VI. Usługi
8. Regiony turystyczne świata

Dokąd jeździmy?
Ocena atrakcyjności turystycznej jest
subiektywna – istnieją jednak na
świecie miejsca, które przyciągają
turystów w szczególny sposób, np.:
wybrzeża ciepłych mórz, np.
Morza Śródziemnego (szczególnie
Lazurowe Wybrzeże), Morza
Czarnego, Morza Czerwonego, Morza
Karaibskiego, Tahiti i Hawaje,
wybrzeża mórz należących do
Indonezji i Malezji,
w turystyce krajowej Polaków –
Morze Bałtyckie;
obszary górskie,
Alpy, Pireneje, Himalaje, Tien-Szan,
Kaukaz, Andy, Appalachy, Góry
Skaliste, Sierra Nevada, Alpy
Australijskie,
w turystyce krajowej Polaków – Tatry
wchodzące w skład Karpat oraz w
mniejszym stopniu Sudety i Góry
Świętokrzyskie.

Dokąd jeździmy?
Bardzo popularne wśród turystów są także:
ośrodki kultury i sztuki,
np. Rzym, Paryż, Londyn, Ateny, Moskwa,
Petersburg, Berlin, Praga, Budapeszt,
Wenecja, Monte Carlo, Monako, Nowy
York, Bombaj, Kair, Stambuł, Meksyk,
Pekin, Tokio, Rio de Janerio, Los Angeles,
w turystyce krajowej Polaków – Kraków,
Wrocław, Gdańsk i Warszawa oraz inne
mniejsze miejscowości turystyczne, m.in.:
Zamość, Oświęcim, Kazimierz Dolny,
Malbork, Baranów Sandomierski, Łańcut,
Lidzbark Warmiński;
parki narodowe i rezerwaty z rzadkimi i
indywidualnymi przedstawicielami fauny i
flory,
np. w Tanzanii, Kenii, Ugandzie,
Zimbabwe, Namibii i RPA (safari
afrykańskie),
w turystyce krajowej Polaków –
Białowieski PN, Kampinoski PN,
Tatrzański PN i Poleski PN.
Roztoczański Park Narodowy

Dokąd jeździmy?
Turyści odwiedzają ważne ośrodki kultu religijnego, np.:
chrześcijanie:
Watykan, Włochy (Asyż, San Giovanni Rotondo i
Loreto), Portugalia (Fatima), Francja (Lourdes),
Hiszpania (Santiago de Compostela, Montserrat), Izrael
(Jerozolima), Meksyk (Guadalupe) oraz Polska (dla
katolików: Częstochowa, Kalwaria Zebrzydowska,
Niepokalanów, Licheń, Święta Lipka, Góra Świętej
Anny, Krzeszów, Wambierzyce i Trzebnica oraz dla
prawosławnych – Góra Grabarka i Jabłeczna),
judaiści:
Izrael (Jerozolima i Galilea) oraz Polska (Kraków i
Leżajsk),
muzułmanie (wyznawców islamu):
Arabia Saudyjska (Mekka i Medyna), Izrael (Jerozolima),
Syria (Damaszek) oraz Polska (Bohoniki i Kruszyniany),
hinduiści:
Indie (Waranasi, nazywany dawniej Benares oraz
Kuszingara),
buddyści:
Chiny (Lhasa) i Pakistan (Peszawar).

Jerozolima

Fatima

Wybrane obiekty geoturystyczne na świecie
Ważne dla turystów są też inne, indywidualne
obiekty geoturystyczne:
w Europie: wulkan Wezuwiusz i Etna we Włoszech,
fiordy w Norwegii, klify w Normandii, jaskinie w
Chorwacji, Słowenii i Słowacji, Posąg Zeusa w
Olimpii w Grecji, Koloseum w Rzymie;
w Azji: Jezioro Bajkał w Rosji, Morze Martwe w
Izraelu, Wielki Mur Chiński w Chinach, Wiszące
ogrody Semiramidy w Iraku (dawniej w Babilonie),
Świątynia Artemidy w Efezie w Turcji, Mauzoleum
w Halikarnasie (obecnie Bodrum) w Turcji, Kolos
Rodyjski w Grecji, Tadż Mahal w Agrze w Indiach;
w Afryce: piramidy w Egipcie (np. piramida Cheopsa
w Gizie), latarnia morska na Faros w Egipcie,
pustynia Sahara, wulkan Kilimandżaro w Tanzanii;
w Ameryce Północnej: Park Yellowstone, Wielki
Kanion Kolorado, wodospad Niagara i Las Vegas w
USA oraz Chichén Itzá w Meksyku;
w Ameryce Południowej: Machu Picchu i Jezioro
Titicaca w Peru, wodospad Iguaçu na granicy
Brazylii i Argentyny;
w Australii: Wielka Rafa Koralowa w Australii.

Yellowstone

Las Vegas

Regiony turystyczne świata: Europa
Jednym z najatrakcyjniejszych turystycznie regionów jest Europa (ponad 50%
światowego ruchu turystycznego), a przede wszystkim (wg danych z 2019 r.):
Francja (89,4 mln) – 1 miejsce na świecie,
Hiszpania (83,7 mln) – 2 miejsce,
Włochy (64,5 mln) – 5 miejsce,
Niemcy (39,6 mln) – 9 miejsce,
Wielka Brytania (39,4 mln) – 10 miejsce,
Austria (31,9 mln) – 12 miejsce,
Grecja (31,3 mln) – 13 miejsce,
Portugalia (24,6 mln) – 15 miejsce,
Rosja (24,4 mln) – 16 miejsce,
Polska (21,2 mln) – 19 miejsce,
dalsze pozycje zajmują: Niderlandy, Chorwacja, Węgry, Czechy, Ukraina, Dania.
Turystów przyciągają do państw europejskich:
zróżnicowane warunki naturalne (morza, góry i pojezierza),
cenne zabytki,
ciekawe wydarzenia kulturalne
dobrze rozwinięta infrastruktura turystyczna.
Liczbę odwiedzających mogą zawyżać nieco osoby podejmujące nielegalną pracę.
Dużą część turystów stanowią Europejczycy podróżujący po swoim kontynencie.

Atrakcyjność turystyczna Francji
Zróżnicowane warunki naturalne, ślady burzliwej
historii, liczne dzieła architektury i sztuki, a także
doskonała kuchnia powodują, że Francja jest
najchętniej odwiedzanym krajem na świecie.
Liczba odwiedzających ją każdego roku turystów ponad
dwukrotnie przewyższa liczbę mieszkańców Polski.

Atrakcyjność turystyczna Francji
Francja dysponuje zróżnicowanymi
i wartościowymi walorami
przyrodniczymi:
dostępem do:
Morza Śródziemnego i dobrze
zagospodarowanym Lazurowym
Wybrzeżem,
Oceanu Atlantyckiego,
terenami górskimi w:
Alpach m.in.:

Wczasowicze, korzystający z dogodnego klimatu

Grenoble,
Chamonix;
Pirenejach.

Dodatkowo należy podkreślić rolę
ciepłego podzwrotnikowego,
śródziemnomorskiego klimatu
sprzyjającemu wypoczynkowi w
kurortach południowej Francji.

Alpy Francuskie, umożliwiają rozwój sportów i turystyki zimowej.

Atrakcyjność turystyczna Francji

Korsyka – odznaczająca się specyficznym górzystym ukształtowaniem terenu
oraz odrębnością kulturową.
Najważniejsze ośrodki to:
- miasto Ajaccio (miejscowość w której urodził się Napoleon Bonaparte,
- Bastia (średniowieczna twierdza z XVI wieku – zdjęcie poniżej).
Lazurowe Wybrzeże, zwane także Riwierą Francuską – rozwinęło się w XIX
wieku dzięki przyjazdom bogatych turystów (Brytyjczykom, Niemcom i
Rosjanom), którzy wtedy przyjeżdżali tu na zimowy wypoczynek. Obecnie
szczególnie duży napływ turystów obserwowany jest w sezonie letnim.
Najważniejszymi ośrodkami są:
- Tulon,
- Saint-Tropez,
- Cannes (na zdjęciu),
- Nicea,
- Monako,
- Monte Carlo.

Atrakcyjność turystyczna Francji
Francja posiada także zróżnicowane
walory pozaprzyrodnicze:
w Pirenejach na szczególną uwagę
zasługuje Lourdes – bardzo ważny w
skali międzynarodowej ośrodek kultu
religijnego;
liczne zamki – kilkaset średniowiecznych
i renesansowych zamków znajduje się w
środkowej części doliny Loary (obszar
ten został wpisany na Listę Światowego
Dziedzictwa UNESCO);
liczne teatry oraz muzea,
np. w Nicei znajduje się ponad 100
muzeów i 150 galerii prezentujących
zbiory takich artystów jak: Degas,
Renoir, Monet, Warhol, Chagall;
liczne festiwale, targi oraz kongresy,
np. festiwal Filmowy w Cannes –
prestiżowy międzynarodowy festiwal
filmowy, który odbywa się od 1946 w
położonym na Lazurowym Wybrzeżu
mieście Cannes.

Zamek w Chambord

Festiwal Filmowy w Cannes

Sanktuarium maryjne w Lourdes, odwiedzane
rocznie przez 6 mln osób z całego świata.

Atrakcyjność turystyczna Francji
Największym francuskim centrum
turystycznym jest Paryż będący
światową „stolicą mody”, miejscem
licznych kongresów
międzynarodowych i miastem
dysponującym ogromnymi
walorami pozaprzyrodniczymi:
licznymi zabytkami, m.in.:
Wersal,
Łuk Triumfalny,
Katedra Notre Dame,
wieża Eiffla – która jest
najczęściej odwiedzanym
obiektem turystycznym świata,
bogactwem zbiorów muzealnych,
przede wszystkim Luwr,
doskonałą kuchnią
różnymi formami rozrywki,
np. słynnymi kabaretami.

We francuskich kawiarenkach
panuje niepowtarzalna atmosfera.

Katedrę Notre Dame budowano niemal 170 lat.
Posiada liczne witraże, rozety i pięknie bijące dzwony.

Wersal - miejsca rezydencji
królów francuskich od 1682 r.

Wieża Eiffla w Paryżu, zbudowana w 1889 r.

Atrakcyjność turystyczna Francji
Francja cechuje się także dobrze rozwiniętą
infrastrukturą turystyczną:
posiada bogatą i zróżnicowaną bazę noclegową,
szczególnie w strefie śródziemnomorskiej, Alpach;
słynną na całym świecie kuchnię francuską,
kojarzoną z żabimi udkami, ślimakami, serami i
winem;
rozwiniętą infrastrukturę komunikacyjną opartą o
liczne autostrady i szybką kolej TGV.

Atrakcyjność turystyczna Włoch

Riwiera Adriatycka – obszar turystyczny we Włoszech z licznymi kurortami i
kąpieliskami, m.in.: Rimini (na zdjęciach plaża i Łuk Augusta), Riccione.

Riwiera Włoska – znajduje się nad Morzem Liguryjskim (jest to przedłużenie
Lazurowego Wybrzeża). Panują na niej wspaniałe warunki do rozwoju turystyki
wypoczynkowej. Istnieje tu wiele znanych kurortów i kąpielisk, często o
międzynarodowej sławie.
Najważniejszymi ośrodkami są:
- San Remo (odbywają się tu festiwale piosenki włoskiej),
- Portofino (widoczne na zdjęciu),
- Varazze.

Atrakcyjność turystyczna Włoch

Sycylia – największa wyspa na Morzu Śródziemnym o wybitnym znaczeniu
turystycznym z ważnymi miejscowościami turystycznymi: Palermo, Syrakuzy
i Katania. Największą atrakcją jest wulkan Etna.

Etna – leżący na wyspie Sycylia, największy wulkan (stratowulkan) w Europie, od
2013 roku wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Jest to czynny
wulkan (od około 1500 r. p. n. e. było już ponad 200 wybuchów.

Wyspy Liparyjskie – to archipelag małych wysp wulkanicznych, leżący na północ od Sycylii z
czynnymi wulkanami Vulcano (widoczna na zdjęciu; widoczne są także zapadłe kaldery) i Stromboli.

Atrakcyjność turystyczna Włoch
Rzym – symbol chrześcijaństwa, na terenie którego zachowało się z okresu starożytności, m.in. ruiny Forum Romanum, Koloseum, Panteon (przebudowany w
kościół Santa Maria Rotonda), łuk Tytusa, mauzoleum Hadriana, kolumna Trajana. Miasto to słynie z licznych kościołów, reprezentujących wszystkie ważne style
architektoniczne, m.in.: średniowieczne kościoły Santa Sabina i Santa Maria Maggiore, renesansowa bazylika św. Piotra (położona na terenie Watykanu), barokowy
kościół Sant’ Agnese. Na uwagę zasługują także Schody Hiszpańskie w stylu rokokowym, biegnące z Placu Hiszpańskiego w kierunku kościoła Św. Trójcy.

Forum Romanum – starożytny plac miejski, położony w otoczeniu wzgórz. W jego
obrębie leżą świątynie: Saturna, Romulusa, Westy, Wenus i Romy, Cezara, Kastora i
Polluksa, Zgody; bazyliki: Emiliusza, Juliana; łuki triumfalne: Tytusa, Augusta.

Panteon – świątynia poświęcona
bóstwom planetarnym.

Bazylika św. Piotra – świątynia na Watykanie,
zbudowana w XVI/XVII wieku.

Koloseum, Amfiteatr Flawiuszów – wzniesiony
w II połowie I wieku n.e. (odbywały się tu
igrzyska, w tym walki gladiatorów).

Mauzoleum Hadriana (Zamek Świętego Anioła) – grobowiec
przeznaczony dla cesarza Hadriana.

Atrakcyjność turystyczna Norwegii
Norwegia – państwo leżące na Półwyspie Skandynawskim, liczące niewiele ponad 5 mln mieszkańców, słynące z rejsów wycieczkowych, prowadzących po
malowniczych fiordach, będących największą atrakcją turystyczną. Warte odwiedzenia są specyficzne kulturowo miasta norweskie: Oslo (zamek, pałac królewski i
Muzeum Łodzi Wikingów), Bergen (zamek Bergenhaus), Trondheim (katedra z grobowcem św. Olafa II Haraldsona).

Geirangerfjorden – fiord, czyli rodzaj głębokiej zatoki polodowcowej.

Twierdza Akershus – zamek obronny w Oslo.

Atrakcyjność turystyczna Wielkiej Brytanii
Londyn – bardzo ważne miejsce turystyczne na świecie z licznymi zabytkowymi obiektami architektonicznymi, tj.: twierdza i pałac Tower, pałac Buckingham,
Opactwo Westminsterskie, katedra św. Pawła, wieża zegarowa Big Ben. Znajduje się tu także Muzeum Brytyjskie (British Museum), Galeria Narodowa (National
Galery), wystawa Madame Tussaud. Jest to także ważny ośrodek międzynarodowego biznesu. Blisko Londynu leżą ważne ośrodki uniwersyteckie: Oksford i
Cambridge oraz letnia rezydencja królewska Windsor.

Twierdza Tower (Tower of London) – budowla obronna i pałacowa monarchów
Anglii i więzienie, wzniesiona w XI wieku dla Wilhelma Zdobywcy.

Pałac Buckingham – barokowy pałac królewski z XVIII wieku, oficjalna
londyńska rezydencja brytyjskich monarchów.

Opactwo Westminsterskie – świątynia
anglikańska z XI wieku (powstałe w miejscu
wcześniejszej świątyni z VII wieku).

Big Ben – neogotycka wieża z
zegarem z XIX wieku.

Atrakcyjność turystyczna Wielkiej Brytanii
Szkocja – kraina w Wielkiej Brytanii, słynąca z takich symboli jak: dudy (drewnianego instrumentu dętego), kilt (tradycyjny, narodowy strój szkocki – spódnica
zrobiona z tartanu, materiału mającego kraciasty wzór) i whisky. Najważniejszymi miastami turystycznymi są: Glasgow i Edynburg (jest tu zamek – widoczny po
lewej oraz pałac Holyrood – po prawej).

Stonehenge – pradawny obiekt kultowy (związany z kultem Księżyca i Słońca) w południowej Anglii, pochodzący z epok
neolitu i brązu.

Atrakcyjność turystyczna Hiszpanii
Hiszpania – słynie w turystyce przede wszystkim ze swoich wybrzeży leżących nad
Morzem Śródziemnym (np. Costa Brava, Costa Daurada, Costa del Azahar, Costa
Blanca, Costa del Sol, Baleary) i Oceanem Atlantyckim (Costa de la Luz, Costa
Vasca, Costa Verde, Rias Altas oraz przede wszystkim Wyspy Kanaryjskie).

Costa Brava – wysunięta na północ katalońska część hiszpańskiego wybrzeża
Morza Śródziemnego. Region ten rozwinął się po względem turystycznym
dzięki decyzjom politycznym rządu hiszpańskiego, pragnącego wykorzystać
świetne warunki środowiskowe.

Baleary – w skład których wchodzą, m.in. Majorka, Minorka i Ibiza (na
zdjęciu), które corocznie odwiedza ponad 5 mln turystów z całego świata.

Wyspy Kanaryjskie – niezwykle malownicze wyspy pochodzenia wulkanicznego,
położone na Oceanie Atlantyckim. Cały archipelag składa się z 7 większych wysp,
m.in.: Teneryfy, Fuerteventury i Gran Canarii.

Atrakcyjność turystyczna Hiszpanii
Madryt – znajduje się tu sporo ważnych obiektów, m.in. muzeum i galeria sztuki Prado (po lewej), Pałac Królewski z XVIII w. (na środku), plac Plaza Mayor z
pomnikiem Filipa II (po prawej), Muzeum Thyssen – Bornemisza, Puerta de Alcalá, kościół San Pedro el Real (XV wiek), katedra San Isidoro el Real (XVII wiek).

Barcelona – jest jednym z najczęściej odwiedzanych miast w Europie (jest w pierwszej piątce). Znajduje się tu aż 9 obiektów wpisanych na listę światowego
dziedzictwa UNESCO: siedem dzieł architektonicznych Antoniego Gaudiego oraz Szpital św. Pawła (na zdjęciu po lewej) i Pałac Muzyki Katalońskiej (na
środkowym zdjęciu). W mieście tym znajduje się także stadion Camp Nou – należący do klubu FC Barcelona (na zdjęciu po prawej).

Atrakcyjność turystyczna Grecji
Grecja – słynie na świecie licznych zabytków kultury i sztuki (głównie antycznej). Największe zabytki możemy spotkać w takich miejscowościach jak Ateny
(Akropol, teatr Dionizosa, Łuk Hadriana), Delfy (świątynia Apollina i starogrecka wyrocznia), Mykeny (ośrodek kultury mykeńskiej z Lwią Bramą i Grobem
Agamemnona), Olimpia (miejsce igrzysk olimpijskich oraz świątynia Zeusa – znajdował się tu jeden z 7 cudów świata – Posąg Zeusa i Hery), Mistra (ruiny
bizantyjskiego miasta). Grecja posiada także wyspy i wybrzeża o znaczeniu wypoczynkowym, z plażami oraz malowniczymi krajobrazami.
Akropol

Łuk Hadriana

Delfy – świątynia Apollina

Teatr Dionizosa

Mykeny – stanowisko archeologiczne

Regiony turystyczne świata: Azja
Bardzo szybko w przypadku niektórych państw rośnie
liczba podróżujących do Azji (w szczególności
krajów Azji Południowo-Wschodniej):
Chiny (65,7 mln w 2019 roku) – 4 miejsce na świecie,
Hongkong (dodatkowo 23,8 mln) – 17 miejsce,
Makao (dodatkowo 18,6 mln) – 21 miejsce,
Tajwan (dodatkowo 11,9 mln),
Turcja (51,2 mln) – 6 miejsce (wzrost o blisko 15 mln
w ciągu 2 lat),
Tajlandia (39,8 mln) – 8 miejsce (ostatnio znaczny
wzrost),
Japonia (32,2 mln) – 11 miejsce,
Malezja (26,1 mln) – 14 miejsce,
Wietnam (18,0 mln) – 22 miejsce (ostatnio znaczny
wzrost),
Indie (17,9 mln) – 23 miejsce,
Korea Południowa (17,5 mln) – 24 miejsce,
dalsze pozycje zajmują: Zjednoczone Emiraty
Arabskie, Indonezja, Singapur, Arabia Saudyjska,
Filipiny, Iran, Kirgistan, Uzbekistan, Izrael,
Kazachstan, Jordania, Kambodża i Birma.

Kiyomizu-dera – drewniana buddyjska świątynia w Kioto (Japonia)
Góra – wulkan – Fudżi (Japonia)

Atrakcyjność turystyczna Chin

Wielki Mur Chiński – największa budowla obronna na świecie, składająca się z
sieci fortów i wież obserwacyjnych oraz murów obronnych. Całość liczy ponad
2,4 tys. km.

Zakazane Miasto – wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO, dawny
pałac cesarski dynastii Ming i Qing, znajdujący się w centrum Pekinu.
Pierwszym przywódcą obcego państwa, który dostąpił od 1949 r. zaszczytu
zwiedzania (w zasadzie obiadu) pałacu był w 2017 r. Donald Trump.

Atrakcyjność turystyczna Indii

Tadź Mahal – indyjskie mauzoleum (grobowiec) z XVII wieku, położone w Agrze, wzniesione przez Szahdżahana z dynastii Wielkich Mogołów, na pamiątkę
przedwcześnie zmarłej, ukochanej żony Mumtaz Mahal. Jest on często nazywany świątynią miłości. Na rogach tej muzułmańskiej świątyni stoją 4 minarety (wieże z
których muezin nawołuje wiernych do modlitwy).

Atrakcyjność turystyczna Turcji

Pamukkale – słynne na cały świat są trawertynowe kaskady, zwane
jako „Bawełniany Zamek”.

Świątynia Artemidy w Efezie – jeden z 7 cudów świata, położony w Azji Mniejszej
(Turcja), zbudowana w VI wieku p.n.e. Świątynia była poświęcona Artemidzie - bogini
księżyca, opiekunce zwierząt i łowów oraz niezamężnych młodych kobiet. Obecnie
pozostały jedynie ruiny.

Atrakcyjność turystyczna Jordanii
Petra – będąca ruinami starożytnego miasta, zbudowanego przez Nabatejczyków, leżąca obecnie na terenie Jordanii. Jest jednym z 7 nowych cudów świata. W
mieście tym powstały liczne budowle (świątynie, pałace i grobowce) wykute bezpośrednio w skałach.

Regiony turystyczne świata: Afryka
Afryka, pomimo dość bliskiej odległości od Europy, odgrywa stosunkowo niewielką rolę w światowej turystyce.
Najwięcej turystów w 2019 roku przyjechało do krajów uważanych za stosunkowo bezpieczne (choć i tu jest różnie):
Maroko (12,9 mln osób) – zaledwie 34 miejsce na świecie,
Egiptu (11,3 mln) – dopiero 37 miejsce na świecie,
RPA (10,2 mln) – 39 miejsce,
Tunezji (9,4 mln) – 41 miejsce,
znacznie dalsze pozycje zajmują: Algieria, Zimbabwe, Mozambik, Botswana, Senegal, Mauritius, Namibia, Uganda,
Ghana, Eswatini, Zambia, Tanzania, Malawi i Nigeria.

Marakesz w Maroku

Atrakcyjność turystyczna Egiptu
Egipt – słynie na świecie głównie ze względu na liczne zabytki starożytnej cywilizacji, do których należą przede wszystkim: piramidy w Gizie i Sakkara oraz
świątynie, posągi i krypty starożytnych w Luksor i Karnak (Dolina Królów – miejsce spoczynku królów Egiptu). Najważniejszymi ośrodkami turystycznymi są Kair i
Aleksandria. Na półwyspie Synaj najważniejszym obiektem jest zabytkowy klasztor św. Katarzyny. Państwo to cechują świetne warunki do wypoczynku (praktycznie
przez cały rok). Od wielu lat jest to także raj dla płetwonurków (szczególnie Wybrzeże Morza Czerwonego i Zatoka Abaka: Hurgada, Safadża i Szarm el-Szejk).
Piramidy w Gizie

Wielki Sfinks w Gizie

Dolina Królów w pobliżu Luksor i Karnak

Regiony turystyczne świata: Ameryka Północna i Środkowa
Poza Europą i Azją turyści chętnie podróżują do Ameryki Północnej i Środkowej, w szczególności do:
Stanów Zjednoczonych (79,3 mln osób w 2019 roku) – 3 miejsce na świecie (najczęściej przyjeżdżają Kanadyjczycy),
Portoryko (dodatkowo 3,2 mln) – 52 miejsce,
Meksyku (45,0 mln) – 7 miejsce,
Kanady (22,1 mln) – 18 miejsce,
dalsze pozycje zajmują: Dominikana, Kuba, Jamajka, Gwatemala, Bahamy i Portoryko (terytorium zależne USA).

Dominikana

Kanada – Ottawa

Atrakcyjność turystyczna USA
Na mapie turystycznej świata bardzo ważne miejsce zajmują USA, które co roku przyjmują ponad 50 mln osób,
przede wszystkim Kanadyjczyków, Meksykanów, Japończyków, Brytyjczyków oraz Niemców.
Wielu Europejczyków (w tym Polaków) przyjeżdża do Stanów Zjednoczonych i Kanady w odwiedziny do swych
bliższych lub dalszych krewnych, których przodkowie wyemigrowali dawniej ze Starego Kontynentu „za Ocean”.

Stany Zjednoczone – Nowy Jork

Atrakcyjność turystyczna USA
W Stanach Zjednoczonych turyści odwiedzają głównie:
wielkie miasta, atrakcyjne z różnych względów:
na wschodnim wybrzeżu – Nowy Jork i Waszyngton,
nad Wielkimi Jeziorami – Chicago,
na wybrzeżu Pacyfiku – Los Angeles (oraz pobliski Disneyland) i
San Francisco,
nad Zatoką Meksykańską – Nowy Orlean;
Florydę i Hawaje;
Góry Skaliste – ośrodki sportowe: Colorado Springs, Lake Placid;
Niagarę – najsłynniejszy wodospad;
Las Vegas – miasto hazardu;
parki narodowe – Yellowstone, Wielki Kanion Kolorado i in.

Hollywood – dzielnica Los Angeles, najsłynniejszy na świecie ośrodek kinematografii.

Park Yellowstone – na jego
terenie znajdują się słynne
gejzery, gorące źródła,
wulkany błotne i wodospady.

Wielki Kanion Kolorado – prezentuje on pełny przekrój geologiczny od
proterozoiku (era prekambryjska) po trias (era mezozoiczna). Każda
seria warstw skalnych ma inny odcień.

Atrakcyjność turystyczna Meksyku
Meksyk – posiada dogodne warunki do wypoczynku, co przyczyniło się do powstania ważnych nadmorskich ośrodków turystycznych: nad Oceanem Spokojnym:
Acapulco, Manzanillo, Puerto Callarta, Cabo San Lucas i San Jose del Cabo oraz na Morzem Karaibskim i Zatoką Meksykańską: Cancun, Cozumel i Isla Mujeres.
Dużą atrakcją turystyczną są pozostałości po kulturach prekolumbijskich: Majów (Chichén Itzá oraz w mniejszym stopniu Uxmal, Tulum i Palenque) i Azteków
(Teotihuacan). Wzdłuż granicy z USA powstało wiele miejscowości o charakterze rozrywkowym (np. Tijuana i Nuevo Laredo).
Acapulco

Cancun

Chichén Itzá – prekolumbijskie miasto Majów powstałe na Płw. Jukatan w IV – VI wieku, w którym zachowały się zabytki: świątynie (na zdjęciu po lewej), piramidy
(po prawej), wieże. Obiekty te zostały uznane za jeden z nowych siedmiu cudów świata.

Regiony turystyczne świata: Ameryka Południowa
Ameryka Południowa w
światowej turystyce, pomimo
posiadania znacznych walorów
przyrodniczych i kulturowych,
odgrywa stosunkowo niewielką
rolę.
Najwięcej turystów w 2019 r.
przyjechało do:
Argentyny (7,4 mln osób) –
dopiero 46 miejsce na świecie,
Brazylii (6,4 mln) – 52 miejsce,
Chile (4,5 mln) – 58 miejsce,
dalsze pozycje zajmują: Peru,
Kolumbia, Urugwaj, Kostaryka
i Ekwador.

Buenos Aires w Argentynie – boskie Buenos to bez wątpienia najbardziej kosmopolityczne miasto Ameryki
Południowej, niosące w sobie oszałamiającą energię, przestrzeń i styl emanujący pewnością siebie. Wielkie
bulwary i ostentacyjna architektura to jedna strona stolicy Argentyny. Inna, zapewne bardziej ludzka i swojska
to dzielnice barrios tworzące lokalne społeczności, do których przylgnęło określenie „najbardziej cywilizowane
mrowisko na świecie”.

Atrakcyjność turystyczna Brazylii
Brazylia – jest najważniejszym pod względem turystycznym krajem Ameryki Południowej. Największymi ośrodkami turystycznymi w kraju są: Rio de Janerio (plaża
Copacabana i miejsce najsłynniejszego na świecie karnawału oraz wznoszący się na wysokość 37 m pomnik Chrystusa Zbawiciela), Sao Paulo, Brasilia (z
nowoczesną architekturą), Manaus (miasto w środku Amazonii) oraz Olinda, Recife i Salvador. Wśród turystów popularne są także wodospady na Iguaçu (na
południu kraju; system wodospadów, składających się w wielu kaskad).
Rio de Janerio – Copacabana

Rio de Janerio – Chrystus Zbawiciel (uznany za jeden
z nowych siedmiu cudów świata)
Wodospady na Iguaçu

Atrakcyjność turystyczna Peru i Boliwii
Peru i Boliwia – są miejscem gdzie świetnie zachowały się pozostałości kultur prekolumbijskich, w obrębie miejscowości leżących w większości w Peru: Machu
Picchu (miasto Inków), Cuzco, Chavin, Chan-Chan, Nazca i Tiahuanaco (Boliwia). Turyści odwiedzają także malownicze jezioro Titicaca.

Jezioro Titicaca (widok z miasta Puno) – położone na granicy Peru i
Boliwii jest najwyżej położonym jeziorem na Ziemi.

Machu Picchu – miasto Inków w Peru, uznane za jeden z nowych 7. cudów świata.

Mury twierdzy Sacsayhuaman – w okolicach Cuzco w Peru.

Regiony turystyczne świata: Australia i Oceania
Najmniejsza ilość turystów trafia do Australii i Oceanii.
Najwięcej turystów w 2019 roku przyjechało do:
Australii (9,5 mln osób) – dopiero 40 miejsce na świecie,
Bardzo odległe pozycje zajmują: Nowa Zelandia (3,7 mln),
Guam (terytorium USA) i Fidżi.

Nowa Zelandia – bardzo atrakcyjny pod względem turystyczny kraj – nie
brakuje tu pięknych widoków oraz osobliwych miasteczek.

Fidżi – corocznie odwiedza niemal tylu turystów, co wynosi łączna liczba
wszystkich mieszkańców. Dla przykładu w 2019 roku kraj ten odwiedziło 900 tys.
turystów (liczba ludności wynosi około 850 tys.).

Atrakcyjność turystyczna Australii
Australia – jest jednym z najbardziej atrakcyjnych pod względem turystycznych krajów świata. Niewątpliwymi atrakcjami tego kraju są: Ayers Rock (Uluru;
olbrzymi monolit – święte miejsce dla Aborygenów), Alice Springs (miasto powstałe w samym centrum kraju), Kalgoorlie (miasto gorączki złota). Bardzo chętnie
uczęszczane są także Wielkie Góry Wododziałowe (szczególnie ich najwyższa część – Alpy Australijskie z Górą Kościuszki) oraz Wielka Rafa Koralowa
(podlegająca w większości ochronie; na terenie nie chronionym powstały liczne ośrodki wypoczynkowe, np. Lizard Island i Green Island), a także Tasmania
(względy przyrodnicze).
Ayers Rock (Uluru) – święte miejsce dla Aborygenów.

Wielka Rafa Koralowa

Dochody z turystyki na świecie
Dochody z turystyki stanowią znaczny odsetek dochodów wielu krajów lub regiony na świecie – największe w 2019
r. uzyskały (łączny dochód światowy wyniósł 1,5 bln USD): USA, Hiszpania, Francja, Tajlandia i Wielka Brytania.
Polska znalazła się dopiero na 30. miejscu (wpływy wyniosły 13,9 mld. USD).
Dochody z turystyki zagranicznej w 2019 roku
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