we wszystkich targach turystycznych, rozsyłamy pocztą 

materiały dla naszych przedsiębiorców. Utrzymujemy też bezpośredni kontakt 

z przedsiębiorstwami turystycznymi czy np. zakładami pracy, w których 

organizowane są wyjazdy biznesowe czy integracyjne. 

 Każdy punkt informacji turystycznej okresowo bada swoją skuteczność 

działania oraz stara się dostosować do zmieniających się oczekiwań turystów. 

Co dwa lata przeprowadzana jest wśród turystów i przedsiębiorców 

turystycznych ankieta, której wyniki są źródłem cennej informacji dla punktów 

informacji, kreatorów produktu turystycznego i samych przedsiębiorców 

prowadzących wiejskie gospodarstwa turystyczne. 

 

 

Rodzinny interes 

 

 Hotel Gasthof Reiner to typowy przykład przekształcenia gospodarstwa 

rolnego w obiekt turystyczny. Hotel nie zrezygnował jednak z typowej dla tych 

terenów tradycji oferowania urlopu w domu hłopa. Zarządza nim rodzina 

Reinerów – Max i Monika. Obsługa hotelowa i restauracyjna najczęściej też 

należy do rodziny.  Obok zlokalizowano kolejny hotel o wyższym standardzie 

należący do dalszej rodziny Reinerów. Bliskie sąsiedztwo i jednocześnie bliska 

współpraca. 

http://www.sankt-englmar.de/
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Od niespełna dwóch lat w ramach współpracy z Parkiem Narodowym hotel 

Reinerów oferuje kupony dla gości na ulgowe korzystanie z usług lub atrakcji u 

innych gospodarzy oraz Parku Narodowego. 

Zmiana gospodarstwa rolnego na ośrodek turystyczny była możliwa dzięki 

wsparciu finansowemu landu. Pieniądze można było jednak przeznaczyć tylko 

na tylko na renowację starych budynków. Właściciele otrzymali równowartość 

pięćdziesięciu procent całej inwestycji jako kredyt na 10 lat. 

Sukces Gasthof Rainer to składowa kilku czynników. Po pierwsze położenie w 

centrum miejscowości. Tuż obok działają wyciągi narciarskie. W odległości 

zaledwie kilkuset metrów znajduje się park rozrywki i rekreacji dla dzieci i 

młodzieży. Po sąsiedzku, w ekskluzywnym hotelu należącym do rodziny, działa 

SPA. Te atrakcje przyciągają gości. Hotel od piątku do niedzieli ma zazwyczaj 

zajęte wszystkie pokoje. To zasługa turystyki weekendowej z pobliskich miast 

z Monachium na czele. 

Rodzina Reinerów nastawiła się jednak na klienta niezbyt zamożnego. Zarówno 

ceny pokojów jak i wyżywienia w hotelowej restauracji są bardzo przystępne. 
 

Nie wystarczy dobra oferta i atrakcje 

 

 Max i Monika Reiner zdają sobie sprawę, że muszą nieustannie dbać o 

dystrybucję informacji o ich hotelu. Należą do kilku stowarzyszeń branżowych. 

Dzięki nim mają sporą kolekcję folderów, katalogów i map, w których 

reklamowany jest ich hotel. Na specjalnych regałach w korytarzu eksponowane 

są dziesiątki materiałów promocyjnych również innych ośrodków 

turystycznych. To żadna konkurencja – uważają – właściciele – Tak powinna 

wyglądać współpraca. My reklamujemy sąsiadów, sąsiedzi reklamują nas. W 

podręcznej biblioteczce materiałów promocyjnych można znaleźć praktycznie 

wszystkie informacje o atrakcjach w najbliższej okolicy. Oczywiście 

najważniejszy wydaje się tutaj Park Narodowy, mimo że do jego granic jest 

ponad trzydzieści kilometrów.  

Jak wszyscy właściciele obiektów turystyki wiejskiej w Bawarii, Reinerowie 

dbają o swoją stronę internetową, która jest na bieżąco uzupełniana i 

aktualizowana. Jedną z zakładek stanowi oferta kilku rodzajów masażu z 

jakiego goście mogą skorzystać. Usługa wzbogacona jest o aromaterapię – 

oczywiście z wykorzystaniem miejscowych ziół. 

Każdy element promocji powiązany jest z tym co miejscowe – od pamiątek po 

tradycyjną żywność czy produkowane w pobliżu trunki. 
 

 

Familie Max (& Monika) Reiner – Gasthof Reiner  



 

 

Grün 8, 94379 Sankt Englmar 

Tel. +49 (0) 99 65-596; Fax +49 (0) 99 65-1540 

e-mail: gasthof-reiner@online.de 

www.gasthof-reiner.de 

 

Gospodarstwo na rodzinne wakacje 

 

 Nasze gospodarstwo oferuje typowy wypoczynek charakterystyczny dla 

agroturystyki – mówi Gertraud  König – właścicielka gospodarstwa rolniczego. 

Inspiracją dla nas były pomysły zaczerpnięte z internetu. Szukaliśmy 

dodatkowego źródła dochodu. Bardzo trudne było utrzymanie pięciorga dzieci 

na siedemdziesięciohektarowym gospodarstwie, z którego dwie trzecie to las. 

Wcześniej było bardzo biednie, wszędzie daleko, brak przemysłu, ostrzejszy 

klimat, w którym trudno było prowadzić uprawy roślin. Dzisiaj rośnie tutaj 

nawet kukurydza, której wcześniej nie mogliśmy uprawiać. 

 Podjęliśmy decyzję i rozpoczęliśmy budowę i adaptację budynków pod usługi 

turystyczne. Z programu regionalnego „7B“ otrzymaliśmy dofinansowanie w 

wysokości ponad pięćdziesięciu tysięcy marek. To jednak nie wystarczyło na 

całe przedsięwzięcie. To wsparcie samorządu było tylko w fazie początkowej. 

Zwiększyliśmy jednocześnie naszą hodowlę. Dzisiaj mamy trzydzieści krów. 

Hodujemy też kilka kucyków i koni dla turystów. 

Zainwestowaliśmy też w fotowoltaikę, sprzedając prąd elektryczny do sieci, 

odkupujemy go od państwa po niższej cenie. 

 

Promocja warunkiem istnienia 

 

 Gospodarstwo rodzinne wyjątkowo nie współpracuje z innymi ośrodkami 

turystycznymi. Należy za to do kilku stowarzyszeń branżowych. 

mailto:gasthof-reiner@online.de
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- Dzisiaj bez skutecznej promocji trudno o klientów. Stowarzyszenia pomagają 

nam w dystrybucji informacji o naszej ofercie. Płacimy za to raz do roku 

składkę członkowską – mówi Gertraud  König – Głównym źródłem informacji o 

nas jest internet. Naszą stroną zajmuje się syn. Musi ona być ciągle 

aktualizowana. Na stronie działa księga gości, gdzie wpisują swoje 

spostrzeżenia i opinie. 

Stowarzyszenia branżowe zapewniają informację o nas w informatorach i 

prospektach turystycznych. Za informcje w katalogach czy na stronach Google 

płacimy osobno. 

 

Wychodzimy czasem z własną inicjatywą promocyjną. Naszym pomysłem była 

produkcja filmu pokazującego cały cykl roczny w przyrodzie i gospodarstwie 

rolnym. To się podoba turystom. Produkcje filmowe są też wspomagane 

finansowo przez stowarzyszenia branżowe. 

Najlepszy skutek odnosi jednak promocja bezpośrednia zadowolonych gości. 

To oni później polecają nasze gospodarstwo swoim znajomym i rodzinom. 
 

Oferta musi zaintrygować gości 
 

 Minęły już czasy, gdy wystarczyło turystom zaoferować tylko nocleg. 

Dzisiejszy klient jest wymagający, poszukujący wciąż nowych wrażeń. Dlatego 

też stworzyliśmy program zajęć dla gości w cyklu tygodniowym – od soboty do 

soboty. 

Programy przewidują wycieczki rowerowe i piesze po dobranych przez nas, 

atrakcyjnych trasach. Oferujemy przejażdżki bryczką czy niezwykle atrakcyjną 

dla chłopców jadę traktorem. Dużym powodzeniem wśród dzieci cieszą się 

przejażdżki kucykami. Uatrakcyjniamy zajęcia nocnymi wycieczkami dla 

dzieci i młodzieży. Organizujemy ogniska i grile.  
 



 

 

 
 

Dużym powodzeniem cieszą się zajęcia gospodarskie i domowe związane z 

obrządkiem bydła czy też pieczeniem wiejskiego chleba.  Chleb pieczemy raz 

w tygodniu zaczynając od czwartej rano. Upieczenie pięćdziesięciu bochenków 

chleba wymaga czasu i poświęcenia. Często w tej pracy biorą udział nasi 



 

 

turyści poznając cały proces od początku. Dziwią się, gdy na bochenkach 

robimy znak krzyża, ale to już taka nasza odwieczna, katolicka tradycja. To też 

się podoba przyjezdnym. 

 Sezonowo wprowadzamy do listy zajęć inne atrakcje, jak chociażby 

wielkanocne poszukiwanie ukrytych wcześniej pisanek. To jak szukanie 

skarbów. Kto znajdzie najwięcej otrzymuje nagrodę. 

Nasze programy cieszą się powodzeniem. Goście wracają do nas i 

obserwujemy jak rosną ich dzieci. Przygotowując ofertę rodzinną trzeba mieć 

jednak świadomość, że małe dzieci sporo rzeczy niszczą. Nie można się o to 

obrażać, bo to ich naturalne zachowania. My jednak musimy być przygotowani 

na dodatkowe wydatki związane z naprawą zniszczonych sprzętów. 

 Najlepszy okres dla naszego gospodarstwa to tak jak wszędzie lato, oraz 

ferie zimowe i wiosenne. Mamy też klientelę, która przyjeżdża do nas na święta. 

Praca na gospodarstwie rolnym nie pozwala rodzinie  König na nieustanne 

zajmowanie się gośćmi. Stąd brak w ofercie całodziennego wyżywienia. Goście 

dostają jednak co rano pod drzwi swoich pokojów mleko prosto od krowy, 

domowy chleb i bułeczki. Obiady i kolacje mogą sobie gotować sami lub 

stołować się w okolicznych restauracjach. 

Dla gości, którzy chcą sami gotować, gospodarstwo zapewnia świeże warzywa 

z miejscowego jarmarku a mięso z lokalnej firmy w Regen. 

 Ceny dla klientów są zróżnicowane. Zależą od czasu przebywania i wieku 

turystów. Tańsze są noclegi w nowych obiektach, aby przyzwyczaić ludzi do 

miejsca, którego jeszcze nie znali. W sezonie ceny wzrastają średnio o dziesięć 

euro od osoby. 
 

Gospodarstwo oferuje pobyt głównie dla rodzin z dziećmi. Stąd też specyficzna 

kategoryzacja obiektu, któremu nadaje się zamiast gwiazdek wizerunki misiów. 

Każdy miś odpowiada jednej, klasycznej gwiazdce. Co trzy lata 

przeprowadzana jest weryfikacja  
 

Gospodarstwo podlega kategoryzacji, przy klasyfikacji dla rodzin z dziećmi 

oznakowane jest w katalogu „misiami” zamiast „gwiazdek” (maksymalnie do 5 

misiów) – co 3 lata przeprowadzana jest weryfikacja. Trzeba się napracować, 

aby utrzymać standard i liczbę misiów w katalogu. 
 

Gertraud und Konrad König – Familienbauernhof König  

Unterdorf 5, 94209 Regen-Schweinhütt 

Tel. +49 (0) 99 21-4722; Fax +49 (0) 99 21-970 907 

e-mail: urlaub@koenighof.de 

mailto:urlaub@koenighof.de
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Inspiracja rodem z Włoch 

 

 Rodzina Wagensohn od kilku lat prowadzi wiejskie gospodarstwo 

turystyczne. Zauroczenie włoskimi klimatami zaowocowało stworzeniem kilku 

obiektów turystycznych, typowych dla Bawarii a jednak nieco stylizowanych na 

włoski styl. 

 - Budowaliśmy te obiekty własnoręcznie z mężem – wspomina Paula 

Wagensohn – Baliśmy się brać kredyt w banku, a i wtedy nie było zbyt wiele 

innych, pozabankowych środków oferowanych przedsiębiorcom turystycznym. 

Przyjęliśmy zasadę, że naszą grupą docelową będą rodziny z dziećmi. Cały nasz 

ośrodek jest do tego przystosowany. Oczywiście prowadzimy też 

gospodarstwo rolne, ale ono stanowi dla naszych małych gości nie lada 

atrakcję. 

Mali turyści są zachęcani przez gospodarzy do udziału w pracach domowych 

czy też karmieniu bydła i koni. Każdy turnus kończy się wręczaniem małym 

„rolnikom” specjalnych dyplomów uznania. 

Staramy się prowadzić specjalną kampanię zachęcającą rodziny 

wielopokoleniowe do wspólnego spędzania wolnego czasu. Stosujemy różne 

zachęty. W tym finansowe. Na przykład dziadkowie płacą tylko połowę ceny. 

Jeśli chodzi o wyżywienie, to oczywiście wszystko musi być miejscowe. Naszym 

gościom oferujemy jednak tylko poranne świeże bułeczki i mleko. Resztę 

posiłków dostają w pobliskiej restauracji. 

 

Wypełnić wolny czas turysty 

 

 Nowe budynki staramy się utrzymać we włoskim stylu. Dużym 

powodzeniem cieszy się też stary drewniany domek, przerobiony na obiekt 

mieszkalny ze starej stajni. Również stara stodoła to królestwo dzieci – tutaj w 

http://www.koenighof.de/


 

 

razie niepogody jest plac zabaw i gir. Osobno na zewnątrz dzieci mają 

wydzielone miejsca zabaw, brodzik czy rozkładany basen kąpielowy. 

Organizowane są wycieczki piesze i rowerowe. Nocne wyprawy z pochodniami 

i pieczeniem kiełbasek. Oczywiście  największą atrakcję stanowią zwierzęta – 

koty, psy, krowy, koza, kury i niewielkie koniki do jazdy dla dzieci. 

Takie atrakcje to jednak zbyt mało dla pragnących ciągłych zmian i rządnych 

przygody maluchów.  

Rodzina Wagensohn poleca więc wycieczki do nieodległego Parku Narodowego 

Bayerischer Wald, gdzie na wielopokoleniowe rodziny czeka przygoda bez 

ryzyka. Świetnie przygotowane ścieżki rekreacyjno przyrodnicze ze słynnym w 

okolicy, napowietrznym szlakiem biegnącym kilka metrów nad wybiegami dla 

dzikich zwierząt i uroczymi zakątkami parku. 

Kolejną atrakcją dla dzieci i towarzyszących im starszym osobom jest aqua park 

w nieodległym miasteczku Deggendorf. 

Najbardziej wymagający, mali klienci za namową gospodarzy zwiedzają z 

rodzicami park rozrywki w pobliskiej miejscowości Traitsching. Oferta zajęć i 

urządzeń służących dobrej zabawie jest tu imponująca.  

Paula z mężem i dwoma córkami organizuje też imprezy domowe dla 

milusińskich – w czasie Halloween, w grudniu organizuje Św Mikołaja a święta 

Bożego Narodzenia okraszone są domowymi jasełkami nietylko dla młodszych 

gości. 

 Aby utrzymać ruch turystyczny w słabszym sezonie, w niewielkim 

Aschlag, gdzie mieszkają  Wagensohnowie, są organizowane cykliczne imprezy, 

głównie dedykowane turystyce rodzinnej. Od stycznia do czerwca jest ich aż 

dziewięć. 

 

Atrakcyjna strona internetowa przyciąga uwagę turystów 

 

 Wiedzą o tym członkowie rodziny Wagenshon i dlatego ich strona jest 

szczególnie „dopieszczona“. Bardzo łatwa w obsłudze, przejrzysta i zachęcająca 



 

 

w sposób bardzo subtelny do wybrania ich ośrodka na spędzenie urlopu z 

dziećmi. Zaopatrzona w profesjonalne fotografie zgodnie z zasadą, że 

potencjalni turyści wolą oglądać ofertę niż ją czytać. 

Ciekawostą jest to, że wypełniając krótką ankietę można otrzymać drogą 

elektroniczną prospekt domowy zawierający wszelkie szczegóły oferty, 

wyposażenia mieszkań, wyżywienia, cen i wszelkich innych, mniej lub bardziej 

niezbędnych informacji. 

Każdy korzystający ze strony internetowej rodziny Wagensohn może też 

jednym kliknięciem zamówić cykliczny newsletter, zawierający uzupełniane 

często aktualności z ośodka, miejscowości i okolicy. 

To nie jedyny sposób reklamowania swoich usług. Oczywiście Wagenshonowie 

są też członkami branżowego stowarzyszenia, które dba o promocję swoich 

członków. Dzięki stowarzyszeniu informacja o „Paulas Bauernhof“ dociera na 

targi turystyczne i imprezy branżowe. 

 

Familie Wagensohn (Paula, Rudi, Alexandra, Svenja) – Paulas Bauernhof 

Lindenau 96, 94250 Aschlach 

Tel. +49 (0) 99 29-3896; kom. +49 0 170 2487 425; Fax +49 (0) 99 29-3896 

e-mail: wagensohn@t-online.de  

www.paulas-bauernhof.de 

 

Tradycja od dwunastu pokoleń 

 

 Tradycje restauratorskie w rodzinie Schmelmerów trwają już od 

dwunastu pokoleń. W miejscu dzisiejszego, imponującego ośrodka 

turystycznego działała wcześniej gospoda przy stacji dla dyliżansów. 

Przodkowie dzisiejszego właściciela, Markusa Schmelmera żyli nie tylko z 

gospody, ale również z prac leśnych i tartaku. Tak było aż do lat 

sześćdziesiątych ubiegłego wieku. Właśnie wtedy zaczęło rosnąć 

mailto:wagensohn@t-online.de
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zapotrzebowanie na usługi noclegowe. Dziadek Markusa rozpoczął nową erę w 

działalności gospodarstwa. Pojawiły się pierwsze miejsca noclegowe, 

zwiększono ofertę gastronomiczną, zaczęto wynajmować konie do celów 

rekreacyjnych. Dawna gospoda urosła do rangi ekskluzywnego hotelu „Gut 

Schmelmerhof”, obsługującego nie tylko turystykę indywidualną, ale również 

znanego jako organizatora poważnych konferencji. 

 Ośrodek chcąc się rozwijać musi inwestować. Łączone są więc różne 

źródła finansowe. Chcąc otrzymać dotację, trzeba mieć minimum czterdzieści 

procent wkładu własnego. Dwadzieścia procent można otrzymać z funduszy 

landu. Resztę stanowią wkłady inwestorskie lub kredyty bankowe, chociaż te 

ostatnie stosowane są rzadko, bowiem banki niezbyt chętnie kredytują 

inwestycje w turystyce. 

Może dlatego w hotelu Gut Schmelmerhof nie zrezygnowano z innych form 

działalności, stanowiącej o statusie wiejskiego ośrodka turystycznego. Nadal 

działa tartak. Produkcja drewna ograniczona została praktycznie do własnych 

potrzeb - na produkcję mebli hotelowych, remonty i wyposażenie. Nadwyżki 

produkcji są sprzedawane. 

 

Sami dbają o promocję 

 

 Oczywiście, jak każdy ośrodek turystyczny w Dolnej Bawarii, hotel Gut 

Schmelmerhof jest stowarzyszony w kilku organizacjach branżowych. To 

zapewnia produkcję i dystrybucję materiałów reklamowych. Zdaniem 

właściciela najlepszą formą marketingu jest zadowolenie klientów. To oni są 

„nośnikiem” informacji o hotelu. To oni potrafią go najlepiej rekomendować 

wśród znajomych i rodziny. Ich opinia jest ważniejsza niż kolekcja gwiazdek 

określających kategorię obiektu. 

Markus Schmelmer wie, że aby to osiągnąć, należy zbudować odpowiedni 

klimat. Osiąga to poprzez odpowiedni wystrój wnętrz. Pokoje nie są jednakowo 

wyposażone. Różnią się od siebie wszystkim, ale mają jedną wspólną cechę -są 

przytulne i tworzą romantyczny klimat.  Romantyczność, to jedno z 



 

 

podstawowych haseł promocyjnych tego ośrodka. Decyduje o wyrazistości 

kampanii promocyjnej, prowadzonej tutaj nieustannie. 

Klimat ośrodka tworzą też jego pracownicy – niezawodni dla swoich klientów, 

profesjonalni w działaniach i zawsze radośni. 

Markus Schmelmer wie, że klient wyrabia sobie opinię o hotelu na podstawie 

kilku podstawowych usług oferowanych na miejscu. Do nich należy usługa 

restauracyjna. Wszystko co trafia na stół to miejscowe produkty. Nalewki, czy 

marmolady wzbogacające menu są produkowane przez gospodarza. Tekstylia 

stołowe i wszelkie wyroby szklane to też wyroby kupowane po sąsiedzku. 

Zgromadzenie jak największej ilości wyrobów i produktów regionalnych 

stwarza u klientów poczucie wyjątkowości miejsca, w którym można zjeść lub 

kupić wyroby, których nie ma nigdzie indziej na świecie. 

 

Markus Schmelmer – Hotel Gut Schmelmerhof 

Rettenbach 24, 94379 Sankt Englmar 

Tel. +49 (0) 99 65-1890; Fax +49 (0) 99 65-189 140 

e-mail: hotel@gut-schmelmerhof.de 

www.gut-schmelmerhof.de

mailto:hotel@gut-schmelmerhof.de
http://www.gut-schmelmerhof.de/


 

 

Skomercjalizowana tradycja 

 

 Firma Ladgasthof Euler w bawarskim Neuschönau istnieje od roku 1896. 

Była to niegdyś klasyczna , wiejska gospoda. W roku 1960 gospodarze 

wzbogacili ją o kilka pokoi gościnnych, co mniej lub bardzie formalnie 

ustanowiło dla firmy status agroturystyczny. Kiedy w roku 1970 powołano do 

życia położony tuż obok Park Narodowy Bayeriszcer Wald, restauracja państwa 

Euler zaczęła zmieniać zarówno swój wygląd jak i ofertę. Następowała 

naturalna komercjalizacja działalności. 

- Klilka lat temu rozpoczęliśmy formalną współpracę z Parkiem Narodowym – 

mówi Helmut Euler – to przynosi obopulne korzyści. Park kieruje często do nas 

duże grupy turystów. U nas też zatrzymują się goście, którzy nasz Hotel 

traktują jako bazę wypadową na teren Parku Narodowego. U nas też 

zaopatrują się w materiały promocyjne i informacyjne oraz bezpłatne karnety 

wstępu na teren parku i wielu jego atrakcji.  

Dzisiaj Landgasthof Euler dysponuje 160 miejscami w restauracji oraz 

trzydziestoma miejscami noclegowymi. Całodzienne wyżywienie i oferta 

regionalnych dań zapewnia firmie duże zainteresowanie ze strony klientów. 

 

Wzajemna promocja 

 

 Park Narodowy Bayerischer Wald jest magnesem przyciągającym 

turystów. Z tej atrakcji korzystają   praktycznie wszyscy przedsiębiorcy Dolnej 

Bawarii. Również hotel i restauracja Państwa Euler korzysta na tym 

sąsiedztwie. To jednak zobowiązuje do utrzymania stałych relacji. Langasthof 

Euler jest reklamowany na terenie Parku Narodowego. W zamian na stonie 

internetowej Gasthofu, znajdują się informacje na temat parku. W samym 

hotelu i restauracji można dostać dziesiątki katalogów, map i foldrów 

opisujących okoliczne atrakcje.  



 

 

Sama strna internetowa www.landgasthof-euler.de jest przez właścicieli nieustannie 

aktualizowana i wzbogacana.  

 Można na niej znaleźć nie tylko informacje naturalne dla takich obiektów 

– jadłospisy, ofertę noclegową, cenniki i opis dojazdu. Ciekawostką w promocji 

restauracji jest "kalendarz kulinarny" ściśle związany ze świętami, podczas 

których serwuje się tradycyjne dla Dolnej Bawarii świąteczne dania. Kalendarz i 

określone w nim menu wiąże się również z tradycyjnymi dla rolnictwa 

okresami, takimi jak np wykopki ziemniaków, które stają się tutaj pretekstem 

do serwowania potraw z nich przygotowywanych na różne sposoby. 

Strona internetowa wzbogacona jest o atrakcje regionu i oczywiście atrakcje 

Parku Narodowego. 

Zawiera też zakładkę: :"Wolny czas". W niej znajdują się propozycje zajęć dla 

turystów na zimę i lato. Oczywiście jak przystało na rasową restaurację, każda 

pora roku i każda propozycja dla turystów jest wzbogacona o ofertę 

miejscowych specjałów na każdą okoliczność. 

 Ladndhasthof Euler, pomimo własnych pomysłów na marketing i 

współpracę w tej dziedzinie z Parkiem Narodowym, należy również do kilku 

stowarzyszeń branżowych. Dlaczego do kilku? Każde z nich ma nieco inny 

zakres działań i różny zakres oddziaływania. Przynależność do kilku 

stowarzyszeń zapewnia więc bardziej kompleksowe wspomaganie działalności 

turystycznej i skuteczniejszą dystrybucję informacji o firmie z Neuschönau. 

 

 

Helmut Euler – Landgasthof Euler 

Kaiserstrasse 10, 94556 Neuschönau 

Tel. 49 (0) 85 58-1007; Fax 49 (0) 85 58-2612 

e-mail: info@landgasthof-euler.de 

www.landgasthof-euler.de 

 

http://www.landgasthof-euler.de/
mailto:info@landgasthof-euler.de
http://www.landgasthof-euler.de/


 

 

Znaleźć własną niszę 

 

 W miejscu, gdzie działa Wild-Berghof Buchet Familie Gstettenbauer było 

klasyczne wiejskie gospodarstwo rolne. Dzisiaj jest tu hodowla jeleni, danieli i 

muflonów. Funkcjonuje hotel i restauracja. Właściciele ośrodka dedykują 

swoją ofertę turystyczną głównie myśliwym, wędkarzom i miłośnikom 

kontaktu z dziką naturą.  

 

 W Bernried, maleńkiej miejscowości położonej na skraju Parklu 

Narodowego  Bayerischer Wald, ośrodek rodziny Gstettenbauer nie ma 

konkurencji. Może dlatego, że ich specjalizacja wymaga dużych nakładów 

pracy.  

- W turystyce panuje trend na luksus i wygodę – mówi jeden z właścicieli 

ośrodka, Thomas Gstettenbauer – Wygląda na to, że mniejsi gospodarze 

agroturystyczni nie przetrwają na rynku ze względu na rosnące potrzeby 

turystów. Nasi goście interesują się głównie polowaniem lub fotografowaniem 



 

 

przyrody w okolicznych lasach, położonych poza Parkiem Narodowym. Ta 

grupa klientów rośnie, bowiem wzrasta zainteresowanie powrotem do natury. 

Oprócz luksusowych pokoi oferujemy im mobilny domek na kołach, 

wyposażony w kuchnię, piec opalany węglem, oraz inne wygody, oprócz 

prysznica. Jest za to ciepła woda w umywalce. Ten prymitywny domek cieszy 

się dużym wzięciem wśród klientów, również myśliwych. 

 Turyści chętnie wracają do dzikiej natury. Mało jest jednak takich, którzy 

chcą wzorem bohaterów z powieści Jacka Londona, przedzierać się przez dzikie 

ostępy w deszczu czy śnieżnej zamieci. Wolą takie krajobrazy i aurę oglądać z 

okien chociażby takiego, prymitywnego, ale wygodnego i ciepłego domku, 

który w każdej chwili można przetransportować w inne miejsce. To daje im 

zludzenie nieustającej podróży. 

 - Częsty brak środków finansowych powoduje, że właściciele ośrodków 

turystycznych są skazani na prostotę i minimalizm w organizacji miejsc 

noclegowych i restauracjach – mówi Thomas Gstettenbauer – z tej prostoty 

jednak można zrobić atut, który będzie urzekał turystów. 

Oczywiście można uzyskać pomoc finansową z landu, ale tylko na budowę 

obiektów turystycznych. Banki również udzielają kredytów, ale zazwyczaj nie 

przekraczajacych 15-20 procent wartości inwestycji. 

 Dzisiaj nie wystarczy posiadać ładny hotel i dobrą restaurację. Do tego 

musi dołączyć atrakcyjna oferta wypełniająca wolny czas klientów. Sami 

organizujemy często wieczory muzyczne w naszej restauracji. W specjalnie 

przystosowanej, starej stodole jest scena dla orkiestry i miejsce do tańca. W 

niepogodne dni stodoła jest miejscem zabaw dla dzieci. Często gdzieś w 

sąsiedztwie odbywają się ciekawe imprezy, więc naszych gości kierujemy 

właśnie tam. Sąsiedzi odwzięczają się nam tym samym. Podobnie z polecaniem 

sobie nawzajem gości hotelowych.  

Thomas Gstettenbauer twierdzi, że to nieprawda, iż trzeba mieć wielu gości 

aby zarabiać. Mniejsza liczba klientów, ale za wyższą cenę też jest opłacalna. 

Gospodarstwo żyje jednak głównie ze sprzedaży wyrobów z hodowanej tutaj 

dziczyzny i własnego sklepu z miejscowymi wyrobami spożywczymi i 



 

 

pamiątkami. Dochód z restauracji i sklepu zapewniają zarówno miejscowi jak i 

turyści. 

Ze względu na wąską specjalizację, sezon turystyczny w Wild-Berghof Buchet 

trwa od Wielkanocy do początków listopada. Poza sezonem restauracja 

pracuje tylko połowę tygodnia. 

 

Łączyć autopromocję z marketingiem zorganizowanym 

 

 Dla Thomasa Gstettebauera ważne jest członkostwo jego 

przedsiębiorstwa w kilku stowarzyszeniach branżowych. - Są bardzo 

pożyteczne – podkreśla – Jednak zajmując się pracą we własnej firmie człowiek 

nie ma czasu na osobiste angażowanie się w działalność stowarzyszeniową. 

Nie można jednak spocząć na laurach i zadowolić się jedynie promocją na 

stronach internetowych stowarzyszeń i obecnością w wydawanych przez nie 

katalogach i folderach. 

W gospodarstwie Thomasa przykłada się sporo uwagi do autopromocji, bo ona 

przynosi efekty. Zaczął od własnej strony internetowej stworzonej zgodnie z 

oczekiwaniami klientów – czyli prostej w obsłudze, opatrzonej dobrej jakości, 

zachęcającymi fotografiami i krótkimi treściami informacyjnymi. Grafika 

strony dobrze kojarzy się z ofertą dedykowaną miłośnikom natury. Zakładki 

tematyczne w kształcie plastra miodu, od razu rodzą dobre skojarzenia. Rodzina 

Gstettenbauerów dba też o stałą obecność w czasopismach branżowych, 

przygotowuje teksty, zawiadamia dziennikarzy o imprezach i wydarzeniach, 

zaprasza ich w gości, aby sami mogli uczestniczyć w leśnych przygodach ich 

turystów. Informacje o Wild-Berghof Buchet można znaleźć nie tylko w 

pismach turystycznych ale też hobbystycznych, przeznaczonych dla myśliwych 

i wędkarzy. Również codzienna prasa lokalna od czasu do czasu zamieszcza 

teksty i reklamy ośrodka. 

Ważnym elementem promocji jest sklep z miejscowymi smakołykami – 

oczywiście ekologicznymi i zazwyczaj tradycyjnymi. Praktycznie wszystkie 

targi turystyczne czy spożywcze odbywają się zawsze z obecnością stoiska 

rodziny Gsettenbauerów. Na stoisku nigdy nie może zabraknąć „biblioteczki“ z 

katalogami, folderami, ulotkami i filmami promującymi turystykę w tym 

rodzinnym ośrodku. 

W sezonie, któryś z członków rodziny pakuje na samochodową przyczepkę z 

nadbudową własnego pomysłu, artykuły spożywcze i promocyjne i rusza w 

miejsca najczęściej odwiedzane przez turystów. 
 



 

 

Wild-Berghof Buchet Familie Gstettenbauer 

Buchet 2, 94505 Bernried 

Tel. +49 (0) 99 05-248;  Fax +49 (0) 99 05-297 

e-mail: wildberghof-buchet@t-online.de 

www.wildberghof-buchet.de 

 

 

 

 

Materiały promocyjne 

 

Wiele informacji w niewielkim folderze 

Składany folderek, wydrukowany na matowym papierze nie jest 

szczytem osiągnięć wydawniczych, ale jego zaletą jest zawartość opisująca 

najważniejsze i najpotrzebniejsze dla turysty informacje. Mapka poglądowa 

przedstawia dojazd, punkty początkowe i końcowe napowietrznej ścieżki nad 

wybiegami dla dzikich zwierząt – największej atrakcji turystycznej Parku 

Narodowego Bayerischer Wald. 

Pozostałe strony prezentują usługi i atrakcje oferowane przez dyrekcję Parku 

Narodowego. Tutaj wie się jak zatrzymać turystę lub skłonić go do powrotu w 

przyszłym roku. Restauracja, oferująca regionalne dania oparte w 

dziewięćdziesięciu procentach na produktach z regionu, cieszy się niezmiennie 

dobrą opinią klientów. Sklep pamiątkarski oferuje miejscowe rękodzieło, które 

ma przypominać turystom, że tylko tutaj można kupić  niepowtarzalne wyroby. 

I wreszcie rzecz wyjątkowa. W sali koncertowej muzeum przyrodniczego 

można wysłuchać na żywo koncertu muzyki lub obejrzeć spektakl teatralny.  

Tutaj można stać się uczestnikiem niezwykłego zderzenia dzikiej przyrody z 

wysmakowaną kulturą. 

mailto:wildberghof-buchet@t-online.de
http://www.wildberghof-buchet.de/


 

 

 



 

 

 

 

 

Mapa 

 Mapa turystyczna Sehenswerte Freizeittips Bayerischer Wald jest połączeniem 

mapy turystycznej z informatorem i katalogiem. To doskonałe połączenie kilku 

pomysłów w jedną całość. Dla turysty jest niezbędnikiem w podróży i 

planowaniu wolnego czasu. Informacje o różnych atrakcjach stanowią zbiór 

„koszyków produktowych”, z których każdy może tworzyć dowolną 



 

 

konfigurację według własnego uznania. Zamieszczone dane geograficzne GPS 

są bardzo przydatne dla zmotoryzowanych posługujących się nawigacją 

satelitarną. 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

Widokówka 

 

Bardzo dobrym i niezbyt kosztownym jest pomysł wydania widokówki. Można 

na niej umieścić nie tylko wizerunek gospodarstwa turystycznego, ale również 

wiele cennych dla turysty informacji. Ten sposób promocji powoduje, że sami 

turyści kolportują informację o ośrodku. Na dodatek, koszt wydawnictwa może 

się zwrócić z nawiązką, jeśli widokówkę wprowadzimy do sprzedaży. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Folder Bayerischer Wald 



 

 

 

W niewielkim, składanym folderku można zawrzeć sporo informacji.  Tytułem 

folderu jest tutaj adres strony internetowej. Na każdej stronie znajdujemy fotografie 

i informacje o atrakcjach, cenach i usługach . Zmieściły się tutaj też dwie mapy . 

Jedna pokazuje dojazd inna ilustruje przebieg letniego toru saneczkarskiego.  

Ciekawostka jest to, że folder zawiera informacje nie tylko na temat atrakcji Parku 

Narodowego, ale też innych położonych poza jego terytorium. Zamieszczenie takiej 

ilości informacji w małym folderze nie jest zadaniem łatwym. Potrzeba do tego 

doskonalej jakości fotografii oraz pomysłu, jak oddzielić od siebie poszczególne 

informacje.  Taki folder może być jednak traktowany, jedynie jako dodatkowy 

materiał promocyjny. 

 



 

 



 

 

 

 

 

Atrakcyjna, wiejska sielanka 



 

 

Prostota i wiejski klimat minionego czasu jest atrakcją 

turystyczną samą w sobie. W materiałach promocyjnych nie należy 

jednak zapominać o okolicznych ciekawostkach, wartych obejrzenia, 

bowiem turysta nie znosi monotonii. 

 

 

Dzieci wybierają miejsce urlopu rodziców 

Tak bywa w wielu przypadkach. Właściciele wiejskich 

gospodarstw w Bawarii wiedzą doskonale, że zadowolone z wakacji  

dzieci, to gwarancja powrotu ich rodziców w przyszłym roku. Nie 



 

 

potrzeba wielu inwestycji, aby stworzyć dzieciom interesujący i 

bezpieczny plac zabaw. Atrakcja dla nich są również prace w 

gospodarstwie czy też jazda ciągnikiem. 

 



 

 

 



 

 

 

Golfowy plac przygód 

Nie od dzisiaj wiadomo, że dzieci, to najlepsi klienci. Dlatego 

też właściciele niemieckich ośrodków turystycznych bardzo często 

dedykują im swoja ofertę. Na dodatek zatrudnia się opiekunów, aby w 

czasie zabaw i specjalnie przygotowanych dla dzieci programów, 

rodzice znaleźli spokój i czas dla siebie.  Jednym z pomysłów jest 

golfowy plac zabaw w Sankt Englmar, gdzie dzieci poznają elementy 

ekskluzywnej gry przeplatanej nieustającymi niespodziankami. 



 

 

 

 



 

 

Katalogi 

Ekskluzywne katalogi turystyczne nie są zarezerwowane jedynie 

dla wielogwiazdkowych hoteli. To również wydawnictwa promujące 

turystykę wiejską. Wydanie katalogu jest jednak trudne dla 

indywidualnego przedsiębiorcy turystycznego. To zadanie dla 

samorządu lub stowarzyszenia branżowego, które dysponuje bazą 

danych i zespołem redakcyjnym. Wydanie katalogu wcale  nie musi 

oznaczać wysokich kosztów produkcji. Na cenę wydawnictwa ma 

znaczenie liczba reklamujących się w nim podmiotów zarówno 

turystycznych jak i tych działających w sektorze około turystycznym.  

Należy jednak pamiętać, że katalogi są dedykowane przede wszystkim 

firmom turystycznym i innym instytucjom inicjującym turystykę 

zorganizowaną.  

Katalog powinien mieć bardzo przejrzystą budowę. Najlepiej 

podzielić go według mikroregionów (gmin lub powiatów) dołączając  

do każdego rozdziału czytelną mapę. Zestaw krótkich, ale 

najważniejszych informacji o najbliższej okolicy i jej atrakcjach oraz 

oczywiście ofertę poszczególnych ośrodków turystycznych.  

Niebagatelna rolę w katalogach odgrywają fotografie. Dlatego należy 

zadbać aby ich temat intrygował i zachęcał turystów. Zdjęcia pod 

względem technicznym muszą być naprawdę wysokiej jakości. 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

Katolickie święta interesują turystów 

Uroczystości związane z Kościołem Katolickim w Bawarii stanowią 

nie tylko pretekst do ożywienia turystyki religijnej, ale również 

ściągają turystów nie będących pątnikami.  Prawie każda z bawarskich 

miejscowości  organizuje takie uroczystości. W Sankt Englmar jest to 

coroczne upamiętnienie patrona miejscowości św Engelmara, eremity, 

który żył tutaj ponad tysiąc sto lat temu. Barwne korowody 

mieszkańców w średniowiecznych strojach, targi rzemieślnicze i 

koncerty muzyczne łączą się  tutaj w całość z uroczystościami 

religijnymi. 

 

 

Kopalnia atrakcją agroturystyki 

Turystyka wiejska swój marketing opiera zazwyczaj na 

promowaniu czystego, nieskażonego środowiska. Nie wszystkie 

gospodarstwa wiejskie są jednak zlokalizowane w takich enklawach. 



 

 

Dlatego w Bawarii nie dziwi nikogo, że w materiałach promujących 

urlop w domu chłopa jako atrakcję turystyczną wykorzystuje się – 

skąd inąd bardzo ciekawą – kopalnię i hutę grafitu. 

 

 

Muzeum dla aktywnych 

Niewielkie, prywatne muzeum czy galeria może być wspaniałym 

mecenasem miejscowej kultury. Nie da się wycenić  skuteczności 

marketingowej takich miejsc.  Jednym z takich ośrodków w Dolnej 

Bawarii jest Frilichtmuseum w miejscowości Finsterau.  Odwiedzane 

jest niezwykle chętnie bowiem oferuje naukę wykonywania ginących 

zawodów, obsługę wiejskich, zapomnianych sprzętów, 

przygotowywania ozdób świątecznych czy chociażby rozpoznawania 

grzybów.  Realizuje się tutaj około stu programów dedykowanych 

turystom.  Specjalnie przygotowane kalendarium jest dystrybuowane z 

dużym wyprzedzeniem. 



 

 

 

 

 



 

 

Dom stojący na dachu 

Szalony pomysł może być doskonałym magnesem, ściągającym 

turystów. Jednym z takich pomysłów jest dom stojący na dachu. Jakby 

tego było mało wnętrze też „stoi na głowie”. Odwrotnie postawione 

meble i do góry nogami powieszone obrazy cieszą się powodzeniem. 

Każdy chce tutaj zrobić sobie pamiątkową fotografię. 



 

 

 

 

Urlop w Sankt Englmar – mała, skuteczna reklama  



 

 

 Miejscowość licząca zaledwie 1500 mieszkańców posiada wiele 

atrakcji dla turystów. To zapewnia całoroczny sukces właścicielom 

wiejskich gospodarstw turystycznych. Małe, kieszonkowe foldery 

informujące o najważniejszych miejscach, które turysta koniecznie 

musi zobaczyć są dostępne w całym regionie. Posiada je też każdy z 

właścicieli obiektów noclegowych czy gastronomicznych.  

 

1 Mapa Parku Kultury – miejsca dla poszukujących spokoju 

 



 

 

 

2 Łaknący mocnych wrażeń muszą trafić do Parku Przygody 

 



 

 

Więcej informacji, mniej kosztów 

Praktyczni Bawarczycy, do wysokonakładowych, kolorowych 

folderów dołączają insert wyprodukowany w domowych warunkach.  

Taka dodatkowa wkładka, wydrukowana na domowej drukarce 

zawiera zazwyczaj dane, które mogą ulegać zmianom. Są to 

zazwyczaj cenniki, informacje o promocjach i wyposażeniu bazy 

noclegowej i restauracyjnej.  



 

 

 

 

Zimowy poradnik 

Okazuje się, że broszura poświęcona zagospodarowaniu 

wolnego czasu w zimie jest niezwykle interesująca dla turysty. Nie 



 

 

ograniczono się w niej do informacji dla narciarzy. Znaleźć tu można 

wszystko co tylko się dzieje w regionie. Występy, koncerty, święta, 

festiwale, rocznice – wymieniać by można długo. Każdy znajdzie tutaj 

coś interesującego. Oczywiście broszura została też wyposażona w 

informacje praktyczne – sklepy, apteki, lekarze, szpitale, postoje taxi i 

wszystko inne co się może przydać. Koszt druku broszury obniżyły 

znacznie reklamy ośrodków turystycznych i usługowych. 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

Informacje centralne 

Rząd landu, odpowiednik naszego Urzędu Marszałkowskiego 

wydaje co roku informatory dla przedsiębiorców turystycznych, w 

których publikowany jest kalendarz konferencji, seminariów, szkoleń 

i warsztatów dla branży. W prawie dwustu stronicowej publikacji są 

też adresy prywatnych, turystycznych gospodarstw wiejskich, w 

których są organizowane spotkania tej grupy zawodowej. Oprócz 

korzyści płynących ze wzbogacania wiedzy, spotkania służą integracji 

środowiska zawodowego. 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bawarskie drogowskazy – podkarpackie inspiracje 

/tekst filmu/ 

  

 Bawaria, to największy i najlepiej rozwinięty gospodarczo kraj 

związkowy położony na południowym wschodzie Niemiec. Tutaj znajdują 

się między innymi zakłady produkujące znane na całym świecie zakłady 

BMW, Audi oraz MAN. Bawaria podzielona jest na siedem okręgów 

regencyjnych ze stolicą w Monachium. Tutaj też znajduje się parlament 

oraz rząd landu.  

 Naszą wizytę studyjną w ramach projektu „Bawarskie drogowskazy” 

rozpoczęliśmy właśnie od siedziby parlamentu Bawarii.  

Rozmowy ekspertów Towarzystwa Inicjatyw Społecznych Gama z Łukawca 

z przedstawicielami parlamentu i rządu Bawarii oraz instytucji zajmujących 

się promocją i funkcjonowaniem turystyki wiejskiej, pozwalają na 

zapoznanie się z systemem organizacyjnym turystyki wiejskiej w Dolnej 

Bawarii – regencji, której doświadczenia są dla nas szczególnie cenne. Na 

terenie wschodniej części tego regionu prowadziliśmy badania wśród 

przedsiębiorców działających w ramach turystyki wiejskiej oraz wśród 

instytucji wspierających tę ważną dla Bawarii dziedzinę gospodarki.  



 

 

Skąd pomysł zdobywania doświadczeń branży turystycznej właśnie w 

Dolnej Bawarii? „Casting” polegał na znalezieniu regionu, który miałby 

najwięcej cech wspólnych z polskimi Bieszczadami. Wybór padł na okolice 

Parku Narodowego Bayerischer Wald. 

Bawarski las i jego okolice stały się terenem badania niemieckich 

doświadczeń w dziedzinie rozwoju i promocji turystyki wiejskiej. Mają one 

posłużyć jako wzorce  dla turystyki wiejskiej na terenie województwa 

podkarpackiego.  Na uwagę zasługuje symbiotyczny system jaki stworzono 

pomiędzy mikroprzedsiębiorstwami turystycznymi a parkiem narodowym. 

 Park Narodowy Bawarski Las został utworzony w roku 1970. Część  

terenów chronionych leży po niemieckiej a część nazywana Szumawską, 

po czeskiej stronie granicy. Oba te obszary choć stanowią całość, są 

bardzo odmienne. Po stronie czeskiej daje się zauważyć brak dobrze 

zorganizowanej sieci turystycznej o zróżnicowanym standardzie i ofercie. 

To powoduje, że po stronie czeskiej występuje duże bezrobocie i wyraźny 

brak inwestycji w sektorze turystycznym.  

 Kilka kilometrów od czeskiej granicy, w niemieckim Bawarskim Lesie, 

łączy się ochronę przyrody, badania naukowe z imponującym rozwojem 

turystyki.  

- Teren graniczący z Bawarskim Lasem był do roku 1970 najuboższym 

regionem Niemiec – mówi Josef Wanninger, wicedyrektor Parku 

Narodowego Bayerischer Wald – Okoliczni mieszkańcy żyli z lasu. My, 

leśnicy mieliśmy swoje plany; chcieliśmy chronić przyrodę i prowadzić 

badania naukowe. Niestety, brakowało pieniędzy zarówno na jedno jak i 

drugie. Dopiero rozwój turystyki i system współpracy pozwolił nam na 

uaktywnienie działalności w Parku Narodowym. Dzisiaj mamy pieniądze 

na wszystko. 

 Wiejskie gospodarstwa turystyczne zaczęły się specjalizować w 

ofercie nawiązującej do tematów związanych z Parkiem Narodowym. Jako 

przykład może posłużyć gospodarstwo Wild Berghof, położone na 

obrzeżach  parku. Hoduje się tu jelenie,  daniele i muflony. To nie tylko 



 

 

atrakcja, ale główna działalność tego turystycznego gospodarstwa 

produkującego wyroby wędliniarskie z dziczyzny.  

 Zmieniła się wieś Dolnej Bawarii nie do poznania. Typowych 

gospodarstw rolnych oferujących miejsca noclegowe pozostało zaledwie 

kilka procent. Reszta ulega ciągłej komercjalizacji. I nie ma w tym nic 

niestosownego. Ludzie mają pracę, rozwija się działalność usługowo-

handlowa dedykowana turystyce. Od początku lat siedemdziesiątych trwa 

ewolucja wsi Bawarskiego Lasu. Większość wyspecjalizowała się w 

turystyce, posiadając dzisiaj imponującą ofertę.  Atrakcyjność i sprawność 

działania turystycznych gospodarstw wiejskich była możliwa dzięki 

stworzeniu systemu współpracy pomiędzy nimi oraz przedsiębiorstwami 

pracującymi na rzecz turystyki. Najistotniejszą rolę odgrywają  

stowarzyszenia branżowe, których na tym terenie działa aż 24. Jedno z 

nich pełni rolę koordynującego stowarzyszenia parasolowego. Te małe 

wspólnoty biznesowe żyjące głównie ze składek członkowskich i rzadziej z 

dotacji samorządowych wykazać się muszą niezwykle kreatywną promocją 

turystyki i działaniami wspomagającymi jej rozwój.  

 

 Stowarzyszenia branżowe są dla gospodarstw turystycznych 

najistotniejszym partnerem w dziedzinie promocji i reklamy. To za ich 

pośrednictwem powstają setki folderów, ulotek a nawet filmów 

reklamowych, które są dystrybuowane głównie poprzez same 

gospodarstwa. 

 Część gospodarstw wiejskich wyspecjalizowała się w innych, 

ważnych dla turystyki dziedzinach. Aż czterdzieści procent z nich 

utrzymuje się z produkcji i sprzedaży do sieci krajowej energii elektrycznej 

i gazu. Okazałe ośrodki turystyczne a także liche, wiejskie stodoły zostały 

wyposażone w systemy fotowoltaiczne. Część gospodarstw produkuje 

energię elektryczną w niewielkich turbinach pracujących na górskich 

potokach. Są też gospodarstwa, które produkują gaz w przydomowych 

biogazowniach, wykorzystując odpady rolne. 



 

 

Inne gospodarstwa wyspecjalizowały się w produkcji zdrowej żywności, 

która na miejscu oferowana jest turystom. Baza noclegowa obrosła 

atrakcjami sportowo rekreacyjnymi – od wyciągów narciarskich po wioski 

tematyczne, w których nie tylko pociechy mogą do woli korzystać z 

przygotowanych dla nich niespodzianek. 

Wszystko stanowi jeden, współpracujący ze sobą system. Doceniają to 

turyści, którzy  szukają nie tylko ekskluzywnych ośrodków w atrakcyjnym 

terenie, ale również  takich, gdzie można poczuć starą zapomnianą już 

wieś z jej urokami, nie pomijając coraz modniejszego tutaj spania na 

sianie. 

  W całej Bawarii gospodarstwa wiejskie dysponują 36 tysiącami miejsc 

noclegowych. Tylko z tej części turystyki do budżetu regionu wpływa 

rocznie 500 milionów euro.  

 Mamy nadzieję, że rozpoczęty przez Towarzystwo Inicjatyw 

Społecznych Gama, projekt „Bawarskie drogowskazy” stanie się 

przewodnikiem dobrych praktyk nie tylko dla przedsiębiorców 

turystycznych, ale też dla władz. Życzymy wszystkim aby rozpoczęte przez 

nas działania zmierzające do wzajemnej współpracy Bawarii i 

województwa podkarpackiego były nieustającą inspiracją dla obu stron. 

 

Zachowania turystów wpływające  

na promocję turystyki i rozwój 

przedsiębiorczości 

 

 

Wakacyjne relacje niemieckich turystów  

przebywających w Bawarii  

 



 

 

 

Infografika pokazuje w jaki sposób niemieccy turyści komunikują się 

z bliskimi i znajomymi przebywając na urlopie w Bawarii.  

 

 

* 71.1 % turystów komunikuje się podczas urlopu 

* 21,9 % - turystów nie komunikuje się wcale 

 

Metody komunikowania się w procentach: 

 

58,7% - Przez klasyczną pocztę 

44,4% - Telefonicznie lub wysyłając SMS 

5,3 % - Korzystając z Czatu lub Skypa 

5,3 % - Za pomocą poczty mailowej 

4,9 % - Korzystając z Facebooka lub Twittera 

0,6 % - Korzystając z elektronicznych platform foto lub wideofonicznych, 

takich jak np. Youtube 

0,3 % - korzysta z innych możliwości komunikacyjnych  

 

 

Wzrost zainteresowania turystyką leczniczą 

 

Tabela pokazuje stały wzrost zainteresowania turystów przebywaniem w sanatoriach i kurortach. 

W latach 2003-2013 wzrost ten wyniósł ponad tysiąc osób. 

 



 

 

Statystyka pokazuje, że zainteresowanie turystyką leczniczą dotyczy 26% osób odwiedzających 

Bawarię. Pozostałe 74% to osoby zainteresowane innymi dziedzinami turystyki. 
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Dziesięć głównych kierunków, które Niemcy wybierają 

na miejsce urlopu 

 

 Infografika pokazuje, jak bardzo dobrze jest rozpropagowana 

turystyka krajowa, a jednym z ulubionych miejsc Niemców stała się 

Bawaria. Odwiedza ją rocznie ponad cztery miliony dwieście trzydzieści 

tysięcy turystów. Większym zainteresowaniem cieszą się jedynie wczasy w 

Hiszpanii, Włoszech i Turcji. 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

Dywersyfikacja szansą na rozwój 

/prezentacja Ministerstwa Rolnictwa i Leśnictwa Landu Bawaria/ 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 


