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Co to jest produkt turystyczny?

Produkt turystyczny definiuje się jako całość dostępnych na rynku dóbr i usług, które nabywa 
konsument, podczas podróży turystycznej oraz zbiór korzyści, jakie osiąga nabywca, w związku 
z udziałem w niej. Produkt turystyczny, to także wszystko, co kupują, robią oraz przeżywają turyści, 
od chwili opuszczenia domu, aż do powrotu z podróży (J. Kaczmarek i in. 2010, s. 74-75). 

Elementy produktu turystycznego

Kategorie produktu turystycznego

Elementy materialne Usługi Otoczenie

Walory turystyczne Transport Pogoda

Infrastruktura turystyczna Zakwaterowanie Kontakty towarzyskie

Wyżywienie Gastronomia Wrażenia, emocje

Pamiątki Pilotaż, przewodnictwo Nowe doświadczenia,
umiejętności

Sprzęt turystyczny 
i sportowy Wypożyczalnie Wizerunek miejsca

Idea (pomysł), organizacja
Sfera psychologiczna

Sfera ekonomiczna
źródło: J. Kaczmarek, A. Stasiak, B. Włodarczyk, Produkt turystyczny, PWE,  Warszawa 2005 

źródło: Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Łodzi, Turystyka i Hotelarstwo – 1 (2002),  J. Kaczmarek, A. Stasiak, B. Włodarczyk, Produkt turystyczny

RODZAJ PRODUKTU TURYSTYCZNEGO PRZYKŁADY

PRODUKTY
TURYSTYCZNE

PROSTE

USŁUGA usługa gastronomiczna, usługa 
hotelarska, informacja turystyczna

RZECZ mapa turystyczna, pamiątki, sprzęt 
turystyczny

OBIEKT zamek, pomnik przyrody, muzeum

WYDARZENIE pokaz, wystawa, wydarzenie 
kulturalne

PRODUKTY
TURYSTYCZNE

ZŁOŻONE

IMPREZA wycieczka, obóz wędrowny

SZLAK szlaki piesze, szlaki rowerowe, 
szlaki kajakowe

MIEJSCE kraj, region, miejscowość, park 
narodowy
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Jednym z najatrakcyjniejszych regionów 
turystycznych Polski jest województwo warmiń-
sko-mazurskie. W ofercie turystycznej Warmii 
i Mazur znaleźć można ciekawe produkty tu-
rystyczne adresowane do różnych odbiorców. 
Walory turystyczne regionu to przede wszyst-
kim pagórkowate ukształtowanie terenu, ponad 
1000 jezior, niezwykłe bogactwo świata żywe-
go, wiele interesujących zabytków, gospodar-
stwa agroturystyczne oraz inne atrakcje. Bogac-
two pięknej przyrody regionu można poznawać 
na różne sposoby i w różnych miejscach. Na 
terenie województwa warmińsko-mazurskiego 
funkcjonują m.in. pomniki przyrody, rezerwaty, 
a także parki krajobrazowe. 

Na trasie Olsztyn-Ostróda, w odległości 4 km od Olsztyna, znajduje się specjalnie wydzielony 
leśny kompleks przeznaczony do celów edukacyjnych i rekreacyjnych – Leśne Arboretum Warmii 
i Mazur w Kudypach. Niezwykłe walory tego miejsca umożliwiają zwiedzającym bezpośredni kontakt 
z wyjątkową naturą regionu i odkrywanie jej licznych sekretów. Arboretum stanowi doskonałe miejsce 
do organizowania wycieczek szkolnych. Okoliczni mieszkańcy mają tu natomiast możliwość odpo-
czynku od codziennego zgiełku miasta na łonie natury. Spacery po arboretum pozwalają bowiem na 
chwilę relaksu i odprężenia. 

Oferta turystyczna regionu Warmii i Mazur obejmuje również wiele szlaków turystycznych, w tym: 
piesze, rowerowe, kajakowe, żeglarskie, jeździeckie, a także narciarskie. Przykładem bardzo znane-
go szlaku jest szlak kajakowy mazurskiej rzeki Krutyni. Można również popływać Łyną, która należy 
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do największych rzek regionu, oraz systemem jej dopływów, jak również ciekami dorzecza Drwęcy 
i Narwi. Spływy kajakowe to doskonała okazja poznania wielu dzikich zakątków, które można podzi-
wiać jedynie z perspektywy kajaku.

Na terenie województwa warmińsko-mazurskiego funkcjonuje także jeden z najbardziej znanych 
pieszych szlaków turystycznych, biegnący głównie przez miejsca pobytu i pracy Mikołaja Kopernika. 
Jest to Szlak Kopernikowski rozpoczynający się przy Wysokiej Bramie w Olsztynie, skąd biegnie 
przez tereny województw: warmińsko-mazurskiego, pomorskiego oraz kujawsko-pomorskiego ku 
Toruniowi. Na trasie szlaku znajdują się m.in. znane obiekty Olsztyna, takie jak: zamek w Olsztynie 
– Muzeum Warmii i Mazur, planetarium, Wysoka Brama, katedra Św. Jakuba czy Stary Ratusz. Inne 
równie ciekawe miejsca Szlaku Kopernikowskiego to: Zamek w Lidzbarku Warmińskim – Muzeum 
Warmińskie, fragmenty murów obronnych w Lidzbarku Warmińskim, Zamek w Pieniężnie, katedra 
we Fromborku czy pałac biskupi we Fromborku – Muzeum Mikołaja Kopernika.

źródło: pieniezno.pl

Szlak
Kopernikowski
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Wyjątkowym i jednocześnie najdłuższym szlakiem turystycznym w Polsce jest szlak rowero-
wy Green Velo liczący aż 2071 kilometrów długości. Swym zasięgiem obejmuje pięć województw 
leżących we wschodniej części kraju: warmińsko-mazurskiego (ok. 420 km), podlaskiego (ok. 592 
km), lubelskiego (ok. 351 km), podkarpackiego (ok. 428 km) i świętokrzyskiego (ok. 190 km). Na 
warmińsko-mazurskim odcinku szlaku Green Velo, który prowadzi z Elbląga do Gołdapi, można zo-
baczyć bardzo ciekawe miejsca. Szlak ten biegnie wzdłuż Zalewu Wiślańskiego i granicy z Obwo-
dem Kaliningradzkim. W dużej części przebiega przez obszary NATURA 2000. Na ponad połowie 
długości biegnie po wałach przeciwpowodziowych i nasypach pozostałych ze zlikwidowanych linii 
kolejowych. Pomyślano także o przygotowaniu miejsc do wypoczynku (miejsca z wiatami i stojaka-
mi na rowery).

Dużym zainteresowaniem cieszą się również funkcjonujące na terenie Warmii i Mazur gospo-
darstwa agroturystyczne, oferujące turystom różne usługi, począwszy od zakwaterowania, poprzez 
zapewnienie posiłków, po uczestnictwo w pracach gospodarskich. Turyści mają okazję poznania wa-
lorów krajobrazu wiejskiego oraz udziału w codziennych zajęciach w gospodarstwie.

Wiele gospodarstw agroturystycznych Warmii i Mazur oferuje nie tylko noclegi, domowe posiłki, 
zacisze, ale również poznawanie metod produkcji żywności, naukę gotowania i pieczenia czy wyko-
nywanie prac domowych. W regionie funkcjonuje kilkanaście gospodarstw prowadzących działalność 

szlak rowerowy
Green Velo
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edukacyjną m.in. w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej czy przetwórstwa płodów rolnych. Nale-
żą one do Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych. Gospodarstwa te stanowią doskonałą ofertę 
i atrakcję dla rodzin z dziećmi oraz dorosłych podróżujących indywidualnie. Są przykładem produktów 
turystycznych, które cieszą się coraz większym i niesłabnącym zainteresowaniem.

Na mapie atrakcji turystycznych Warmii i Mazur znaleźć można także inne przykłady produk-
tów turystycznych, a mianowicie imprezy i wydarzenia regionalne. Ich rosnąca rola wynika z coraz 
większego zainteresowania podróżami związanymi z uczestnictwem w konkretnych wydarzeniach. 
Turyści zainteresowani są udziałem w różnorodnych przedsięwzięciach muzycznych, tanecznych, 
koncertach, widowiskach czy festynach.

W kalendarzu imprez i wydarzeń regionu Warmii i Mazur znaleźć można wiele ciekawych i skie-
rowanych do różnych odbiorców wydarzeń. Oczywiście nie sposób wymienić wszystkich, ale warto 
wspomnieć m.in.: coroczne Olsztyńskie Spotkania Teatralne, Grand Prix w Marszach na Orientację 
„Zorientuj się na Ełk” w Ełku (kolejna edycja zawodów popularyzujących imprezy na orientację 
jako formę aktywnego wypoczynku w malowniczych okolicach Ełku), jarmarki wielkanocne odby-
wające się w wielu miastach regionu czy też zyskujące w ostatnim czasie na popularności imprezy 
regionalne promujące żywność naturalną, tradycyjną, lokalną i regionalną województwa warmińsko-
-mazurskiego. 
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Przykładem tych ostatnich są takie wydarzenia jak: Święto Gęsi w Iławie, Festiwal Dziedzictwa 
Kulinarnego Warmii, Mazur i Powiśla w Olsztynie czy Festiwal Serów i Twarogów Polskiego Mleczar-
stwa w Olsztynie. Wydarzenia kulinarne ukazują bogactwo regionalnej kuchni, różnorodność potraw 
i produktów. Jest to okazja spotkań znawców i miłośników kuchni regionalnej i tradycyjnej.
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 Rozwój turystyki sprawia, że turyści są coraz bardziej świadomi kultury oraz środowiska od-
wiedzanych i poznawanych miejsc. Te elementy wpływają na ich doświadczenia i styl życia. Do-
świadczenia z podróży są coraz bogatsze i zachęcają do kolejnych wyjazdów. Zwiększa się popyt na 
coraz to nowsze wrażenia oraz chęć poznawania nowych miejsc i związanych z nimi wydarzeniami, 
historią oraz tradycjami.


