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Wstęp

Francja jest krajem charkteryzującym się szczególnym urozmaiceniem środowiska 
przyrodniczego i bogactwem zasobów kulturowych. To stało się przedmiotem zaintere
sowań turystycznych już od dawnych wieków, a współcześnie Francja jest krajem wyróż
niającym się na świecie i w Europie dynamiką rozwoju turystyki. Na pozycję turystyki we 
Francji mają wpływ nie tylko walory przyrodnicze i kulturowe oraz krajobrazowe kraju. 
Ważną rolę odgrywa polityka społeczna i ekonomiczna państwa, zagospodarowanie na 
rzecz turystyki, decyzje organizacyjne. We Francji od wieków rozwijały się różne formy 
turystyki, a ich różnorodność ma miejsce zwłaszcza obecnie. Walory turystyczne i roz
wój funkcji turystyki w skali kraju spowodowały szczególne, wieloletnie zainteresowanie 
autorki Francją. 

Projekt napisania Geografii turystycznej Francji powstał w wyniku opracowania przez 
autorkę rozdziału o turystyce francuskiej do podręcznika Regiony turystyczne świata 
(2012) pod red. prof. Włodzimierza Kurka. Dokonany wówczas przegląd literatury fran
cuskiej i polskiej wskazał na celowość opracowania samodzielnej pozycji o charakterze 
podręcznika. Projekt poparł Profesor W. Kurek

W przypadku pracy o Francji konieczne stało się sprecyzowanie zakresu przestrzenne
go opracowania. Francja składa się bowiem z dwóch typów terytoriów: 

- Francja kontynentalna1 jest położona w Europie między Morzem Śródziemnym 
i Oceanem Atlantyckim oraz Kanałem La Manche i Morzem Północnym a Pirene
jami, Alpami, Jurą i doliną Renu. W części północno-wschodniej granica biegnie 
obniżeniami i wyżynami między Strasburgiem a Dunkierką. Francja kontynentalna 
o powierzchni ok. 550 tys. km1 2 podzielona jest pod względem administracyjnym na 
96 departamentów tworzących 22 regiony. Do Francji kontynentalnej należy Kor
syka. 

1 W literaturze stosowany jest często termin Francja metropolitalna (France métropolitaine)
lub w skrócie Metropolia (Métropole). Wywodzi się on z okresów, kiedy Francja była państwem 
kolonialnym. Obecnie termin ten można traktować jako historyczny, używany na zasadzie tradycji. 
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- Francja zamorska rozproszona jest w postaci 5 departamentów zamorskich (dépar
tements d’outre-mer DOM); Gwadelupa, Martynika, Gujana Francuska, Réunion 
i Majotta oraz 5 tzw. zbiorowości zamorskich (collectivités doutre-mer TOM) - 
Saint-Pierre i Miquelon, Wallis i Futuna, Polinezja Francuska. 

Ponadto są również Francuskie Terytoria Południowe i Antarktyczne o różnym statu
sie. Są one niezamieszkałe, mają znaczenie naukowe i gospodarcze. 

Ze względu na tę sytuację w niniejszej pracy autorka skupia się na Francji kontynen
talnej łącznie z Korsyką. Uzasadnieniem takiego ujęcia jest fakt, że podobnie czynią 
francuscy autorzy publikacji dotyczących turystyki. Do Francji kontynentalnej ogra
niczają się także różne badania statystyczne w dziedzinie turystyki. W opracowaniach 
francuskich często cytowane jest Monako, mimo że formalnie stanowi niezależne księ
stwo. 

Pod względem merytorycznym skupiono się na wątkach turystycznych, szczególnie 
tych, które rzadziej omawiane są w literaturze - między innymi na historii turystyki fran
cuskiej, na ciekawych rozwiązaniach, jak ochrona przyrody i turystyka w parkach regio
nalnych przyrody oraz tzw. strefach przyległych parków narodowych, a także na różnych 
formach turystyki. 

W niniejszym podręczniku bezsprzecznie dominuje turystyka, natomiast ograniczono 
charakterystykę fizyczno-geograficzną i społeczno-ekonomiczną Francji, dostępną w róż
nych opracowaniach monograficznych lub podręcznikach dotyczących geografii Francji 
i Europy. 

W konstrukcji opracowania nawiązywano do zasad wypracowanych w polskiej litera
turze turystycznej. Jednak specyfika turystyki francuskiej i poziom jej rozwoju spowo
dowały wprowadzenie pewnych odstępstw od tych zasad. Dotyczy to np. sposobu ujęcia 
form turystyki, dokonano bowiem ich podziału według celów uprawiania turystyki, wy
różniono formy specyficzne dla niektórych grup społecznych i formy określone wykorzy
stywanymi środkami podróży. Dotyczy to także kierunków wyjazdów turystycznych we 
Francji, które zróżnicowano w postaci regionów, miast, terenów wiejskich, miejsc/punk- 
tów zainteresowań i szlaków turystycznych, czyli na postawie elementów przestrzennych, 
punktowych i liniowych. 

Dla podstawowych pojęć w całej pracy przyjęto zasadę podawania odpowiedników 
francuskich. W niektórych przypadkach ma to szczególne znaczenie ze względu na róż
nice terminologiczne. 

W analizach ilościowych współczesnej turystyki dostępne źródła literaturowe i interne
towe nie pozwoliły na ujednolicenie roku podawanych danych statystycznych. W tej sy
tuacji podjęto starania, by cytowane materiały były możliwie najbardziej aktualne i tylko 
w niektórych przypadkach dotyczą one lat wcześniejszych. 
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Dane liczbowe zaczerpnięto przede wszystkim z oficjalnych statystyk francuskich pu
blikowanych przez Institut National de la Statisque et des Etudes Economiques (INSEE). 
Niektóre materiały uzyskano w drodze kwerendy przeprowadzonej w placówkach zajmu
jących się turystyką. Wiele pochodzi też z intemetu. 

Geografowie francuscy podejmowali próby regionalizacji turystyki w nawiązaniu do 
jednostek fizyczno-geograficznych. Dominującym ujęciem jest wiązanie regionalizacji 
z podstawowymi typami środowiska - górami, wybrzeżami morskimi, terenami wiej
skimi. W analizie zjawisk turystycznych często nawiązują oni do podziału Francji na 
22 regiony administracyjne, które odzwierciedlają złożoną fizyczną i gospodarczą struk
turę przestrzenną kraju. 

Regiony są również najważniejszymi jednostkami w procesie zbierania i analizy danych 
statystycznych, w tym turystycznych. Do regionów odniesiono większość danych w pre
zentowanych w tej pracy tabelach i rycinach. 

Bogactwo zasobów przyrodniczych i kulturowych Francji, zarówno historycznych jak 
i współczesnych, oraz różnorodność form turystyki spowodowały istotne trudności w do
borze fotografii. Zdecydowano się więc na publikację tych fotografii, które stanowią naj
lepszą ilustrację prowadzonych rozważań, a jednocześnie zrezygnowano z zamieszczania 
zdjęć obiektów powszechnie znanych. Materiał fotograficzny w niniejszej publikacji jest 
wyborem zaczerpniętym z zasobów fotograficznych autorki oraz udostępnionych przez 
wiele osób, którym bardzo serdecznie dziękuję: M. Baścik, M. Ciemborowicz, J. Fujakowi, 
M. Furmankowi, G. i J. Korzeniakom, K. Krzemieniowi, M. Motyl, A. Motyl-Adamczyk, J. 
Omylakowi, R. Pawlusińskiemu, I. Sołjan, E. Wojtaszek-Dahan, B. Zacharze, ogółem pu
blikację ilustruje zestaw 228 fotografii. Ze względów technicznych i finansowych zostały 
one umieszczone na wkładkach zamykających poszczególne rozdziały, a ułożono je we
dług powołań w tekście. 

Specjalnie dziękuję profesorom Stanisławowi Liszewskiemu i Zygmuntowi Górce za 
sporządzenie cennych recenzji wydawniczych. Zawarte w nich uwagi i sugestie pozwoliły 
na wyeliminowanie błędów i wprowadzenie potrzebnych korekt. 

Szczególne wyrazy wdzięczności kieruję do mojego francuskiego Przyjaciela - 
Jeana Dambron - który w ciągu długich lat znajomości umożliwił mi poznanie wielu 
wspaniałych rejonów Francji i jej kultury. Do poznania przeze mnie Francji przyczynili się 
geografowie francuscy. Wyrazy wdzięczności kieruję do profesorów: Michela Bonneau, 
Bernarda Barbier i Gilberta Armand, a także do geografów z Uniwersytetu w Clermont- 
-Ferrand. Adresatami moich podziękowań są również dawni Dyrektorzy Parku Narodo
wego Vanoise i Parku Regionalnego Vercors. W poznaniu tego kraju dużą rolę odegrały 
także wyjazdy służbowe z Instytutu Rozwoju Miast w Krakowie oraz Instytutu Geografii 
i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
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wydanie tej pracy.

Najserdeczniej dziękuję mojemu Mężowi prof, dr hab. Antoniemu Jackowskiemu za 
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i Małgorzacie Ciemborowicz za pomoc w redakcji technicznej i przygotowaniu książki 
do druku.

Danuta Ptaszycka-Jackowska

12



1. Zróżnicowanie przyrodnicze i kulturowe 
Francji podstawą rozwoju turystyki

1.1. Warunki środowiska przyrodniczego

Francję kontynentalną charakteryzuje duże zróżnicowanie walorów przyrodniczych, co 
wynika przede wszystkim z jej położenia i ukształtowania powierzchni (ryc. 1.1). Jak 
podkreślono już we Wstępie, Francja kontynentalna leży w Europie między Morzem 
Śródziemnym i Oceanem Atlantyckim, Kanałem La Manche i Morzem Północnym a Pi
renejami, Alpami, Jurą i Doliną Renu. W części północno-wschodniej granica przebie
ga obniżeniami i wyżynami między Strasburgiem a Dunkierką. Ponad połowę długości 
granic państwowych stanowią wybrzeża morskie i oceaniczne, a pozostałe są granicami 
lądowymi, które w większości poprowadzono przez obszary górskie Pirenejów, Alp i Jury.

Znaczna część obszaru Francji położona jest na cokole (tzw. Francja hercyńska), 
który tworzą utwory paleozoiczne - granity, gnejsy, kwarcyty, łupki, karbon. Występu
je tu szereg wypiętrzeń (Masyw Centralny, Armorykański, Wogezy, Ardeny), dość silnie 
zniszczonych. Utwory cokołu zostały bowiem mocno sfałdowane i wypiętrzone w okre
sie hercyńskim. Później zostały zrównane, częściowo zapadły się i zalało je morze. Pozo
stawiło ono osady jurajskie, kredowe i trzeciorzędowe, wypełniające np. niecki Basenów 
Paryskiego i Akwitańskiego. W górnym trzeciorzędzie Masyw Centralny i Wogezy uległy 
podniesieniu i licznym pęknięciom tektonicznym. Było to spowodowane wypiętrzaniem 
się Alp. W Masywie Centralnym, zwłaszcza w Owernii, towarzyszyła mu działalność wul
kaniczna, która w łańcuchu Puys trwała aż do czwartorzędu. Wykształciły się też wtedy 
rowy tektoniczne dolin Renu (na odcinku między Wogezami a Schwarzwaldem), Rodanu 
i Saony (najdłuższy, ciągnący się u stóp Alp i Jury), a także górnej Loary i jej dopływu 
Allier w Masywie Centralnym. W wyniku alpejskich ruchów górotwórczych osady morskie 
w geosynklinach południowo-zachodniej i południowo-wschodniej Francji wraz 
z krystalicznym podłożem zostały sfałdowane i wypiętrzone. Tak powstały Alpy, Pireneje 
i Jura. W plejstocenie Alpy i Pireneje były pokryte dużymi lodowcami, co spowodowało
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Tab.1.1. Ukształtowanie powierzchni Francji

Wysokość 
m n.p.m.

Odsetek 
powierzchni kraju

do 200 51

200-500 25

500-2000 20

>2000 4

Źródło: wg Chabot, 1969

wykształcenie się tam ostrych form 
wysokogórskich. Lodowce alpejskie 
schodziły do doliny Saony i Rodanu, 
osadzając tu utwory morenowe (po
jezierze Dombes). Na północy Francji 
w Basenie Paryskim wiatry nawiewały 
wtedy urodzajną glinkę lessową.

Ponad połowę Francji stanowią pa
górkowate niziny sięgające do 200 m 
n.p.m. (tab. 1.1). Zachodnią jej część - 
Półwyspy Bretoński i Cotentin - zaj

muje Masyw Armorykański, charakteryzujący się łagodnie wznoszącymi się grzędami 
i grzbietami (Montagne d’Arree, 384 m n.p.m.), pooddzielanymi szerokimi i płytkimi 
dolinami. W północnej części Francji położony jest Basen Paryski, będący rozciętą doli
nami rzek równiną, z wapiennymi i piaskowcowymi progami - kuestami Ile-de-France, 
Argonów, Mozy i Mozeli - oraz obszernymi, kredowymi wysoczyznami. W południowo- 
-zachodniej Francji rozciąga się Basen Akwitański. W jego zachodniej części znajduje się 
piaszczysta równina Landów, którą zamyka pas wysokich wydm nad Zatoką Biskajską.

Obszary górskie i wyżynne położone są w południowo-wschodniej i południowej 
części kraju. Do Francji należą północne stoki Pirenejów. Prawie na całej swej długości 
osiągają 2-3 tys. m n.p.m. (Vignemale, 3298 m n.p.m.). Francuski odcinek tych gór osiąga 
30-40 km szerokości. Alpy ciągną się pasem szerokości 100-120 km wzdłuż wschodnich 
granic kraju. Wewnętrzną strefę tworzą wysokie masywy krystaliczne, pokryte wieloletni
mi śniegami i lodowcami (Mont Blanc, 4810 m n.p.m.) (fot. 1.1-1.5) oraz metamorficzne 
pasma Alp Kotyjskich, Graickich i Nadmorskich. Na zachód od tej strefy rozciągają się 
Prealpy (Aramis, 2752 m n.p.m.) (fot. 1.6 i 1.7), które tworzą skały osadowe. Tektonicz
nym przedłużeniem Alp są łagodne, wapienne góry Jura, których część zachodnia należy 
do Francji (Cret de la Neige, 1723 m n.p.m.).

Rozległy obszar zajmuje hercyński Masyw Centralny (fot. 1.8 i 1.9). Jest to obszar 
wyżynno-górski, bardzo zróżnicowany pod względem krajobrazu, z licznymi stożkami 
wygasłych wulkanów (fot. 1.10 i 1.11). Kulminacją Masywu jest Puy de Sancy (1885 m 
n.p.m.). Przedłużeniem Masywu są również hercyńskie Ardeny i Wogezy w północ
no-wschodniej części Francji. W lesistym masywie Wogezów dominuje szczyt Grand 
Ballon (1423 m n.p.m.). Charakterystyczne są tu głębokie doliny i płaskie, kopulaste 
wierzchołki.

Większość terytorium kraju znajduje się w strefie klimatu umiarkowanego morskie
go. Klimat oceaniczny panuje na wybrzeżu Atlantyku, śródziemnomorski na wybrzeżu
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Morza Śródziemnego, a w Alpach i Pirenejach - górski. Wpływ klimatu kontynentalnego 
zaznacza się we wschodniej Francji i w jej wnętrzu. Średnie temperatury stycznia waha
ją się od poniżej 0°C na terenach górskich do około 7°C na zachodzie i około 9°C nad 
Morzem Śródziemnym. Natomiast w lipcu średnie temperatury wynoszą około 17°C na 
północy do około 23°C w strefie śródziemnomorskiej.

Największe opady występują w górach, gdzie sięgają do 2000 mm rocznie, a najmniej
sze na wybrzeżu śródziemnomorskim (poniżej 500 mm), głównie jesienią i zimą. W Ba
senie Paryskim poziom opadów nie jest wysoki (ok. 500 mm). Charakterystyczne są dwa 
typy wiatrów: zimny mistral wiejący z północy, w zimie, w dolinie Rodanu i tramontane 
wiejący z północnego zachodu w Langwedocji.

Wody śródlądowe stanowi dobrze rozwinięta sieć rzeczna z głównymi rzekami: Loarą, 
Sekwaną, Rodanem, Renem, Garonną oraz stosunkowo nieliczne jeziora: alpejskie (Bourget, 
Annecy, Genewskie), nad Zatoką Biskajską (Carcans, Cazaux i Sanguinet, Biscarrosse) i nad 
Zatoką Lwią (Vaccarós, Berre). Naturalne jeziora są uzupełnione zbiornikami zaporowymi 
(fot. 1.12 i 1.13).

Szczególnymi walorami cechują się ujścia rzek: delta Rodanu - Camargue - oraz 
estuaria Garonny, Loary i Sekwany. Główne rzeki, połączone siecią kanałów o długości 
4,5 tys. km, tworzą system żeglowny. Na wyróżnienie zasługuje Kanał Południowy łączący 
Garonnę z Morzem Śródziemnym. Wody śródlądowe, zwłaszcza rzeki i jeziora alpejskie, 
mają istotne walory dla turystyki wodnej. Stanowią też atrakcyjny element krajobrazu.

Francja należy do krajów wyróżniających się w Europie zasobami wód mineralnych 
(1200 źródeł). Dzięki nim funkcjonuje 108 uzdrowisk, położonych głównie w Masywie 
Centralnym, Alpach i Pirenejach.

W krajobrazie Francji bardzo mocno zaznaczają się wybrzeża morskie i oceaniczne. 
Podkreślić trzeba ich silne zróżnicowanie. W Akwitanii i Langwedocji-Roussillon brze
gi są płaskie, piaszczyste, z lagunami. Natomiast we Flandrii są piaszczyste, ale z wała
mi wydmowymi. Brzegi bretońskie charakteryzują się riasami, a normandzkie klifami. 
Skaliste brzegi dominują też w krajobrazie Prowansji i Korsyki. Wybrzeża atlantyckie 
mają dużą amplitudę wahań wody. Pływy sięgają 3-4 m, ale w Normandii i Bretanii 8 m 
(fot. 1.14-1.19).

Długość wybrzeży Francji kontynentalnej wynosi 5 533 km (tab. 1.2). Najdłuższe 
w skali Francji i silnie zróżnicowane są wybrzeża Bretanii: 437 km wybrzeży piaszczystych, 
573 km bagien i salin oraz 762 km wybrzeży skalistych.

Struktura ogółu wybrzeży francuskich obejmuje 1948 km wybrzeży piaszczystych 
(35,2% ogółu), 1316 km bagien i salin (23,7%) i 2269 km brzegów skalistych (41%), 
a wśród tych ostatnich 13% stanowią falezy (fot. 1.20). Na bogatą strukturę morfologicz
ną nakładają się zróżnicowane warunki klimatyczne. W sumie powoduje to, że wybrzeża
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Tab. 1.2. Długość wybrzeży Francji kontynentalnej wg regionów

Regiony i wybrzeża
Długość

km %

Nord-Pas-de-Calais 232 4,2

Haute - Normandie 167 3,0

Basse - Normandie 471 8,6

Bretagne 1 772 32,0

Centre Ouest - Atlantique 732 13,2

Aquitaine 456 8,2

Razem wybrzeża La Manche i Atlantyku 3830 69,2

Languedoc - Roussillon 214 3,9

Provence - Alpes - Côte d’Azur 687 12,3

Korsyka 802 14,6

Razem wybrzeża Morza Śródziemnego 1703 30,8

Ogółem Francja kontynentalna 5 533 100,0

Źródło: Littoral français, http://fr.wikipedia.org

francuskie stanowią niezwykle atrakcyjną ofertę dla wypoczynku i turystyki, która budzi
ła zainteresowanie już w XVIII w. (por. rozdz. 2).

Charakterystyczne jest dla Francji urozmaicenie świata roślinnego. W Akwita- 
nii powszechne są landy-piaski z borami sosny nadmorskiej, a w Bretanii wrzosowiska 
(fot. 1.21). W strefie śródziemnomorskiej występują lasy zielone z przewagą dębów i lau
rów. Obok winnic i gajów oliwnych są tu zarośla twardolistne typu makii. W środkowej 
i wschodniej Francji występują lasy liściaste ze znacznym udziałem buka, dębu oraz gra
bu. W górach jest piętrowy układ roślinności, a górna granica lasu przebiega na wysokości 
1800-2300 m n.p.m. Ogólna lesistość kraju wynosi 27% (zob. tab. 1.10).

We Francji świat zwierząt dziko żyjących trzeba rozpatrywać pod kątem ochrony fau
ny i bardzo silnie rozwiniętego łowiectwa, uznawanego za drugi - po piłce nożnej - sport 
narodowy (por. rozdz. 5.1.14). Niedźwiedzie, wilki i rysie są objęte całkowitą ochroną, ale 
wiele innych gatunków zwierząt jest przedmiotem polowań, m. in. sarny, jelenie, kozi
ce, muflony, dziki, zające i gołębie. Najlepsze warunki dla rozwoju wielu gatunków fauny 
panują w górach. Najczęściej utożsamianymi z górami gatunkami są kozice i muflony. 
Ciekawy jest fakt wydzielenia we Francji 8 rozległych rezerwatów łowieckich (tab. 1.3), 
w których nie tylko prowadzi się polowania, ale również dba o populację określonych 
gatunków. Względy użytkowe mają znaczenie dla utrzymania równowagi gatunkowej
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Ryc. 1.1. Francja - ukształtowanie powierzchni i podział na regiony
Źródło: www.Region_de_France.svg





Zróżnicowanie przyrodnicze i kulturowe Francji podstawą rozwoju turystyki

Tab. 1.3. Przyrodnicze obszary chronione we Francji na przełomie lat 2007/2008

Typ obszaru chronionego
Francja kontynentalna

liczba obiektów powierzchnia (kmi 2)

Obszary wodno-błotne objęte Konwencją Ramsar 21 7 260

Rezerwaty biosfery 8 10 740

Natura 2000 - ochrona ptaków 371 46 086

Natura 2000 - ochrona siedlisk 1 334 52188

Parki narodowe:
- serce parku
- przestrzeń przyległa

6 3 508
9 092

Narodowe rezerwaty przyrody 140 1 632

Korsykańskie rezerwaty przyrody 6 840

Regionalne rezerwaty przyrody 150 173

Ochrona biotopów 645 1 307

Narodowe rezerwaty łowieckie 1 dzikich zwierząt 8 287

Rezerwaty biologiczne i leśne 195 292

Miejsca sklasyfikowane 2 429 9 233

Chronione wybrzeża (w tym 1 tys. km brzegów rzek) 600 1 172

Miejsca ochrony przestrzeni przyrodniczych 2 227 1 376

Morskie parki przyrody 1 3 433

Regionalne parki przyrody 43 68 913

i liczbowej ryb w wodach śródlądowych. Stanem fauny wodnej szczególnie zainteresowa
ni są wędkarze. Wędkarstwo w połączeniu z rybołówstwem morskim jest trzecią w kolej
ności dziedziną sportu we Francji (Boyrie-Fénié, Fénié 2000, Chabot 1969, Ginier 1974, 
Kurek red. 2012, Straszewicz 1972, Warszyńska red. 1994).

Uwaga: brak podsumowania powierzchni „ogółem” wynika z tego, że szereg typów obszarów chronionych nakłada 
się na siebie (np. Natura 2000 powstaje często na obszarach już chronionych) lub jest integralną częścią innych 
(np. rezerwaty przyrody w parkach regionalnych). Stąd powierzchnia „ogółem" byłaby nieprawdziwa.

Źródło: Parcs naturels régionaux de France [biuletyn] Fédération des Parcs naturels régionaux de 
France. Paris, www.parcs-naturels-regionaux.fr
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1.2. Ochrona przyrody

Zróżnicowane i bogate środowisko przyrodnicze było czynnikiem współdecydującym 
o rozwoju we Francji wielkoprzestrzennych form ochrony przyrody. Pierwsze rezerwaty 
przyrody powstały w połowie XIX w. Do nich należał pierwszy we Francji chroniony ob
szar o walorach krajobrazowych o powierzchni 1 000 ha w lesie Fontainebleau koło Paryża 
(1861 r.). Na początku XX w. Francja włączyła się w nurt tworzenia parków narodowych. 
Pierwszym był park narodowy „La Bćrarde” powołany w Alpach w 1913 r. Następne dzie
siątki lat upłynęły na tworzeniu innych rezerwatów, a także na bardzo istotnej ochronie 
cennych miejsc (sites) łącznie z ich niejednokrotnie rozległym otoczeniem1. Były one i po
zostają do dziś określane mianem miejsc sklasyfikowanych (sites classés).

1 Pierwsza ustawa o ochronie okolic i miejsc (sites) oraz pomników przyrody została przyjęta 
we Francji w 1906 r.

2 Problematykę tę przedstawiła autorka już w latach 70. (Ptaszycka-Jackowska 1974).

Przełomem w ochronie przyrody we Francji był rok 1960, kiedy przyjęto ustawę 
o ochronie przyrody, a w ślad za nią w 1961 r. wydano dekret stwarzający możliwości 
tworzenia parków narodowych.

Oryginalną koncepcją francuską stało się łączenie funkcji ochrony przyrody z roz
wiązywaniem problemów przestrzenno-ekonomicznych, zwłaszcza na terenach górskich, 
które wyludniały się na skutek odpływu ludności do miast i regionów przemysłowych. 
Konieczność zahamowania tych niekorzystnych procesów, a jednocześnie uznanie roli tu
rystyki w aktywizacji gospodarczej regionów i potrzeba zagospodarowania dla turystyki 
nowych obszarów sprawiły, że Francuzi opracowali i zrealizowali koncepcję parku naro
dowego tworzonego razem ze strefą otaczającą1 2.

Ochronie przyrody służy sam park traktowany jako „serce”, w którym nie ma miejsca 
dla uciążliwych form turystyki czy sportów. Rozwojowi turystyki służy otoczenie dawniej 
określane mianem strefa zewnętrzna (zone périphérique), a od 2006 r. nazywana strefą 
przyległą (l’aire d’adhésion).

Warunkiem utworzenia parku narodowego była przyroda nieprzekształcona przez 
człowieka. Takie warunki we Francji spełniały wysokie góry i w ich obrębie utworzono aż 
5 parków narodowych (tab. 1.4, ryc. 1.2). Pierwszym był wspomniany już Park Narodowy 
„La Bćrarde”, w 1924 r. powiększony i nazwany „Pelvoux”. W 1973 r. został on reaktywo
wany pod nazwą „Ecrins” na podstawie nowej ustawy o ochronie przyrody. Trzy parki na
rodowe powołano w Alpach („Vanoise”, „Ecrins”, „Mercantour”), jeden w Pirenejach („Pi
reneje Zachodnie”) (fot. 1.22-1.24) i jeden w Masywie Centralnym („Cévennes”). Szósty
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Tab. 1.4. Parki narodowe we Francji w 2012 r. wg roku utworzenia

Nazwa parku narodowego 
(PN)

Rok 
utworzenia

Region
Powierzchnia 

km2
Frekwencja 
tys. osób

PN de la Vanoise 1963 Rhône-Alpes 529 720

PN de Port-Cros 1963 Provence-Alpes-Côte d’Azur 6 1 600

PN des Pyrénées 1967 Midi-Pyrénées, Aquitaine 457 1 500

PN des Cévennes 1970
Languedoc-Roussillon, 
Rhône-Alpes

913 2 000

PN des Ecrins 1973
Rhône-Alpes, 
Provence-Alpes-Côte d’Azur

918 700

PN de Mercantour 1979 Provence-Alpes-Côte d’Azur 685 600

Ogółem 3 508 7120

3 Po oddaniu książki do druku utworzono w 2012 r. siódmy Park Narodowy Calanques między 
Marsylią i Cassus. Ponadto projektowany jest kolejny Park Narodowy między Szampanią i Burgundią.

Źródło: Francja, 2006 (w:) Wielki Encyklopedyczny Atlas Świata t. I, Europa Zachodnia, PWN S.A., 
Warszawa s. 52-65, Peyroutet, 2010, Les parcs nationaux français, territoire de reference, Paris 
2013.

park obejmuje zaś zespół wysepek z największą Port-Cros, na Morzu Śródziemnym, na 
południe od Tulonu. Strefą przyległą dla tego Parku jest obszar otaczającego morza o sze
rokości 600 m, gdzie chroniona jest woda morska i roślinność przydenna3.

Dla każdego parku narodowego opracowuje się Kartę Parku (charte). Jest to plan 
ochrony i zagospodarowania sporządzany na zasadach planu przestrzennego zawierające
go opis zasad ochrony ścisłej w sercu parku i dopuszczalnego zagospodarowania terenów 
przyległych. Istotne jest współuczestnictwo gmin w opracowaniu tej Karty, aby jej zapisy 
były powszechnie akceptowane i realizowane. W opracowaniu powinny uczestniczyć tak
że wszystkie inne podmioty związane z terytorium parku.

Utworzenie w 1963 r. pierwszego parku narodowego „Vanoise” w wysokich Alpach, 
wzbudziło falę protestów i dyskusji. W tym czasie bowiem zaczęło rozwijać się narciarstwo 
na lodowcach, uprawiane w ciągu całego roku, o dużym znaczeniu ekonomicznym. W Par
ku „Vanoise” znalazły się lodowce będące w sferze zainteresowań lobby narciarskiego. Spory 
te trwały wiele lat, ale Park się obronił. Natomiast dookoła niego powstało szereg wysoko
górskich stacji narciarskich (fot. 1.25, 1.26), których urządzenia w postaci wyciągów i tras 
zjazdowych sięgają do samych granic Parku. Obecnie w bezpośrednim sąsiedztwie rozwija
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Ryc. 1.3. Regionalne parki przyrody we Francji w 2010 roku
Źródło: Parcs naturels régionaux de France [biuletyn]. Fédération des Parcs naturels régionaux de 
France, Paris, www.parcs-naturels-regionaux.fr

się narciarstwo pozatrasowe. Podobna lokalizacja narciarstwa ma miejsce w pozostałych 
parkach alpejskich i w Parku Pirenejskim.

Działalność parków narodowych jest koordynowana na szczeblu państwowym przez 
Parc nationaux de France - jednostkę powołaną w 2006 r.

W 1967 r. wydano we Francji dekret ustalający zasady tworzenia innej kategorii obsza
rów chronionych - regionalnych parków przyrody (les parcs naturels régionaux). W ciągu 
40 lat powstały we Francji kontytnentalnej (z Korsyką) 44 takie parki (tab. 1.5, ryc. 1.3). 
Tworzono je na obszarach rolniczych i leśnych, użytkowanych gospodarczo, które wobec
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Tab. 1.5. Regionalne parki przyrody we Francji w roku 2009

Lp- Nazwa parku
Rok 

utworzenia
Powierzchnia 

km2
Liczba gmin

1. Alpilles 2007 510 16

2. Armorique 1969
1 120 

(+600 strefa morza)
39

3. Avesnois 1998 1 250 129

4. Ballons des Vosges 1989 2 915 203

5. Boucles de la Seine Normande 1974 810 72

6. Brenne 1989 1 660 46

7. Brlère 1970 490 18

8. Camargue 1970 865 2

9. Caps et Marais d'Opale 1986 1 320 152

10. Causses du Quercy 1999 1 750 97
11. Chartreuse 1995 690 52

12. Corse 1972 3 750 143

13. Forêt d’Orlent 1970 715 50

14. Gâtlnals Français 1999 635 57

15. Grands Causses 1995 3160 94

16. Haut-Jura 1986 1 640 105
17. Haut-Languedoc 1973 2 605 93

18. Haute-Vallée de Chevreuse 1985 245 21

19. Landes de Gascogne 1970 3 030 41
20. Llvradois-Forez 1986 3100 170

21. Loire-Anjou-Touraine 1996 2 530 136

22. Lorraine 1974 2195 188
23. Luberon 1977 1 650 71

24. Marais du Cotentin et du Bessln 1991 1 450 144

25. Massif des Bauges 1995 810 58
26. Millevaches en Limousin 2004 3 000 113

27. Montagne de Reims 1976 500 69

28. Monts d'Ardèche 2001 1 800 132

29. Morvan 1970 2 260 94

30. Narbonnalse en Médlterrannée 2003 800 20

31. Normandie-Maine 1975 2 340 150

32. Oise-Pays de France 2004 600 59

33. Perche 1998 1 820 118

34. Périgord-Limousin 1998 1 800 78

35. Pilât 1974 700 47

36. Pyrénées Arlégeolses 2009 2 465 142

37. Pyrénées Catalanes 2004 1 371 64

38. Queyras 1977 600 11

39. Scarpe-Escaut 1968 450 48

40. Vercors 1970 1 780 68

41. Verdon 1997 1 800 45

42. Vexln Français 1995 655 94

43. Volcans d’Auvergne 1977 3 950 153

44. Vosges du Nord 1976 1 300 111

Ogółem 70 886 3 813

Źródło: http://fr.wikipedia.org/wiki/Park_naturel 
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słabego ich dotychczasowego rozwoju zachowały naturalny lub w małym stopniu zmie
niony charakter przyrodniczo - wiejski (Ptaszycka-Jackowska 1974,2012a).

Parki regionalne rozproszone są na terenie całego kraju, w 21 regionach i 69 departa
mentach. Zajmują w sumie ponad 70 tys. km2, co stanowi 13% terytorium kraju. Zamiesz
kuje je około 3 min osób.

Według prawa zróżnicowana misja parków regionalnych polega na:
- ochronie dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i krajobrazowego,
- rozwoju ekonomicznym i socjalnym,
- przyjmowaniu turystów i innych gości oraz działalności informacyjnej,
- prowadzeniu badań i doświadczeń,
- uczestniczeniu w zagospodarowaniu przestrzennym.
Regionalne parki reprezentują ogromne bogactwo francuskiego środowiska przyrod

niczego (tab. 1.6).
Oprócz ochrony różnorodności przyrodniczej parki regionalne muszą rozwiązywać 

problemy wynikające z ich użytkowania i położenia. Takie parki jak te znajdujące się 
w pobliżu aglomeracji paryskiej - Haute Vallée de Chevreuse, Vexin, Gâtinais Français 
- są narażone na presję urbanizacyjną. Grupa innych parków - Luberon, Corse, Vercors 
(fot. 1.27-1.30), Ballons des Vosges - wyróżniają się zbyt wysoką frekwencją turystyczną. 
Są też parki o zróżnicowanej strukturze rolnej, m.in. Grands Causses i Queyras. Parki 
takie wymagają podejmowania odpowiednich działań, by nie dopuścić do zniszczenia 
przyrody i krajobrazu.

Tab. 1.6. Typy środowiska przyrodniczego charakterystyczne dla parków regionalnych

Typ środowiska Przykładowe parki regionalne

Góry wysokie Queyras, Corse

Góry średnie Volcans d'Auvergne, Haut Languedoc

Pola podzielone żywopłotami (bocage) Normandie-Maine, Avesnols

Obszary wodno-błotne Brlère, Marais du Cotentin et du Bessin

Płaskowyż wapienny krasowy Grand Causses, Vercors, Verdon

Rzeki I estuaria
Loire-Anjou-Touraine 
Landes de Gascogne

Front brzegowy Armorique, Camargue

Lasy Vosges du Nord, Ballon des Vosges, Llvradois Forez, Pliât

Źródło: Parcs naturels régionaux de France [biuletyn]. Fédération des Parcs naturels régionaux de 
France. Paris, www.parcs-naturels-regionaux.fr
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W użytkowaniu ziemi we wszystkich parkach regionalnych łącznie dominują użytki 
rolne, które zajmują 40% ich terytorium, z czego połowę stanowią pastwiska. Na lasy przy
pada 35% powierzchni parków, przy czym parki są silnie zróżnicowane pod względem 
lesistości. Są bowiem wśród nich takie, gdzie lasy zajmują 80% powierzchni (Parć Haut 
Languedoc) i jednocześnie takie, w których lasy stanowią zaledwie 2% (Parć Marais du 
Cotentin et du Bessin).

Duże jest zróżnicowanie parków regionalnych pod względem gęstości zaludnienia. 
Średnia dla wszystkich parków wynosi 41 mieszkańców/km2, a wahania sięgają od 7 osób/ 
km2 na Korsyce do 360 w Parku Scarpe Escaut.

4 Miasta są zainteresowane parkami jako miejscami wypoczynku i turystyki dla swoich 
mieszkańców.

Specyfiką francuskich parków regionalnych są zasady ich powoływania. Są one bo
wiem tworzone na wniosek zainteresowanych gmin albo na wniosek władz regionalnych, 
pod warunkiem zgody właściwych terytorialnie gmin (fot. 1.31). W pierwszym przypad
ku zainteresowane gminy tworzą konsorcja i przygotowują odpowiednie wnioski kierowa
ne do władz regionalnych. Obecnie parki współtworzy blisko 4000 gmin. Przynależność 
gmin do parku jest dobrowolna, co oznacza dobrowolny akces do parku oraz możliwość 
wystąpienia z niego.

Duże znaczenie parków dla ich mieszkańców wynika z mechanizmów finansowania 
ich funkcjonowania. Polega to na montażu budżetu parku ze środków pochodzących 
z różnych źródeł, w tym regionalnych, departamentalnych, izb handlowych, sąsiednich 
miast4 i własnych gmin, a następnie na redystrybucji budżetu na określone potrzeby gmin 
parkowych (Ptaszycka-Jackowska 2000, 2006). Dzięki temu na parkowych obszarach, na 
ogół słabo rozwiniętych ekonomicznie, możliwe są różne inwestycje w dziedzinie zago
spodarowania turystycznego i wyposażenia w infrastrukturę komunalną, a także two
rzenie miejsc pracy dla mieszkańców i doskonalenie kadr, w tym przewodnickich, in
struktorskich itp. W przypadkach dominowania w parkach rolnictwa czy leśnictwa park 
inicjuje odpowiednie działania gospodarcze i ochronne. Najcenniejsze fragmenty parków 
obejmowane są ochroną w postaci rezerwatów (fot. 1.32-1.34).

W tej ogólnej charakterystyce parków regionalnych nie można pominąć istnienia 
w nich obiektów zabytkowych o randze pomników historii, a także innych walorów 
kulturowych, w tym folkloru. Tworzenie parków regionalnych niejednokrotnie ułatwia 
i przyśpiesza odtwarzanie starych i powstawanie nowych wartości. Przykładem jest Park 
„Vercors” koło Grenoble, gdzie specjalną uwagę skoncentrowano na utrwaleniu pamięci 
partyzantów francuskich (Maquis), bohatersko broniących się w masywie Vercors przeciw 
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hitlerowcom. W ich oddziałach walczyli młodzi Polacy. Dla upamiętnienia tych zdarzeń 
wybudowano muzeum i cmentarze, poprowadzono specjalną Drogę Krzyżową. Jedna ze 
stacji poświęcona jest pamięci Polaków (fot. 1.35).

Parki regionalne kryją w swoich granicach także najstarsze ślady obecności człowieka. 
Do takich należą m.in. prehistoryczne groty w Parku „Pyrenees Arićgeois” - Niaux, Mas - 
d’Azil, Bedeilhac, czy antyczne zabytki Saint - Lizier i zamek Pailhes.

Parki regionalne są zrzeszone w ogólnokrajowej organizacji Parcs naturels régionaux 
de France, utworzonej w 1972 r. i mającej siedzibę w Paryżu.

Jak ilustruje to tab. 1.3, we Francji jest wiele typów przyrodniczych obszarów chronio
nych. Wiele z nich powstało na bazie prawa międzynarodowego (Kowalczyk red. 2010, 
Richez 1992). Do takich należą strefy wodno-błotne objęte konwencją Ramsar, rezerwaty 
biosfery (ryc. 1.4), obszary Natura 2000. Części centralne parków narodowych należą do 
II grupy klasyfikacyjnej Światowej Unii Ochrony Przyrody, a strefy przyległe oraz parki 
regionalne do V grupy. Zwraca uwagę istnienie szeregu typów rezerwatów, z których tylko 
część może być sklasyfikowana w I grupie unijnej.

Istnienie we Francji długiej i bardzo urozmaiconej linii brzegowej morskiej i oceanicz
nej (por. rozdz. 1.1) wywołało potrzebę ochrony najcenniejszych jej fragmentów. Wpro
wadzono w tym celu kategorię „obszary chronionych wybrzeży” oraz „morskie parki 
przyrody”. Ponadto strefa przybrzeżna chroniona jest w Parku Narodowym „Port Cros”
i w Parku Regionalnym „Armorique”. 
Fragmenty wybrzeży bretońskich 
i strefa morza objęte są Rezerwatem 
Biosfery Iroise.

Wśród ośmiu rezerwatów biosfe
ry we Francji kontynentalnej (tab. 1.3 
i ryc. 1.4) jeden, położony w Woge- 
zach, jest rezerwatem transgranicznym 
i łączy się z niemieckim Pfälzerwald.

Szczególnie cennymi obiektami 
są Park Regionalny i rezerwat „Ca
margue” (fot. 1.36), położone w del
cie Rodanu, będące strefą przenikania 
się środowiska lądowego i morskiego. 
Znajduje się tam jedna z największych 
w Europie ostoi ptaków.

Oryginalną francuską formą ochro
ny są „miejsca sklasyfikowane”. Miejsca

Ryc. 1.4. Rezerwaty biosfery we Francji 
w 2010 r.

Źródło: http://www.unesco.org
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Ryc. 1.5. Obiekty wpisane na Listę Światowego 
Dziedzictwa UNESCO - stan w 2010 r.

Źródło: www.france24.com//sites-francais

przyrodnicze sklasyfikowane (sites na
turels classés), nazywane także „miej
scami sklasyfikowanymi i pomnikami 
przyrodniczymi” (sites classés et monu
ments naturels), mają charakter histo
ryczny, artystyczny, naukowy, legen
darny lub malowniczy i są chronione 
na podstawie prawa z 2 maja 1930 r. 
(Dinkel 1997). Są to obszary i obiek
ty bardzo zróżnicowane, wymagające 
w interesie ogólnym zachowania ich 
stanu (poprzez utrzymanie porządku, 
odnowę, przywrócenie walorów) i za
bezpieczenia przed wszelkimi niebez
pieczeństwami (zniszczeniami, pogor
szeniem stanu, utratą wartości).

Do tej kategorii zaliczane są:
- obszary naturalne wymagające 
ochrony przed wszelką urbanizacją 
i zagospodarowaniem,

- cenne krajobrazy ze względu na ich naturalny charakter lub efekt działalności czło-
wieka,

- parki i ogrody,
- otoczenie krajobrazowe pomników historycznych i ich zespołów, dla których prze

pisy prawa z 1913 r. odnośnie pomników historycznych są niewystarczające.
Podobnie jak w przypadku pomników historii (por. rozdz. 1.3) są dwie kategorie przy

rodniczych miejsc sklasyfikowanych (Site naturel classe 2012):
- miejsca sklasyfikowane (sites classes),
- miejsca objęte rejestrem (sites inscrits).
Miejsca sklasyfikowane są wyjątkowe, wymagające ochrony na szczeblu krajowym: 

elementy znaczące, miejsca, które chce się chronić ze względu na ich wartości lub na pa
mięć o wydarzeniach, które tu zaistniały. Natomiast miejsca rejestrowane mają rozpo
znane walory, wymagają opieki w formie konsultacji z Architektem Budynków Francji 
odnośnie prac, które są przedsiębrane.

Dane o kategoriach i o liczbie miejsc w poszczególnych kategoriach są rozbieżne we
dług różnych źródeł. Według danych francuskiego Ministerstwa Środowiska (Les sites en 
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France 2010, Les sites touristiques en France 2011/ w 2005 r. było we Francji 2 620 miejsc 
sklasyfikowanych, obejmujących 8 070 km2 (1,28 % terytorium kraju) i 4 780 miejsc obję
tych rejestrem zajmujących 16 360 km2 (2,6 %). Inne dane podaję biuletyn Federacji regio
nalnych parków przyrodniczych we Francji (tab. 1.3).

We francuskich przyrodniczych obszarach chronionych realizowane są zasady zrów
noważonego rozwoju. Parki narodowe podpisały „Kartę europejską turystyki trwale zrów
noważonej na obszarach chronionych”, a parki regionalne uznawane są za prekursorów 
realizacji polityki trwałego, zrównoważonego rozwoju.

Na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO wpisano 
jedyny z terenów Francji kontynentalnej obiekt przyrodniczy: Golfe de Porto (Zatokę 
Porto) na północno - zachodnim wybrzeżu Korsyki (ryc. 1.5, fot. 1.37).

1.3. Zasoby kulturowe

Francja ma ogromne zasoby kulturowe, które powstawały w wielowiekowej historii kraju 
aż po czasy współczesne (Dinkel 1997). Są one omówione oddzielnie jako dziedzictwo 
kulturowe i dzieła współczesne.

1.3.1. Dziedzictwo kulturowe

Dzieje kultury francuskiej zaczynają się w okresie paleolitu, o czym świadczą zachowane 
zespoły malowideł i rytów naskalnych w jaskiniach m.in. Lascaux, Font-de-Gaume, Les 
Combarelles. W Bretanii, w Carnac i Erdeven znajdują się zespoły pomników megalitycz
nych z epoki neolitu.

Z czasów Rzymskiej Galii zachowały się monumentalne areny (fot. 1.38-1.41), amfi
teatry, łuki triumfalne, mauzolea, akwedukty, m.in, w Orange, Nîmes, Arles, Saint-Remy- 
-de-Provence, Lyonie. Zabytkiem przedromańskim jest bazylika w Saint Denis.

Bogaty był we Francji styl romański, w ramach którego istniały różne szkoły regional
ne: burgundzka, owerniacka, akwitańska, prowansalska i normandzka. Charakterystycz
ne były kościoły kopułowe, których przykładem jest St. Front w Périgueux. Przy szlakach 
pielgrzymkowych do hiszpańskiego Santiago de Compostela powstawały specjalne kościo
ły pielgrzymkowe, np. St. Sernin w Tuluzie (fot. 1.42). W XII w. cystersi rozpowszechnili 
w Europie formy architektury późnoromańskiej, które wywodziły się z Pontigny i Fontenay

5 a także http://fr.wikipedia.org/wiki/site_naturel... 
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(Ptaszycka-Jackowska 2012a). W stylu romańskim budowane były pierwsze mury obronne, 
np. w Annecy (fot. 1.43), w Carcassonne i Mont-Saint-Michel (z opactwem). Z wczesnego 
średniowiecza pochodzi miasteczko Les-Baux- de-Provence (fot. 1.44 i 1.45).

Gotyk powstał w połowie XII w. w prowincji Ile-de-France. Najwspanialszymi jego 
przykładami są gotyckie katedry (fot. 1.46 i 1.47); z XIII w. pochodzą katedry w Chartres, 
Reims i Amiens. W Chartres (fot. 1.48) i Bourges rozwijała się sztuka witrażowa.

W końcu XV i w XVI w. Francja była pod wpływem włoskiego renesansu. Na gotyckie 
budowle nakładano renesansowe dekoracje, np. w kościołach St. Pierre w Caen, St. Eusta
chę w Paryżu i w zamkach nad Loarą.

Wiek XVII przyniósł francuski klasycyzm barokowy. Z tego okresu pochodzi Hôtel 
Lambert w Paryżu, pałac Maison-Laffitte, założenie pałacowo-ogrodowe w Vaux-le-Vicom- 
te i wywodzący się z niego zespół pałacowo-parkowy w Wersalu (fot. 1.49-1.52). Ważnymi 
osiągnięciami były także wschodnia fasada Luwru i kościół St. Louis-des-Invalides w Paryżu.

W XVIII w. powstała m.in. słynna manufaktura gobelinów w Luwrze, a także sztuka 
rokoko. Natomiast w XIX w. rozwinęły się kolejno style: empire, historyzm i eklektyzm. 
Wówczas wybudowano w Paryżu kościół La Madeleine i Łuk Triumfalny oraz Operę, 
Bazylikę Sacré-Coeur (fot. 1.53), Galerię La Fayette (fot. 1.54). Wtedy też współczesny 
kształt otrzymał Palais de Justice.

W XIX i XX w. Francja wywierała wpływ na rozwój malarstwa niemal w całej Europie. 
Powstały tu style: impresjonizm (C. Monet, A. Renoir, C. Pissarro, E. Degas), postimpre
sjonizm (P. Signac), symbolizm (P. Gauguin), kubizm (P. Cézanne). Szczególne miejsce 
w twórczości rzeźbiarskiej zajął A. Rodin. Paryż stał się ośrodkiem skupiającym najwybit
niejszych artystów francuskich, europejskich, amerykańskich.

Nie można tu pominąć rozwoju sztuk teatralnych, w tym opery, a także kabaretów ze 
słynnym Moulin Rouge (fot. 1.55) i Folies Bergère. Przez dziesiątki lat, zwłaszcza po II 
wojnie, Francja słynęła z artystów-piosenkarzy, którzy wywierali wpływ na kształtowanie 
się kultury piosenkarskiej w Europie.

Paryż XIX i XX w. był też stolicą mody, zwłaszcza damskiej, a także kosmetyków.
W ciągu wieków rozwinęły się we Francji dwie specyficzne dziedziny kultury: sztu

ka kulinarna i winiarstwo. Francuska gastronomia z jej tradycjami ma renomę światową 
i często sama w sobie stanowi cel przyjazdów turystycznych do Francji. W uznaniu jej wa
lorów gastronomia i tradycyjna kuchnia francuska zostały sklasyfikowane w 2010 r. przez 
UNESCO jako Światowe Dziedzictwo Niematerialne6.

6 Na Liście Dziedzictwa Niematerialnego UNESCO są ponadto m.in. flamenco, litewskie śpiewy 
wielogłosowe, techniki japońskie jedwabnictwa, kaligrafia chińska, koronki chorwackie, tango 
argentyńskie, akupunktura, taniec z nożami (Peru) (Lehalle 2010, 2011).
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Francja wyróżnia się szczególnym szacunkiem dla swojego dziedzictwa. Świadczy 
o tym liczba zabytków (we Francji określanych mianem „pomników historii”) i muzeów. 
Chronionych jest 43 720 pomników historii, w tym 14 428 pomników sklasyfikowanych 
i 29 292 w rejestrze7. Ponadto chronione są 2 193 parki i ogrody, w tym 595 sklasyfikowa
nych i 1 598 w rejestrze (Lehalle 2010,2011).

7 Podział na sklasyfikowane i w rejestrze podyktowany jest różnicami w zasadach opieki nad 
nimi i finansowania.

Pod względem ogólnej liczby pomników historii dominują regiony Ile-de-France 
i Bretania. Te dwa regiony mają najwięcej obiektów sklasyfikowanych i objętych rejestrem 
(tab. 1.7). Natomiast najmniej jest ich na Korsyce.

O wartości dziedzictwa kulturowego we Francji świadczy fakt, że 31 miejsc (sites) wpi
sanych zostało na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO (zob. ryc. 1.5):

- klasztory: de Saint-Savin sur Gartempe (fot. 1.56) i Fontenay,
- bazylika i wzgórze Vézelay,
- katedry w Chartres, Bourges, Amiens i Reims,
- centra historyczne miast: Awinionu (fot. 1.57 i 1.58), Hawru, Carcassonne (fot. 1.59 

i 1.60), Lyonu (fot. 1.61) i Nancy,
- zespół winnic w Saint Emilion,
- pałace z parkami w Fointainebleau i Wersalu,
- zagospodarowane brzegi Sekwany w centrum Paryża,
- Provins - miasto średniowiecznych targów,
- sieć 12 miejsc zabytkowych w Vauban,
- miejsce prehistoryczne i jaskinie w dolinie Vézère,
- teatr antyczny i łuk triumfalny w Orange (fot. 1.62),
- Dolina Loary między Sully i Chalonnes z licznymi zamkami (fot. 1.63 - 1.70),
- Wielkie Saliny z produkcją soli - Saline Royale d’ Arc-et-Senans,
- Akwedukt rzymski Pont du Gard koło Nîmes (fot. 1.71),
- opactwo Mont Saint-Michel wraz z otoczeniem (fot. 1.72 - 1.78),
- średniowieczne drogi Świętego Jakuba do Composteli (Hiszpania),
- Kanał Południowy między Garonną a Morzem Śródziemnym,
- Port de la Lune w Bordeaux,
- Rezerwat Przyrody Scandola na Korsyce w Zatoce Golf de Porto
oraz 2 obiekty o charakterze transgranicznym: francusko-hiszpański szczyt w Pirene

jach Mont Perdu i francusko-belgijski zespół 56 zabytkowych strażnic.
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Tab. 1.7. Pomniki historii i muzea we Francji wg regionów w 2010 roku

Region

Pomniki historii

Muzea
ogółem

w tym

sklasyfikowane
objęte 

rejestrem

liczba % liczba liczba %

Alsace 1 400 3,2 354 1 046 48 4,0

Aquitaine 2 802 6,5 751 2 051 58 4,8

Auvergne 2 223 5,1 642 1 581 30 2,6

Bourgogne 2199 5,1 809 1 390 69 5,8

Bretagne 3 010 6,9 1 121 1 889 37 3,1

Centre 2 746 6,3 838 1 908 65 5,4

Champagne-Ardenne 1 431 3,3 654 777 34 2,9

Corse 286 0,7 128 158 9 0,8

Franche-Comté 1 292 3,0 295 997 33 2,8

Ile de France 3 804 8,8 1 126 2 678 137 11,2

Languedoc-Roussillon 1 992 4,6 609 1 383 56 4,7

Limousin 1 010 2,3 314 696 11 0,9

Lorraine 1 629 3,7 646 983 39 3,4

Midi-Pyrénées 2 637 6,2 856 1 781 74 6,1

Nord-Pas-de-Calais 1 430 3,3 423 1 007 46 3,8

Basse Normandie 1 841 4,2 602 1 239 49 4,1

Haute Normandie 1 146 2,6 356 790 41 3,4

Pays de la Loire 2 058 4,7 658 1 400 55 4,6

Picardie 1 589 3,7 698 891 36 3,1

Poitou-Charentes 2158 5,0 774 1 384 44 3,7

Provence-Alpes-Côte d’Azur 2193 5,1 874 1 319 118 9,9

Rhône-Alpes 2 451 5,7 810 1 641 106 8,9

Ogółem 43 327 100,0 14 338 28 989 1 195 100,0

Źródło: Opracowano na podstawie Mémento du tourisme 2011.

We Francji w 2010 r. było ogółem 1 195 muzeów (tab. 1.7). Spośród nich 37 ma 
rangę narodową. Aż 70% tych placówek znajduje się w regionie Ile-de-France, głównie 
w Paryżu. Zbiory muzeów narodowych podlegają Dyrekcji Muzeów Francji w Minister
stwie Kultury. W skali regionalnej najwięcej muzeów poza Ile-de-France jest w regionach 
Provence-Alpes-Côte d’Azur i Rhône-Alpes (Les sites en France 2010, Les sites touristiques 
en France 2011).
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Ciekawe i ważne jest pojęcie „miejsce” (site), które w literaturze i praktyce funkcjo
nuje we Francji od 1906 r., kiedy to cenne obiekty o znaczeniu historyczno-kulturowym 
wraz z ich otoczeniem objęto ustawową ochroną, głównie o charakterze krajobrazowym. 
Obecnie pod tym hasłem specjaliści francuscy wyróżniają dwie grupy miejsc o znaczeniu 
turystycznym:

- miejsca kulturowe (sites culturels), a wśród nich pomniki historii, muzea narodowe 
i inne obiekty zabytkowe sklasyfikowane lub objęte rejestrem,

- miejsca o charakterze niekulturowym (sites non culturels), do których zaliczają m.in. 
parki rozrywkowe i edukacyjne, obiekty komunikacyjne (wiadukty, zabytkowe ko
lejki), ogrody zoologiczne, muzea oceanograficzne itp. (por. rozdz. 1.3.2).

Tabela 1.8 jest wykazem 30 miejsc kulturowych, które w 2010 r. wyróżniały się naj
większą frekwencją turystyczną. Najwyższa była w Luwrze (ponad 8 min zwiedzających 
rocznie), na wieży Eiffla (niemal 7 min) i w pałacu w Wersalu (ponad 6 min). Wśród 30 
miejsc objętych zestawieniem bezwzględnie dominuje Paryż z 22 miejscami kulturowymi 
(73,3% wymienionych). Ma to ścisły związek z najwyższą frekwencją turystyczną w tym 
mieście.

Analogiczna tabela (1.9) obejmuje 30 miejsc tzw. „niekulturowych”.
Należy dodać, że w większości tych obiektów obserwuje się stały wzrost frekwencji, 

a tylko w pojedynczych przypadkach okresowe jej spadki (por. rozdz. 4).
We Francji podejmuje się różne działania na rzecz ochrony dziedzictwa. Do ważniej

szych należy przyznawanie miastom i regionom tytułu „Miasta i Regiony Sztuki i Historii” 
za lokalne osiągnięcia w zachowaniu dziedzictwa. Dotychczas tytuł taki uzyskało ponad 
120 miast i regionów. Wśród nich prym wiedzie departament Aveyron w regionie Midi- 
-Pyrénées, w którym sklasyfikowano 10 jednostek związanych głównie z ochroną średnio
wiecznych budowli Templariuszy.

Na zakończenie trzeba podkreślić, że Francja wielokrotnie w swojej historii odgrywała 
główną rolę w kulturze Europy. Już w XII w. dotyczyło to poezji, sztuk plastycznych i archi
tektury. W XVI w. renesansowy dwór Franciszka I stał się jednym z najważniejszych ośrod
ków kulturalnych ówczesnej Europy. Podobnie na przełomie XVI i XVII w. dwór Ludwika 
XIV w Wersalu stanowił wzór dla innych monarchii. Kolejnym okresem o silnym oddzia
ływaniu Francji w sferze kultury były czasy napoleońskie, które m.in. ściągały do Francji 
obcokrajowców. Wpływ na kulturę wywarła też ekspansja kolonialna Francji w Afryce, Azji 
i Oceanii, zwłaszcza w dobie III Republiki, czyli w okresie międzywojennym.

Charakterystyczną cechą sztuki francuskiej jest jej jednolitość i ciągłość rozwoju. 
W niektórych okresach, np. w czasach panowania stylów romańskiego i gotyckiego oraz 
wielokrotnie w XVIII-XX w., Francja wysuwała się na czoło europejskiej twórczości arty
stycznej (Ptaszycka-Jackowska, 2012a).
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Tab. 1.8. Miejsca kulturowe o najwyższej frekwencji turystycznej we Francji w 2010 roku

Ranga Nazwa miejsca Położenie
Frekwencja 
(min osób)

1 Musée du Louvre Paryż 8,3

2 Tour Eiffel Paryż 6,7

3 Château de Versailles Wersal 6,1

4 Centre Pompidou Paryż 3,1

5 Musée d’Orsay Paryż 3,0

6 Cité des sciences de la Villette Paryż 2,9

7 Muséum national d’histoire naturelle Paryż 2,0

8 Cimetière américain d'Omaha Colleville 1.5

9 Galeries nationales du Grand Palais Paryż 1,5

10 Arc de Triomphe Paryż 1,5

11 Musée de l’Armée Paryż 1,4

12 Musée du quai Branly Paryż 1,3

13 Merveille de l’abbaye Mont-Saint-Michel 1,3

14 Château et musée des Ducs de Bretagne Nantes 1,1

15 Musée G révin Paryż 0,8

16 Sainte-Chapelle Paryż 0,8

17 Tour Montparnasse Paryż 0,8

18 Château de Chambord Chambord 0,7

19 Musée Rodin Paryż 0,7

20 Panthéon Paryż 0,7

21 Musée de l'Orangerle Paryż 0,7

22 Petit Palais Paryż 0,7

23 Palais de la Découverte Paryż 0,7

24 Musée d'Art moderne de la ville de Paris Paryż 0,7

25 Musée Carnavalet Paryż 0,6

26 Institut du Monde Arabe Paryż 0,6

27 Palais des Papes Awinlon 0,6

28 Visitor Center Collevllle 0,6

29 Musée Claude Monet Giverny 0,5

30 Palais Garnier Paryż 0,5

Źródło: Opracowano na podstawie Mémento du tourisme 2011.

32



Zróżnicowanie przyrodnicze i kulturowe Francji podstawą rozwoju turystyki

Tab. 1.9. Miejsca tzw. „niekulturowe" o najwyższej frekwencji turystycznej we Francji, 
w 2010 roku

Ranga Nazwa miejsca Położenie
Frekwencja 
(min osób)

1 Disneyland Paris Marne-la-Vallée 15,0

2 Parc Futuroscope Poitiers 1,8

3 Parc Astérix Plailly 1,7

4 Puy du Fou (Grand Parc+Cinéscénie) Les Epesses 1,5

5 Viaduc de Millau Millau 1,2

6 Parc zoologique du Bois de Boulogne Lille 0,8

7 Téléphérique de l’Aiguille du Midi Chamonix 0,8

8 Chemin de fer du Montenvers-Mer-de- Glace Chamonlx 0,7

9 Bateaux promenades de Strasbourg Strasbourg 0,7

10 Verrerie de Blot Biot 0,7

11 Parc zoologique de la Palmyre Les Mathes 0,7

12 Musée océanographique Monaco* 0,7

13 Zoo du Bols de Coulange Amnéville-les-Thermes 0,6

14 Parc Nauslcaa Boulogne-sur-Mer 0,6

15 Parc d’attractions Nlgloland Dolancourt 0,5

16 Parc d’attractions Walygator Maizières-les-Thermes 0,5

17 Parc d'attractions et Parc animalier Le Pal Saint-Pourçain-sur-Besbre 0,5

18 Centre aqualudlque Les Atlantides Le Mans 0,5

19 Téléphérique du Brévent Chamonix 0,5

20 Océanopolis Brest 0,4

21 Thermapolis Amnéville-les-Thermes 0,4

22 Parc Phoenix Nice 0,4

23 Gouffre de Padirac Padirac 0,4

24 Vedettes de Bréhat île de Bréhat 0,4

25 Grand Aquarium Saint-Malo 0,4

26 Antilles de Jonzac Jonzac 0,4

27 Vulcania Saint Ours les Roches 0,3

28 Réserve africane de Sigean Sigean 0,3

29 Ferme aux crocodiles Pierrelatte 0,3

30 Petit train de la Rhône Sare 0,3

* W źródle opracowania Muzeum Oceanograficzne w Monaco jest wymienione wśród placówek francuskich.

Źródło: Opracowanie na podstawie Mémento du tourisme 2011
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1.3.2. Dzieła współczesne

Pod koniec XIX w. i w XX w. powstało wiele nowoczesnych budowli, zwłaszcza w Pary
żu, np. Wieża Eiffla (1889 r.)8 i obiektów architektonicznych, jak pałac Chaillot (1937 r.) 
(fot. 1.79), gmach UNESCO (1958 r.), Centrum Sztuki i Kultury G. Pompidou (1977 r.) 
(fot. 1.80), Pałac Kongresowy (fot. 1.81), Centrum Nauki i Przemysłu La Villette (1986 
r„ na miejscu dawnej rzeźni) (fot. 1.82), gmach Biblioteki Narodowej (1988 r.) (fot. 1.83) 
oraz lotniska Orly (1932 r., rozbudowywane w latach 1961-1983) i Roissy-Charles-de- 
-Gaulle (1974 r.).

8 Wieża Eiffla została wzniesiona na Wystawę Światową, która odbyła się w Paryżu w 1889 r.

Od końca lat 50. ubiegłego wieku na świecie nastąpiło „wyzwolenie się” architektury 
z dotychczasowych schematów, a szczególne nasilenie budowy nowych „rewolucyjnych” 
obiektów miało miejsce w latach 70. We Francji takim obiektem było Centrum Pompidou, 
Forum des Halles (fot. 1.84), później Piramida w Luwrze (fot. 1.85). Obecnie w końcowej 
fazie budowy znajduje się Musée Confluences (Muzeum Połączeń) w Lyonie, o architektu
rze określanej mianem „kosmicznej”. Muzeum położone jest w miejscu połączenia Rodanu 
z Saoną, a przedmiotem ekspozycji ma być połączenie nauk przyrodniczych i społecznych 
w celu tłumaczenia spójności i kompleksowości świata. Na otwarcie Muzeum w 2014 r. 
zaplanowano 3 wielkie wystawy: „Skąd przybyliśmy?”, „Kim jesteśmy?” i „Co robimy?”.

Szczególne znaczenie miała adaptacja paryskiego dworca kolejowego Gare d’Orsay na 
muzeum sztuki współczesnej (fot. 1.86).

Na przełomie lat 60. i 70. dyskusję i spory wywołała budowa paryskiej dzielnicy „La 
Defence”, stanowiąca przeciwwagę dla rozległego centrum Paryża, które charakteryzu
je wyrównana wysokość zabudowy i stonowana kolorystyka (fot. 1.87). Pierwszą próbą 
przełamania harmonii Paryża była budowa 58-piętrowego wieżowca Tour Montparnasse, 
która spotkała się z powszechną krytyką. „La Defence” wkrótce stała się dzielnicą takich 
wieżowców o dominującej funkcji administracyjno-biznesowej.

Wśród dzieł współczesnych nie można pominąć innych przykładów rozwiązań urba
nistycznych, takich jak nowa dzielnica Lyonu „Part-Dieu” i „Euralille” - nowe centrum 
Lille (fot. 1.88 i 1.89).

Osobną rolę spełniają dzieła techniki. Wśród nich wymienić trzeba elektrownię 
w Saint-Malo wykorzystującą siłę przypływów i odpływów morza (fot. 1.90). W krajobra
zie Francji pojawiło się też kilkadziesiąt elektrowni atomowych.

Do współczesnych zasobów należą także parki tematyczne i rozrywkowo-wypoczyn- 
kowe, które powstały głównie w północnej i zachodniej Francji. Wiele z nich pełni ważną 
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rolę dydaktyczną, np. „Vulcania” w Owernii pokazująca przebieg procesów wulkanicz
nych, które miały miejsce w tej części Masywu Centralnego. W innych odtwarzane są 
zdarzenia historyczne lub prezentowane osiągnięcia kinematografii (por. rozdz. 5.1.5).

W latach 2010/2011 szczególne zainteresowanie wzbudziła budowa wiaduktu koło 
Millau, biegnącego na wysokości 400 m nad dnem doliny rzeki Tarn (fot. 1.91).

W tabeli 1.9 zamieszczono wykaz 30 miejsc „niekulturowych” (por rozdz. 1.3.1), wy
różniających się najwyższą frekwencją turystyczną. W 2010 r. największą odnotowano 
w Disneylandzie Paris (15 min). Ten park rozrywkowy od początku (1992 r.) jest najczę
ściej odwiedzanym obiektem turystycznym Francji.

W odróżnieniu od miejsc kulturalnych (tab. 1.8) miejsca „niekulturowe” charakte
ryzuje rozproszenie na terytorium kraju. Wśród wymienionych w tab. 1.9 zdecydowanie 
dominują parki tematyczne i rozrywkowo-wypoczynkowe, omówione w rozdziale 5.1.5 
poświęconym turystyce ludycznej.

1.4. Urbanizacja kraju

Urbanizacja Francji jest wielowiekowym procesem, w wyniku którego powstała sieć miast 
dużych i średnich, małych miasteczek i niewielkich skupisk zabudowy. Równolegle rozwi
jał się system dróg kołowych i kolei oraz później lotnisk. Następował proces uprzemysło
wienia i rozwoju usług oraz przekształceń w rolnictwie.

Ważnym czynnikiem urbanizacji Francji był fakt tworzenia zabudowy z trwałych ma
teriałów - kamienia, cegły - odpornych na zniszczenia wojenne i pożary. Dzięki temu we 
Francji zachowało się tak wiele obiektów i miejscowości o wielowiekowej historii, w tym 
stare domy wiejskie.

Innym istotnym elementem tego procesu była koncentracja zabudowy miejskiej 
i wiejskiej (fot. 1.92). Nie doszło do rozproszenia zabudowy i nawet na obszarach wiej
skich występują skupiska o charakterze miasteczek (Straszewicz 1972).

Taka polityka przestrzenna pozwoliła na zachowanie walorów krajobrazu ogrom
nych połaci kraju i znajduje odzwierciedlenie w użytkowaniu ziemi, które charakteryzują 
wysokie udziały gruntów ornych, lasów i trwałych użytków zielonych - w sumie 76% 
(tab. 1.10).

Ludność Francji metropolitalnej wg stanu z 1 stycznia 2009 r. wynosiła 62,449 min 
osób, a łącznie z departamentami i zbiorowościami zamorskimi 64,303 min. W cią
gu 20 ostatnich lat zanotowano jej wzrost o 10,4%. Średnia gęstość zaludnienia wynosi 
115 osób/km2. Najwięcej mieszkańców liczy region Ile-de-France, którego ludność sta
nowi blisko 20% ogółu, a gęstość zaludnienia to 972 osoby/km2. Na te wielkości rzutuje
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Tab. 1.10. Użytkowanie ziemi we Francji 
w 2006 roku

Źródło: wg La France i la loupe 2007

Rodzaj użytkowania
Powierzchnia

tys. ha %

grunty orne 17109 31,3

lasy 14 853 27,0

trwałe użytki zielone 9 812 17,9

zarośla stepowe, pastwiska 
alpejskie

2 818 5,1

tereny zadarnlone, składowiska 2154 3,9

żywopłoty, plantacje topoli, 
zarośla 2138 3,9

drogi i parkingi 2 050 3,7

skały i wody 1 795 3,3

sady, winnice, plantacje 1 273 2,3

tereny zabudowane 789 1,4

strefy zamknięte 128 0,2

Razem 54 919 100,0

oczywiście aglomeracja paryska liczą
ca 12 min mieszkańców. Kolejnymi 
regionami o znacznym zaludnieniu są 
Rhóne-Alpes (ponad 6 min) i Nord- 
-Pas-de-Calais (ponad 4 min). W mia
stach Francji mieszka 77,1% ludności. 
Największe zatrudnienie ma miejsce 
w usługach (ponad 72%) i w przemyśle 
łącznie z budownictwem (22%), a tyl
ko 6% zatrudnionych jest w rolnictwie, 
leśnictwie i rybołówstwie.

Francja jest krajem wysoko rozwi
niętym. Wartość PKB na 1 mieszkańca 
w roku 2011 wynosiła 35 854 $ USA. 
W wytwarzaniu PKB dominują usługi 
(68%), mniejsze znaczenie mają prze
mysł i budownictwo (29%) oraz rol
nictwo (3%). Część zachodnia kraju 
z Paryżem jest bogatsza i gęściej zalud
niona. Mimo prób polityki deglomera- 
cji Paryż i jego region nadal dominują 
w koncentracji ludności, usług i prze

mysłu (26% produktu krajowego). W stosunku do produkcji światowej Francja miała 
w 2005 r. najwyższy udział w produkcji wina (20,6%) i serów (10,1%), a trzecie miejsce 
w produkcji samochodów (9,1%). Francja jest jednym z największych inwestorów za gra
nicą.

W elektrowniach jądrowych wytwarzane jest 78,4% energii elektrycznej. Pierwsza 
taka elektrownia powstała w 1956 r., a obecnie buduje się reaktor trzeciej generacji.

Francja zajmuje I miejsce w Europie pod względem produkcji rolnej, którą cechuje 
wysoki stopień zmechanizowania i specjalizacja. Średnia powierzchnia gospodarstwa wy
nosi 27 ha. Duże znaczenie w gospodarce ma hodowla oraz rybołówstwo morskie.

Procesy urbanizacyjne wiązały się i wiążą z dużymi miastami przekształcanymi w roz
ległe aglomeracje. Procesy takie następowały również w rejonach wydobycia surowców 
i rozwoju przemysłu.

Największym miastem francuskim i aglomeracją jest Paryż. Miasto liczy 2,2 min 
mieszkańców, a jego aglomeracja 12 min. Wielowiekowe dzieje pozostawiły po sobie wiele 
wspaniałych pomników historii (por. rozdz. 1.3.1). Rozwojowi Paryża niewątpliwie sprzy
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jało i nadal sprzyja położenie oraz funkcja stolicy kraju. W mieście znalazły swoje miej
sce również siedziby organizacji i instytucji międzynarodowych, a wśród nich UNESCO. 
O szczególnej roli tego miasta zadecydowały też funkcje kulturowe, często o znaczeniu 
ogólnoeuropejskim i światowym.

Ośrodkiem o randze międzynarodowej stał się Strasburg, gdzie zlokalizowano Par
lament Europejski (fot. 1.93). Innymi ważnymi miastami, ale o znaczeniu bardziej re
gionalnym, są Lyon (1,7 min mieszkańców), Marsylia (1,6 min), Lille (1,2 min), Tuluza 
(1,1 min) i Bordeaux (1,0 min). Miasta te charakteryzuje wielofunkcyjność, a wśród ich 
funkcji istotną rolę odgrywa turystyka. Do tej listy należy jeszcze dodać 3 inne miasta 
również ważne dla turystyki: Lourdes, Nicea i Nantes.

Wszystkie wymienione miasta są także ważnymi węzłami komunikacyjnymi, w tym 
punktami rozrządowymi ruchu turystycznego. I tak Lyon jest miejscem rozrządu ruchu 
w Alpy i Masyw Centralny, a także miejscem tranzytowym dla turystyki kierującej się 
w rejony Morza Śródziemnego. Marsylia jest ważnym portem śródziemnomorskim obsłu
gującym głównie ruch na Korsykę i do Afryki Północnej. Lille pełni funkcje tranzytu dla 
ruchu na linii Wielka Brytania - Bruksela przez Eurotunel pod La Manche, a także na linii 
Paryż - Bruksela. Z kolei Tuluza ma znaczenie dla obsługi turystyki w środkowej części 
Pirenejów, a Bordeaux dla Akwitanii.

Centralnym węzłem komunikacyjnym Francji jest Paryż, z którego rozchodzą się 
promieniście autostrady (ryc. 1.6) i linie kolei dużych prędkości TGV (Train de Grande 
Vitesse) (ryc. 1.7). We Francji czynnych jest ogółem 8 linii TGV, które łącznie mają 1800 km 
długości. Dziewiąta linia jest w budowie, a do 2016 r. powstaną dalsze 4. Pierwszy taki 
pociąg uruchomiono w 1981 r. W 2008 r. TGV przewiozło 128 min pasażerów. Ruch 
kolejowy między Francją i Wielką Brytanią przez Eurotunel obsługuje głównie Eurostar 
(ryc. 1.8). Są to całoroczne połączenia między Londynem, Paryżem i Brukselą. Istnie
ją także połączenia turystyczne. Przewozy Eurotunelem obsługują też poza Eurostarem 
inni przewoźnicy, wożąc samochody i autokary z ich pasażerami. Długość sieci kolejowej 
w 2010 r. wynosiła we Francji ponad 3 tys. km.

Sieć drogowa we Francji liczy ogółem 893 tys. km. Autostrady płatne mają ok. 11 tys. 
km długości9, drogi narodowe ok. 11,8 tys. km, drogi departamentalne 370,2 tys. km, 
a gminne ok. 500 tys. km. W literaturze Francuzi chętnie nawiązują do tradycyjnych ty
pów dróg i ich znaczenia: europejskie, rzymskie, cesarskie (imperialne), królewskie, stra
tegiczne, termalne, leśne korsykańskie, rolnicze, kolonialne, pocztowe, prowincjonalne,

9 Pierwszą we Francji, uruchomioną w całości w 1960 r., była autostrada z północnego Paryża 
do południowej części Lille.
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Ryc. 1.6. Sieć autostrad we Francji w 2010 roku
Źródło: www.franceautoroutes.free.fr

kaledońskie. Taka typologia nie znajduje odzwierciedlenia w oficjalnych statystykach. 
Główną rolę w przewozach odgrywa transport samochodowy. W 2010 r. było we Francji 
ok 31 min sztuk samochodów osobowych, czyli 462/1000 mieszkańców.

We Francji funkcjonują 32 lotniska sklasyfikowane oraz kilkadziesiąt małych, nie
objętych klasyfikacją. Na 20 lotniskach ruch przylotowy i odlotowy przekracza łącznie 
1 min pasażerów. Największym francuskim portem lotniczym jest paryski Roissy-Char- 
les-de-Gaulle (ok 81 min pasażerów). Na tym lotnisku największy jest ruch zagranicz
ny (ok 70 min), a krajowy stosunkowo niski (ok 11 min). Lotnisko to zajmuje drugie 
miejsce w Europie po londyńskim Heathrow. Drugim lotniskiem jest paryski port Orły
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Ryc. 1.7. Linie pociągów wielkich szybkości (TGV) w 2010 roku
Źródło: www.bonjourlafrance.com

(ok 26 min pasażerów). Tu dominuje ruch krajowy (ok. 15 min) nad zagranicznym 
(ok 11 min). Oba paryskie porty obsługują ok 90% ogółu pasażerów lotniczych we Fran
cji. Trzecie miejsce zajmuje Nicea-Cóte d’Azur (ok 10 min pasażerów) z przewagą klien
tów zagranicznych (ok 6 min) nad krajowymi (4 min). Na dalszych miejscach są kolejno 
porty: Lyon-Saint-Exupéry (blisko 8 min), Marsylia-Provence (ok 7 min), Toulouse-Bla- 
gnac (ok. 6 min), Bordeaux-Mérignac (ok 3,5 min). W Lyonie przeważa ruch obcokra
jowców, w Marsylii jest równowaga, a w Tuluzie i Bordeaux dominuje ruch krajowy.

We Francji jest najdłuższy w Europie system żeglugi śródlądowej o długości 8,5 tys. km, 
który tworzy sieć spławnych rzek i łączących je kanałów. Znaczenie gospodarcze ma tylko
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Geografia turystyczna Francji

Ryc. 1.8. Schemat sieci kolejowej Eurostar 
w 2010 roku

Źródło: www.eurostar-gare-du-nord.fil-info-france. 
com

ok. 20% dróg wodnych (dolna Sekwa
na, Ren, Rodan), natomiast wszystkie 
użytkowane są przez turystykę.

Nie można pominąć znaczenia 
roli turystyki dla urbanizacji Francji. 
Przejawia się to rozwojem ogrom
nej bazy noclegowej o charakte
rze komercyjnym (hotele, campingi 
i inne rodzaje bazy) oraz niekomer
cyjnym (tzw. drugie domy = drugie 
mieszkania). 17 500 obiektów hote
lowych oferuje 1,2 min łóżek, a 7 900 
campingów 2,7 min. Aż 72% ogółu łó
żek turystycznych mieści się w drugich 
domach, których jest we Francji ponad 
3 min. Należy także wymienić po
wstanie ponad 350 stacji narciarskich 
w górach i 218 portów żeglarskich na 
wybrzeżach. Proces urbanizacji tury
stycznej rozpoczął się w końcu XVIII 
w., a szczyt osiągnął po II wojnie świa
towej, od lat 60. Budowa bazy turystycznej była także motorem rozwoju wielu nowych 
miejscowości nadmorskich i górskich. Problematykę tę w stanie istniejącym przedstawio
no w rozdz. 3, a w ujęciu historycznym w rozdz. 2.

Rozwój turystyki i wielkie zapotrzebowanie na zwiększanie zdolności przewozowej 
wszystkich rodzajów środków transportu były jednym z ważniejszych czynników rozbu
dowy we Francji sieci dróg kołowych, kolejowych i lotnisk. Poświęcono temu wiele miej
sca w rozdziałach 2.2.4 i 5.3.

Docenianie przez państwo znaczenia kulturowego tkanki osadniczej i jej funkcji tu
rystycznej powoduje rozwijanie różnego typu akcji na rzecz jej ochrony (Bouche 2001). 
W tych ramach m.in. pod szczególną pieczą znajduje się 600 miast i miasteczek o wy
różniającym je charakterze, z których 135 uzyskało miano „Najpiękniejsze Miasteczko 
Francji”. Z kolei 120 miast i regionów uzyskało tytuł „Miasta i Regiony Sztuki i Historii”.
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Fot. 1.1. Masyw Dévoluy z Przełęczy „la Croix Haute” w Alpach Południowych (region 
Provence-Alpes-Côte d’Azur). Fot. D. Ptaszycka-Jackowska

>t. 1.2. Alpy - Dolina Vénéon 
masywie Ecrins (region Rhône- 
dpes). Fot. D. Ptaszycka-Jackowska



Fot. 1.3. Dolina Vénéon w masywie 
Ecrins (region Rhône-Alpes). Wysoko 
na przełęczy stacja narciarska Les Deux 
Alpes. Fot. D. Ptaszycka-Jackowska

Fot. 1.4. Dolina Isère w Alpach (region Rhône-Alpes). Fot. D. Ptaszycka-Jackowska



Fot. 1.5. Dolina Isère za zbiornikiem Lac du Chevril. Alpy (region Rhône-Alpes). 
Fot. D. Ptaszycka-Jackowska

Fot. 1.6. Park Regionalny Vercors (Prealpy) - widok na Alpy z przełęczy Rousset 
(1254 m npm) (region Rhône-Alpes). Fot. D. Ptaszycka-Jackowska



Fot. 1.7. Prealpy. W głębi zbocza masywu 
Vercors (region Rhóne-Alpes).
Fot. D. Ptaszycka-Jackowska

Fot. 1.8. Krajobraz Masywu Centralnego w południowej Owernii.
Fot. D. Ptaszycka-Jackowska



Fot. 1.9. Masyw Centralny - dolina rzeki Tarn (region Auvergne).
Fot. D. Ptaszycka-Jackowska

Fot. 1.10. Stożki dawnych wulkanów w Parku Regionalnym „Wulkany Owernii” w Masy
wie Centralnym (region Auvergne). Fot. D. Ptaszycka-Jackowska



Fot. 1.11. Stożki wulkaniczne w Owernii. http://offroad.takamaka.fr

Fot. 1.12. Lac du Chevril - zbiornik zaporowy na Isère w Alpach. Wysokość zapory 160 ir 
(region Rhône-Alpes). Fot. D. Ptaszycka-Jackowska

http://offroad.takamaka.fr


Fot. 1.13. Dolina Romanche w Alpach. Zbiornik „Barrage Chambon” (region Rhóne- 
Alpes). Fot. D. Ptaszycka-Jackowska

Fot. 1.14. Śluza na Kanale Południowym. Kanał, o długości 240 km, został wybudowany 
w XVII w. między Beziers a Tuluzą, gdzie łączy się z Garonną. Stanowi element drogi 
wodnej między Morzem Śródziemnym a Atlantykiem. W 1996 r. został wpisany na Listę 
Światowego Dziedzictwa UNESCO. Fot. B. Zachara



Fot. 1.15. Kamieniste wybrzeże w Biarritz w czasie odpływu. Biarritz od XIX w. było miej
scem wypoczynku arystokracji i głów koronowanych. W latach 50. XX w. nastąpił tu po
czątek europejskiego surfingu. Fot. I. Sołjan

Fot. 1.16. Odpływ morza w Cancale (Bretania). Fot. D. Ptaszycka-Jackowska



Fot. 1.17. Plaża w stacji kąpieliskowej Granville (region Basse-Normandie) zalana w czasie 
przypływu. Fot. J. Omylak

Fot. 1.18. Granville - stacja kąpieliskowa w regionie Basse-Normandie podczas odpływu.
Fot. J. Omylak



Fot. 1.19. Odpływ morza koło Cancale w zachodniej Bretanii w pobliżu Cap Frehel. Pływy 
morskie powodują trudności w użytkowaniu wybrzeży i ich zagospodarowywaniu tury
stycznym. Fot. D. Ptaszycka-Jackowska

Fot. 1.20. Cap Frehel - skały klifu (Zachodn
Bretania). Fot. D. Ptaszycka-Jackowska



Fot. 1.21. Cap Frehel - charakterystyczne dla Bretanii wrzosowiska (Zachodnia Bretania). 
Fot. D. Ptaszycka-Jackowska

Fot. 1.22. La Grandę Casse (3 852 m n.p.m.) - najwyższy szczyt w Parku Narodowym
Yanoise (region Rhóne-Alpes). Fot. D. Ptaszycka-Jackowska



Fot. 1.23. Le Mont Pourri (3779 m n.p.m.) w masywie Vanoise (region Rhóne-Alpes). 
Fot. D. Ptaszycka-Jackowska

Fot. 24. Barre des Ecrins (4102 m n.p.m.) 
w Parku Narodowym Ecrins. Widok z prze
łęczy Galibier w Alpach Graickich 
(2645 m n.p.m.) (region Rhóne-Alpes).
Fot. D. Ptaszycka-Jackowska



Fot. 1.25. Tignes - widok ogólny stacji narciarskiej wybudowanej w Alpach w strefie przy
ległej Parku Narodowego Vanoise na wys. 2000 m n.p.m., powyżej górnej granicy lasu 
(region Rhóne-Alpes). Fot. M. Ciemborowicz

Fot. 1.26. Stoki zagospodarowane dla narciarstwa w Tignes - alpejskiej stacji narciarskiej 
(region Rhône-Alpes). Fot. M. Ciemborowicz



Fot. 1.27. Park Regionalny Vercors (Prealpy). Obszar Rezerwatu Przyrody (region Rhóne- 
-Alpes). Fot. D. Ptaszycka-Jackowska

Fot. 1.28. Mont Aiguille (2086 m n.p.m.) w masywie Yercors. Fot. D. Ptaszycka-Jackowska



Fot. 1.29. Wąwóz Gorges Grands Goulets w zachodniej, wapiennej części Parku Regional
nego Yercors. Wysokość ścian 600 m. Fot. D. Ptaszycka-Jackowska

Fot. 1.30. Park Regionalny Vercors - rynek miasteczka Lans-en-Vercors (region Rhóne- 
-Alpes). Fot. D. Ptaszycka-Jackowska



Fot. 1.31. Dyskusja terenowa między reprezentantami miejscowej ludności oraz władz de
partamentalnych i regionalnych nad zagospodarowaniem spornych terenów w alpejskim 
paśmie Belledonne koło Grenoble. Fot. D. Ptaszycka-Jackowska

Fot. 1.32. Rezerwat Przyrody „Scandola” położony w północnej części zatoki Golf de Por
to na Korsyce. Utworzony w 1975 r., od 1983 r. na Liście Światowego Dziedzictwa UNE
SCO. Część lądowa obejmuje 919 ha, morska ponad 1000 ha. Żyje tam 450 gatunków alg, 
koralowce, delfiny, rybołowy, sokoły, www.tripadvisor.fr

http://www.tripadvisor.fr


Fot. 1.33. Półwysep Scandola w Rezerwacie Przyrody o tej samej nazwie, położony w pół
nocnej części zatoki Golf de Porto na Korsyce, www.corsematin.com

Fot. 1.34. Wulkaniczne skały w Rezerwacie Przyrody „Scandola” na Korsyce. http://voy- 
ages.orange.fr

http://www.corsematin.com
http://voy-ages.orange.fr


Fot. 1.35. Stacja Drogi Krzyżowej poświę
cona pamięci młodych Polaków, którzy ra
zem z partyzantami francuskimi (Maquis) 
bronili Vercors przed hitlerowcami w 1944 r. 
Fot. D. Ptaszycka-Jackowska

Fot. 1.36. Dzikie białe konie w Rezerwacie Camargue (delta Rodanu) (region Provence- 
-Alpes-Cóte d’Azur). Fot. D. Ptaszycka-Jackowska



Fot. 1.37. Widok na zatokę Golf de Porto na Korsyce, http://www.vacancescorse.net

Fot. 1.38. Forum rzymskie w Lyonie. Fragment miasta wpisany na Listę Światowego 
Dziedzictwa UNESCO. Fot. D. Ptaszycka-Jackowska

http://www.vacancescorse.net


Fot. 1.39. Nîmes - mury rzymskiej areny (region Langwedocja-Roussillon).
Fot. D. Ptaszycka-Jackowska

Fot. 1.40. Arles - mury rzymskiej areny 
(région Provence-Alpes-Côte d’Azur).
Fot. D. Ptaszycka-Jackowska



Fot. 1.41. Nîmes - „Maison Carrée” (20-12 r. p.n.e.) - jedna z najlepiej zachowanych świą
tyń rzymskich, obecnie muzeum archeologiczne (region Langwedocja-Roussillon).
Fot. D. Ptaszycka-Jackowska

Fot. 1.42. Kościół romański (XI-XII 
w.) w Nasbinals - punkt etapowy na 
Szlaku św. Jakuba do Santiago 
de Compostela (region Langwedocja- 
- Roussillon).
Fot. D. Ptaszvcka-Iackowska



Fot. 1.43. Romański „Le Palais de 1’ Isle” (XI w.) w Annecy. Pierwotnie fort, okresowo wię
zienie, obecnie muzeum historyczne (region Rhône-Alpes). Fot. D. Ptaszycka-Jackowska

Fot. 1.44. Les Baux de Provence 
w paśmie Alpilles. Jedno z najpiękniej
szych miasteczek Francji z wieloma 
elementami romańskimi i gotyckimi. 
Wspaniałe widoki na Alpilles (region 
Provence-Alpes-Côte d’Azur).
Fot. D. Ptaszycka-Jackowska



Fot. 1.45. Les Baux de Provence - wnętrze średniowiecznego miasteczka (region Proven
ce-Alpes-Côte d’Azur). Fot. D. Ptaszycka-Jackowska

Fot. 1.46. Paryż - gotycka Katedra Notre-Dame (wybudowana w latach 1163-1345) i Quai 
d’wOrsay. Fot. M. Baścik



Fot. 1.47. Narbonne - Katedra Saint Just - gotycki dziedziniec Saint Eutrope (region Lan- 
gwedocja-Roussillon). Fot. M. Baścik.

Fot. 1.48. Chartres - miasto z gotycką katedrą i wspaniałymi witrażami. Widok ogólny 
(region Centre). Fot. D. Ptaszycka-Jackowska



Fot. 1.49. Wersal - zespół pałacowo-parkowy z XVII w. Wejście. Fot. M. Baścik

Fot. 1.50. Wersal - jedno z pałacowych skrzydeł. Fot. M. Baścik



Fot. 1.51. Wersal - przykład pałacowego wnętrza. Fot. M. Baścik

Fot. 1.52. Wersal - słynne ogrody przy Pałacu Wersalskim założone w XVII w. Na zdjęciu 
„La Fête des Grandes Eaux" (Święto Wielkich Wód). Święto odbywa się w sezonie tury
stycznym w weekendy. Wówczas wiele z 300 fontann czynnych jest przez kilka godzin. 
Fot. R. Pawlusiński



Fot. 1.53. Dzielnica Montmartre u stóp Bazyliki Sacre Coeur w Paryżu. Fot. M. Baścik

Fot. 1.54. Paryż - Galeria La Fayette z dekoracjami bożonarodzeniowymi. Powstała 
w latach 90. XIX w. Najbardziej znany sklep Paryża. Fot. R. Pawlusiński



Fot. 1.55. Paryż - Kabaret Moulin Rouge działający od 1889 r. Fot. R. Pawlusiński

Fot. 1.56. Romańskie opactwo benedyktynów (XII w.) w Saint - Savin, w dolinie rzeki 
Gaves (region Midi-Pyrénées). Fot. D. Ptaszycka-Jackowska



Fot. 1.57. Avignon - Palais des Papes z XIV w. - największa w Europie budowla gotycka 
(region Provence-Alpes-Côte d’Azur). Fot. M. Baścik

Fot. 1.58. Avignon - słynny most z XII w. na Rodanie. Pierwotnie miał 900 m długości 
i 22 przęsła. Powodzie w XVII w. zniszczyły most i zostały tylko 4 przęsła. Fot. M. Baścik



Fot. 1.59. Carcassonne - widok na otoczone murami miasto. Dwa pierścienie murów i 53 
wieże wybudowano w okresie VI - XII w. Jest to największy w Europie średniowieczny 
kompleks urbanistyczny (region Langwedocja-Rousillon). Fot. D. Ptaszycka-Jackowska

Fot. 1.60. Carcassonne - wejście do miasta 
przez bramę w murach.
Fot. D. Ptaszycka-Jackowska



Fot. 1.61. Lyon - Rodan przepływający przez Stare Miasto wpisane na Listę Światowego 
Dziedzictwa UNESCO. Fot. D. Ptaszycka-Jackowska

Fot. 1.62. Orange - antyczny amfiteatr najlepiej zachowany w Europie, wybudowany mię
dzy 10 a 25 r. n.e. Orange jest wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO (region 
Provence-Alpes-Côte d’Azur). Fot. M. Baścik



Fot. 1.63. Blois - jeden z największych zamków w Dolinie Loary, powstał w XII-XVII w. 
(region Centre). Fot. A. Motyl-Adamczyk

Fot. 1.64. Zamek Chambord - największy w Dolinie Loary. Wybudowany w 1. połowie 
XVI w. Jedno z największych dzieł architektury renesansowej (region Centre).
Fot. A. Motyl-Adamczyk



Fot. 1.65. Zamek w Angers 
w Dolinie Loary. Wybudowany 
w X - XII w., przebudowany 
w XIV w. (region Pays de la 
Loire).
Fot. A. Motyl-Adamczyk

Fot. 1.66. Chenonceaux - zamek w Dolinie Loary - widok ogólny. Początki zamku sięgają
XIII w. Rozbudowa nastąpiła w wieku XVI. Fot. D. Ptaszycka-Jackowska



Fot. 1.67. Chenonceaux - zamek w Dolinie Loary. Fot. D. Ptaszycka-Jackowska

Fot. 1.68. Zamek Azay-le-Rideau w Dolinie Loary. Wybudowany w 1. połowie XVI w. 
Bogata kolekcja arrasów (region Centre). Fot. A. Motyl-Adamczyk



Fot. 1.69. Zamek w Cherbourgu z początku X w., odbudowany po zniszczeniach w XVII w. 
(region Basse-Normandie). Fot. J. Fujak

Fot. 1.70. Ogrody w stylu renesansowym, założone na początku XX w. przy zamku Villan- 
dry z 1. połowy XV w. Dolina Loary (region Centre). Fot. A. Motyl-Adamczyk



Fot. 1.71. Pont du Gard - akwedukt rzymski (region Langwedocja-Roussillon). 
Fot. M. Baścik

Fot. 1.72. Mont-Saint-Michel (region Basse-Normandie). Opactwo benedyktyńskie wy
budowane w XI-XVI w. U stóp opactwa miasteczko. Fortyfikacje i mury z XIII-XV w. 
Cały obiekt wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Fot. J. Omylak



Fot. 1.73. Mont-Saint-Michel (region Basse-Normandie) w czasie odpływu. Fot. J. Omylak

01?Fot. 1.74. Mont-Saint-Michel (region
Basse-Normandie). Fragment Opactwa
i murów. Fot. J. Omylak



Fot. 1.75. Mont-Saint-Michel (region Basse-Normandie). Fragment Opactwa i murów.
Fot. J. Omylak



Fot. 1.76. Mont-Saint-Michel - mury.
Fot. D. Ptaszycka-Jackowska

Fot. 1.77. Wirydarz Opactwa Mont-Saint-Michel. Fot. D. Ptaszycka-Jackowska



Fot. 1.78. Mont-Saint-Michel - uliczka w miasteczku. Fot. D. Ptaszycka-Jackowska

Fot. 1.79. Palais de Chaillot w Paryżu wybudowany w latach 1935-1937. Widok z wieży 
Eiffela. Fot. M. Baścik



Fot. 1.80. Centrum G. Pompidou 
w Paryżu wybudowane w latach 
70. ubiegłego wieku, poświęcone 
sztuce współczesnej.
Fot. D. Ptaszycka-Jackowska

Fot. 1.81. Pałac Kongresowy w Paryżu czynny od 1974 r. Fot. D. Ptaszycka-Jackowska



Fot. 1.82. Centrum Nauki i Techniki „La Villette” w Paryżu, wybudowane w latach 1984 -86 
na miejscu dawnej rzeźni i targu zwierzętami, na powierzchni 55 ha. Centrum to jest naj
większe w Europie, odwiedza je 5 min osób rocznie, www.redressement-productif.gouv.fr

Fot. 1.83. Paryż - nowy gmach 
Biblioteki Narodowej czynny 
od 1996 r.
Fot. D. Ptaszycka-Jackowska

http://www.redressement-productif.gouv.fr


Fot. 1.84. Forum des Halles w Paryżu wybudowane na miejscu dawnych hal targowych 
w latach 70. ubiegłego wieku. W głębi gotycki kościół św. Eustachego.
Fot. D. Ptaszycka-Jackowska

Fot. 1.85. Współczesna piramida na zabytkowym dziedzińcu paryskiego Muzeum Luwr.
Fot. M. Baścik



Fot. 1.86. Muzeum Sztuki Współczesnej 
w zaadaptowanym w latach 70. ubie
głego wieku budynku dawnego dworca 
kolejowego Gare d’ Orsay.
Fot. D. Ptaszycka-Jackowska

Fot. 1.87. Paryż- dzielnica La Defence. Budowę rozpoczęto w latach 60. ubiegłego wieku. 
Fot. D. Ptaszycka-Jackowska



Fot. 1.88. Nowoczesna dzielnica Part-Dieu w Lyonie budowana od 1967
Fot. D. Ptaszycka-Jackowska

Fot. 1.89. Lille - fragment nowego centrum miasta. Fot. D. Ptaszycka-Jackowska



Fot. 1.90. Pierwsza na świecie (1966 r.) elektrownia pływowa na rzece Rance w Saint-Malo 
w Zachodniej Bretanii. Fot. D. Ptaszycka-Jackowska

Fot. 1.91. Nowoczesny wiadukt w Millau wybudowany nad rzeką Tarn w ciągu autostra
dy Clermont-Ferrand - Montpellier (na zdjęciu w końcowej fazie budowy). Najwyższy 
w Europie (341 m nad dnem doliny), otwarty w końcu 2004 r. www.tapeciarnia.pl/fran- 
cja_wiaduktMillau

http://www.tapeciarnia.pl/fran-cja_wiaduktMillau


Fot. 1.92. Katzenheim - miasteczko w Alzacji - przykład zwartej zabudowy powszechnej 
we Francji. Fot. A. Motyl-Adamczyk

Fot. 1.93. Strasburg - Alzacja. Parlament Europejski usytuowany nad Renem.
Fot. A. Motyl-Adamczyk





2. Historia turystyki we Francji

2.1. Główne okresy rozwoju francuskiej turystyki

W historii francuskiej turystyki wyróżnianych jest kilka okresów:
- czasy antyczne, średniowiecze, odrodzenie,
- wiek XVIII,
- wiek XIX,
- lata 1900-1950,
- okres współczesny, po 1950 r.

Czasy antyczne, średniowiecze, odrodzenie

W czasach antycznych, gdy ziemie dzisiejszej Francji należały do Cesarstwa Rzymskiego, 
Rzymianie odkryli lecznicze walory źródeł wód mineralnych w Vichy (Aquae Calidae).

W średniowieczu powstały ośrodki stanowiące cele wielkich wędrówek religijnych. 
Do takich należało Santiago de Compostela w Hiszpanii (kult św. Jakuba). Przez Francję 
wiodły ważne szlaki do Composteli. Na szlakach tych pojawiły się nowe formy zakwatero
wania dla ówczesnych pielgrzymów - oberże, schroniska.

W okresie tym powstawały zakłady kąpielowe o funkcji zdrowotnej. Znane też były 
główne zasoby wód mineralnych. Król Henryk IV (XVI w.) sporządził „Kartę wód mine
ralnych we Francji”, a w XVII w. za Ludwika XV rozwinęło się uzdrowisko Bourbonne-les- 
-Bains w departamencie Haute-Marne.

Innym kierunkiem wędrówek były Włochy. Motywem ich była realizacja celów po
znawczych, przyjemnościowych, ale także naukowych i edukacyjnych we włoskich uni
wersytetach. Nasilenie tych podróży nastąpiło w epoce odrodzenia, w XV i XVI w. Podró
żowali młodzi arystokraci, poeci, filozofowie.

Ważną rolę w rozwoju turystyki odegrał wiek XVII, kiedy to nastąpił rozwój dróg 
i usług transportowych. Jazdę konno zastąpiły powozy, uruchomiono też pierwsze linie 
dyliżansów (Warszyńska, Jackowski 1978).
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Wiek XVIII

W XVIII wieku nastąpiła we Francji nowa faza rozwoju turystyki. Pojawiły się nowe gru
py klientów, nowe kierunki i obszary zainteresowań, nastąpiło zróżnicowanie aktywno
ści. Główną rolę odegrały tu turystyka nadmorska w zimie - przyjazdy do Nicei, Hyères, 
Montpellier, Béziers - i turystyka górska w Chamonix. W lecie turyści odwiedzali uzdro
wiska w Pirenejach (Barèges, Bagnères-de-Bigorre) i w Alpach (Aix-les-Bains i Evian). 
Istotne zasługi mieli Brytyjczycy, którzy licznie zaczęli przyjeżdżać zimą na wypoczynek 
na wybrzeża francuskie, a także wyróżnili się w zdobywaniu alpejskich szczytów.

Wiek XIX

Wiek XIX charakteryzował się dynamicznym rozwojem uzdrowisk. Najpierw rozwijały 
się stacje w pobliżu dużych miast lub wewnątrz nich. Do uzdrowisk, które zaznaczyły się 
wówczas wielkością, należały Plombières-les-Bains, Vittel, Contrexéville, Bourbonne-les- 
-Bains. O rozwoju uzdrowisk świadczy rosnąca frekwencja. W 1822 r. było w nich 22 tys. 
kuracjuszy, a w 1855 r. już 120 tys. (http://fr.wikipedia.org/wiki/Ihermalisme).

Wiek ten cechował głównie rozwój kąpielisk nadmorskich (Rauch 2001). Zaczęły 
pojawiać się tu luksusowe hotele - np. Carlton w Cannes (fot. 2.1) - oraz kasyna gry. 
Powstawały pierwsze sieci hotelowe takie jak Charlesa Ritza, zlokalizowane w głównych 
stacjach. Tworzyły się nadmorskie centra turystyczne: Etretat, Villers-sur-Mer, Houlgate, 
Les Sables-d’Olonne, Arcachon (fot. 2.2).

W drugiej połowie XIX w. duże znaczenie dla turystyki miał rozwój kolei żelaznej. 
Charakterystyczny jest przykład Cannes, które uzyskało połączenie kolejowe z Marsylią 
w 1863 r., a z Paryżem w 1878 r. Spowodowało to widoczny wzrost liczby rodzin angiel
skich w Cannes: w sezonie 1861/62 notowano 300 wypoczywających rodzin zagranicz
nych, w 1878 r. 750, w 1892 r. 1464, a w 1901 r. 4 000 rodzin (Warszyńska, Jackowski 1978).

Najwięcej turystów zagranicznych przybywało do Nicei (fot. 2.3), Menton, Cannes, 
Antibes (fot. 2.4-2.6) i Saint Raphaël. Byli to głównie Anglicy, ale także Rosjanie i Niemcy. 
Miejscowości te do dziś zachowały dominującą rolę na Lazurowym Wybrzeżu. Dopro
wadzenie kolei do uzdrowiska Vichy też spowodowało wzrost ruchu kuracjuszy z 20 tys. 
w 1860 r. do 100 tys. w 1890 r.

Na początku XIX w. najpopularniejsze były wyjazdy lepiej sytuowanych mieszkańców 
- szczególnie miast - do zdrojowisk francuskich. W strukturze zagospodarowania zdro
jowisk pojawiły się sanatoria i wille oraz pokoje wynajmowane przez właścicieli domów. 
Zintensyfikowano poszukiwania geologiczne nowych źródeł, co wywołało powstawanie 
nowych uzdrowisk.
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Połączenia kolejowe sprzyjały pojawieniu się w uzdrowiskach, obok arystokracji i bur- 
żuazji, klientów wywodzących się z klas średnich. Dla nich zaczęto budować skromne 
hotele, co spowodowało zróżnicowanie standardu bazy turystycznej. Rozwojowi uzdro
wisk towarzyszył wzrost liczby miejsc pracy w tych miejscowościach, które na przełomie 
XIX i XX w. zaczęły się przekształcać w wielofunkcyjne ośrodki turystyczne (Duclos 2009).

Obecność Anglików na Lazurowym Wybrzeżu zaznaczyła się w sposób szczególny 
w Nicei, gdzie Lewis Way wybudował w 1820 r. drogę wzdłuż nicejskiego wybrzeża na
zwaną Camin det Angles. Po 1860 r., kiedy to Nicea została przejęta przez Francję, bulwar 
ten uzyskał nazwę Promenade des Anglais, która istnieje do dziś. Jej północne obrzeże 
stało się miejscem lokalizacji luksusowych hoteli.

Pod koniec XIX w. zaczęła się stopniowo przekształcać struktura narodowościowa 
osób wypoczywających na Lazurowym Wybrzeżu. Dominujących dotychczas Anglików 
zaczęli powoli wypierać Francuzi. W 1878 r. w Cannes Francuzi stanowili 34% ogółu tu
rystów, a na początku XX w. już 49%. Nastąpiła też zmiana sezonowości ruchu turystycz
nego na wybrzeżu. W latach 70. XIX w. w sezonie letnim wypoczywało 48% ogółu ruchu 
rocznego, a w 1901 r. 71 % (Bianchi 1964, Boyer 1982).

W drugiej połowie XIX w. również na innych wybrzeżach nastąpił rozwój miejscowości 
kąpieliskowych. Wpływ na to wywarli mieszkańcy dużych miast poszukujący miejsc wypo
czynkowych. W literaturze cytowane są m.in. przykłady: Royan i Arcachon dla mieszkańców 
Bordeaux, Palvas dla Montpellier, Les Sables-d’Olonne, Deauville (fot. 2.7 i 2.8), Trouville, 
Granville (fot. 2.9), Le Touquet-Paris-Plage dla mieszkańców Paryża, przy czym na rozwój 
trzech ostatnich miejscowości mieli dodatkowo wpływ przyjeżdżający tu Brytyjczycy.

Ciekawa jest geneza ważnej miejscowości kąpieliskowej Deauville w Normandii. Od
wiedzając pobliskie Trouville-sur-Mer przyrodni brat Napoleona III - książę de Morny 
- urzeczony pięknem okolicy w ciągu 4 lat (1860-1864) wybudował stację Deauville, skła
dającą się początkowo z willi i hipodromu. Ważną rolę w rozwoju odegrało doprowadze
nie kolei do tego kąpieliska. Wkrótce Deauville stało się miejscem przyjazdów ważnych 
w hierarchii społecznej osobistości.

W tym samym czasie w Alpach nie następował jeszcze silny rozwój pobytów tury
stycznych, na ogół ze względu na ograniczoną dostępność komunikacyjną gór. Turystyka 
pobytowa miała miejsce tylko w kilku miejscowościach położonych głównie w rejonie 
Mont Blanc. W Alpach następował jednak rozwój wspinaczek i wędrówek oraz narciar
stwa (fot. 2.10 i 2.11).

W uzdrowiskach, kąpieliskach nadmorskich i górskich stacjach turystycznych zaczę
to obserwować przyrost ludności osiedlającej się w nich na stałe i znajdującej zatrudnie
nie w usługach turystycznych. Np. Cannes w 1870 r. liczyło 10 tys. stałych mieszkańców, 
aw 1914 r. już 30 tys., Biarritz w 1851 r. miało 2 048 mieszkańców, a w 1912 r. - 18 260 osób.
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W okresie tym powstawały publikacje turystyczne - przewodniki i mapy. Ważną 
rolę w popularyzacji turystyki odegrali znani pisarze francuscy. Podawany jest przykład 
P. Merimeea, który napisał notatki z podróży na południe Francji (1835 r.), Stendhala, 
autora Pamiętnika z podróży (1838 r.) oraz Wiktora Hugo, autora Podróży w Pireneje 
(1843 r.).

W 1869 r., w nawiązaniu do tradycji antycznej, zorganizowano pierwszy konkurs 
chórów dramatycznych Choregie w Orange, w zachowanej z czasów rzymskich scenerii. 
Konkurs ten stał się magnesem przyciągającym turystów.

Lata 1900-1950

Okres ten charakteryzowało stopniowe przekształcanie się turystyki elitarnej w turystykę 
masową, a istotną rolę odgrywało ograniczanie czasu pracy w wymiarze tygodniowym 
oraz wprowadzanie powszechnych płatnych urlopów. Zaczęło się rozwijać zagospodaro
wanie turystyczne i następował wzrost ekonomicznej roli turystyki.

Od końca XIX w. zaczęła się rozwijać turystyka weekendowa połączona z wyjazda
mi, głównie na tereny wiejskie. Budowano tam wiejskie rezydencje i skromne obiekty, 
które zapoczątkowały rozwój tzw. drugich mieszkań. Szczególne ich nasilenie notowano 
w Alpach.

Istotnym czynnikiem, który odegrał rolę w rozwoju turystyki, był czas wolny umoż
liwiający wypoczynek rzeszom pracowników. Polegało to na zmniejszeniu liczby godzin 
pracy w tygodniu, ale przede wszystkim na przyznaniu osobom pracującym urlopów. 
Największe znaczenie miał rok 1936, kiedy władze francuskie wprowadziły powszech
nie 40. godzinny tydzień pracy i 2-tygodniowe płatne urlopy. W związku z tym rok 1936 
uznawany jest we Francji jako początek ery turystyki masowej (Rauch 2001, Rey-Herme 
1961).

Po I wojnie światowej, w latach 20. na wybrzeżach zaczął zdecydowanie dominować 
sezon letni nad zimowym, zwłaszcza na Lazurowym Wybrzeżu. W górach miał miejsce 
dalszy rozwój narciarstwa. W 1907 r. w Montgenevre odbył się pierwszy konkurs narciar
ski, a w 1924 r. w Chamonix pierwsze zimowe Igrzyska Olimpijskie.

Rozwój ruchu turystycznego i zagospodarowania zaczął odgrywać rolę w krajobrazie 
i środowisku przyrodniczym, często powodując ich degradację. Reakcją na to stał się ruch 
na rzecz ochrony przyrody i krajobrazu. We Francji już w 1906 r. przyjęto pierwszą ustawę 
o ochronie okolic i miejsc (sites) oraz pomników przyrody.

Turystyka w latach 30. XX w. i w następnych dziesięcioleciach rozwijała się pod wpły
wem motoryzacji. Dzięki coraz powszechniejszemu użyciu samochodów nastąpiła rozbu
dowa dróg, a w ślad za tym znaczący wzrost ruchu turystycznego oraz jego rozproszenie
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i aktywizowanie nowych regionów. Cytowany jest przykład Sabaudii, która właśnie dzię
ki motoryzacji stała się wykształconym regionem turystycznym (Warszyńska, Jackowski 
1978).

Warto tu przytoczyć dane dotyczące przyjazdowej turystyki zagranicznej do Francji, 
która już w tym okresie odgrywała istotną rolę. Przykładowo w 1925 r. zanotowano przy
jazdy 760 tys. mieszkańców Wielkiej Brytanii, 685 tys. Hiszpanii i 220 tys. turystów z USA. 
Mniej liczni byli turyści z Ameryki Południowej i innych kontynentów. Wpływy z turysty
ki przyjazdowej były znaczące. Oceniano, że wydatki cudzoziemców we Francji w 1925 r. 
wyniosły 335 min dolarów (Sprawozdanie Komisji.... 1931).

W latach 20. XX w. doceniano znaczenie turystyki w gospodarce narodowej kraju. 
Znamiennym przykładem jest wypowiedź francuskiego polityka Mauricea Bokanowskie- 
go (1879-1928), w latach 1926-1928 Ministra Przemysłu, Handlu, Poczty i Lotnictwa 
w rządzie Raymonda Poincare: „zawsze myślałem i często powtarzałem, że turystyka była 
już i stać się powinna jednym z największych przemysłów narodowych, jednym z tych, 
który najskuteczniej pracuje nad utrzymaniem naszej waluty, nad jego poprawą, a w przy
szłości nad stabilizacją naszego franka”.1

1 Sprawozdanie Komisji Międzyministerialnej do zbadania zagadnień turystyki 1928-1931, 
1931, Wyd. Ministerstwo Skarbu, Warszawa, s. 4.

Okres II wojny światowej był martwy pod względem wypoczynku ludności, a lata po
wojenne stały się czasem odbudowy i powojennego budzenia się turystyki.

Okres współczesny

W historii masowej turystyki po 1950 r. w krajach uprzemysłowionych H. Durand 
i F. Jouvet (2003) wyróżniają 3 podokresy:
a) lata 1950-1975 przyniosły rozwój turystyki pod względem ilościowym po latach re

gresji i nędzy lat II wojny światowej. Nastąpiła wówczas tendencja do zapewnienia 
wszystkim jednakowego dostępu do turystyki oraz miał miejsce wzrost popytu. Wy
tworzył się prototyp letnich wakacji i turystyki kąpieliskowej pod słynnym na świecie 
hasłem „4 S”: sand, sea, sun, sex (plaża, morze, słońce, seks),

b) lata 1976-2000 cechuje rozwój jakościowy turystyki, w ramach którego poszukuje się 
jakości usług turystycznych. Powoduje to wymianę ogromnej ilości informacji, a kon
sumenci stają się szczególnie wrażliwi na poziom cen. Dominują długie pobyty letnie, 
co nie ogranicza rozwoju krótkiego wypoczynku w pobliżu miejsca zamieszkania. 
Następuje rozwój turystyki kulturalnej i biznesowej,
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c) lata po roku 2000. Ostatnie lata przynoszą we Francji rozkwit różnorodnej turystyki ma
sowej, a popyt staje się bardzo zróżnicowany i silniej ukierunkowany na bezpieczeństwo 
i środowisko przyrodnicze. W miejsce „4 S” pojawiają się „4 E”: environment and clean 
nature, event and mega event, entertainment and fun (środowisko i czysta przyroda, 
wydarzenie, wielkie wydarzenie, rozrywka i śmiech).
W ostatnim 60-leciu ważną rolę odegrało powszechne we Francji skracanie czasu pra

cy w skali tygodnia do 35 godzin (od 2002 r. ) oraz przyznanie 5 tygodni płatnego urlopu 
rocznie (od 1982 r.). Podkreśla się także znaczenie dla rozwoju zagospodarowania i ruchu 
turystycznego faktu dwukrotnej organizacji we Francji Zimowych Igrzysk Olimpijskich: 
w Grenoble w 1968 r. i w Albertville w 1992 r.

2.2. Rozwój form, organizacji oraz usług turystycznych

2.2.1. Pierwsze formy turystyki

Najwcześniejszą formą turystyki we Francji, jeszcze w czasach przedchrześcijańskich, były 
pielgrzymki. W czasach rzymskich miała miejsce turystyka zdrowotna do wód leczni
czych. Pielgrzymki rozwinęły się także dzięki chrystianizacji Galii (II w. n.e.), a następnie 
państwa Franków (V w. n.e.).

W średniowieczu rozwinęła się we Francji na skalę krajową i międzynarodową tury
styka pielgrzymkowa do Composteli szlakami św. Jakuba.

Następną formą była turystyka poznawcza, która rozwinęła się znacząco w dobie od
rodzenia i oświecenia.

Kolejnymi formami stały się: turystyka górska, w tym wspinaczki alpejskie, kąpielisko
wa na wybrzeżach morskich oraz uzdrowiskowa. Powstanie tych form nastąpiło w XVIII w., 
a szybki rozwój w XIX w.

2.2.2. Pierwsze kierunki ruchu turystycznego

Pierwszymi docelowymi punktami ruchu turystycznego we Francji były w czasach przed
chrześcijańskich miejsca pielgrzymkowe: Le Puy, Chartres, Mont-Saint-Michel (nazwa 
ta powstała później). Za czasów cesarstwa rzymskiego punktem docelowym stało się 
Vichy z jego walorami zdrowotnymi.

W wyniku przyjęcia chrześcijaństwa w Galii przez Franków rozwinął się szereg miej
scowości pielgrzymkowych, wśród których najważniejszymi były Tours, Lyon, Marsylia, 
Poitiers, Vézeley, Beaune, Rocamadur. Kierunkami pielgrzymek Francuzów do innych 
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krajów były Rzym, Santiago de Compostela w Galicji w Hiszpanii, związane z kultem św. 
Jakuba, a także Jerozolima. Powstała wówczas sieć specjalnych szlaków, które miały swój 
początek nie tylko na terytorium Francji, ale i w innych krajach Europy, a następnie przez 
Francję wiodły do Composteli.

Później, w czasach odrodzenia, kierunkiem wielu podróży stały się Włochy. Główny 
szlak prowadził przez Francję doliną Rodanu. We Włoszech celem był nadal nie tylko 
Rzym, ale także miasta uniwersyteckie, m.in. Florencja i Bolonia.

Kolejnym celem stały się Alpy, a zwłaszcza rejon Mont Blanc z Chamonix. Miasto 
to od XVIII wieku pozostaje stolicą francuskiej turystyki alpejskiej.

Równolegle z kierunkiem alpejskim rozwijały się turystycznie miejscowości nad
morskie. Dotyczyło to Lazurowego Wybrzeża, wybrzeży Normandii i La Manche. Należy 
tu podkreślić, że kierunek alpejski był przez dziesiątki lat przedmiotem zainteresowań 
turystów w porze letniej, natomiast wybrzeża cieszyły się popularnością w okresie zimo
wym. Dopiero w drugiej połowie XIX wieku nastąpiły zmiany. W Alpach zaczęło rozwijać 
się narciarstwo, a na wybrzeżach wzrosła frekwencja w okresie letnim.

Kierunkiem letnich pobytów były też uzdrowiska, wśród nich głównie alpejskie 
Aix-les-Bains i Evian, ale również położone w Pirenejach (Barèges, Bagnères-de-Bigorre) 
czy w Masywie Centralnym (Vichy).

Fenomenem w rozwoju francuskiej turystyki stało się Lourdes, gdzie w 1858 r. zgod
nie z relacją Bernadetty Soubirous miało miejsce 18 objawień Matki Bożej i narodziła się 
wiara w uzdrowienia. Ruch pielgrzymkowy wzrósł bardzo szybko. W 1872 r. zanotowano 
60 tys. pielgrzymów, a w 1908 r., w pięćdziesiątą rocznicę objawień, ponad milion. Obec
nie do Lourdes przybywa rocznie ok. 6 min osób.

2.2.3. Zagospodarowanie turystyczne

Pierwsze trwałe turystyczne obiekty noclegowe we Francji pojawiły się na szlakach do 
Santiago de Compostela. Były to oberże i schroniska. Te ostatnie połączone bywały z nie
wielkimi pomieszczeniami leczniczymi, gdzie udzielano pielgrzymom pomocy medycz
nej (fot. 2.12 i 2.13).

Następnym typem bazy noclegowej były wynajmowane części domów mieszkalnych 
lub całe domy oraz pensjonaty. Pojawiły się one w uzdrowiskach oraz nadmorskich miej
scowościach wypoczynkowych. Obiekty te przystosowane były do przyjmowania rodzin, 
ponieważ w XVIII i XIX w. ten typ wyjazdów wypoczynkowych był powszechny. Z tego 
też powodu ówczesne statystyki ruchu turystycznego zawierają dane o liczbie rodzin no
towanych w poszczególnych miejscowościach.
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W wieku XIX nastąpił rozwój hotelarstwa, powstały też pierwsze sieci hotelowe. 
We Francji pojawiła się szwajcarska sieć hoteli Charlesa Ritz’a, a w połowie XIX w. an
gielska sieć T. Cooka. Sieciowe obiekty hotelowe lokalizowane były przede wszystkim 
w głównych miejscowościach turystycznych i w miastach. W tym czasie w uzdrowiskach 
powstawały wyspecjalizowane obiekty, a mianowicie sanatoria i domy zdrojowe.

Rozwój uzdrowisk i kąpielisk spowodował potrzebę kodyfikacji przepisów. W 1919 
r. we Francji powstało prawo klasyfikujące stacje klimatyczne, termalne i formy turysty
ki. Warto tu odnotować, że już w 1929 r. utworzono pierwsze schronisko młodzieżowe 
(auberge de jeunesse) w Bréville.

Druga połowa XIX w. i początek XX w. przyniosły rozwój wiejskich rezydencji o róż
nym standardzie - od luksusowych posiadłości po proste obiekty. To zapoczątkowało 
rozwój tzw. drugich mieszkań, których upowszechnienie nastąpiło po II wojnie światowej. 
Obecnie drugie mieszkania stanowią 10% ogółu francuskich mieszkań, a najczęściej znaj
dują się w miejscowościach turystycznych, gdzie budowane są przez developerôw w for
mie zespołów domków lub nawet wielkich obiektów wielomieszkaniowych.

W 1950 r. uruchomiono we Francji pierwsze wioski wakacyjne (villages de vacan
ces) organizowane pod auspicjami Klubu Śródziemnomorskiego (Club Méditerranéen) 
(Jackowski 1971).

Od końca lat 60. ubiegłego wieku rozwinął się we Francji typ zabudowy nadmorskiej 
w formie tzw. marin. Pierwszą był Port Grimaud usytuowany koło Saint Tropez (fot. 2.14). 
Ideą, która przyświecała jego autorowi - architektowi - było przybliżenie Francuzom mo
rza poprzez powiązanie mieszkania wakacyjnego z własnym jachtem, przycumowanym 
obok do kei. Powstała „mała Wenecja”, w której sieć kanałów umożliwiała realizację tego 
założenia. Port Grimaud wyposażono w usługi, łącznie z kościołem, ale z zakazem ruchu 
samochodowego. Wobec powodzenia tej inicjatywy, w bezpośrednim sąsiedztwie wybu
dowano następną podobną jednostkę - „Marinę Cogolin” (fot. 2.15 i 2.16).

Rozwój ruchu turystycznego spowodował rozwinięcie kameralnej dotychczas formy 
marin w wielkie obiekty mieszkalne i portowe, łączące nadal mieszkanie z jachtem, ale 
liczące już tysiące jednostek, jak to ma miejsce m. in. w Cannes.

Rozwój turystyki przed II wojną światową po 1936 r.2 oraz tendencje rozwojowe po 
wojnie spowodowały powstanie we Francji w latach 60. wielkiej koncepcji zagospodaro
wania turystycznego trzech regionów nadmorskich i jednego górskiego, dotychczas słabo 
użytkowanych przez turystykę: wybrzeża śródziemnomorskie Langwedocja-Roussillon 
i Korsyka, wybrzeże atlantyckie - Akwitania oraz Alpy Południowe. Organa państwowe 

2 W 1936 r. wprowadzono 2 tygodnie płatnego urlopu oraz 40 godzinny tydzień pracy.
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przejęły na siebie sprawy organizacyjne, planistyczne, przystosowania terenu3, wyposa
żenia w infrastrukturę, zalesienia, wykup terenów. Natomiast budowa obiektów noclego
wych i usług turystycznych należała do różnego typu spółek i konsorcjów. Plany zakła
dały, że łączna pojemność istniejącej i nowobudowanej bazy noclegowej tych regionów 
wyniesie: Langwedocja-Roussillon 700 tys. miejsc noclegowych, Korsyka 300 tys., Akwi
tania 525 tys., Alpy Południowe 563 tys. miejsc (por. rozdz. 2.3) (Ptaszycka-Jackowska, 
Jackowski 1975).

3 np. na wybrzeżu Langwedocja-Roussillon był to problem osuszenia rozległych obszarów nad
morskich, sprzyjających malarii (Ptaszycka-Jackowska, Jackowski 1975).

Po II wojnie światowej nasilił się problem wyludniania obszarów słabych ekonomicz
nie, zwłaszcza górskich. Jednocześnie Francja była opóźniona w rozwijaniu wielkoprze- 
strzennej ochrony przyrody, która stawała się konieczna wobec kurczących się powierzch
ni odznaczających się naturalnymi cechami środowiska przyrodniczego i krajobrazu. 
Do lat 60. ubiegłego wieku panował we Francji punktowy charakter ochrony w formie 
pojedynczych pomników przyrody, miejsc i okolic „sklasyfikowanych” (sites classés) oraz 
nielicznych rezerwatów przyrody.

Francuzi dostrzegli możliwość połączenia ochrony przyrody z potrzebą aktywizacji 
gospodarczej obszarów znajdujących się w stanie recesji. Czynnikiem aktywizacji miała 
stać się turystyka. W efekcie w latach 60. stworzono podstawy prawne stanowienia par
ków narodowych i parków regionalnych.

W przypadku parków narodowych obszarem rozwoju poprzez turystykę były tzw. 
strefy zewnętrzne (zones périphériques) wyznaczane wokół parków. Trzeba tu podkreślić, 
że 5 spośród 6 ogółu francuskich parków na kontynencie obejmuje tereny wysokogórskie, 
a ich strefy peryferyjne to wielkie doliny w różnym stopniu zamieszkałe.

Natomiast parki regionalne powstawały na terenach słabo zamieszkałych, na zasadzie 
dobrowolnego akcesu gmin i wspólnego podziału środków finansowych, uzyskanych dro
gą montażu z różnych źródeł, w tym rządowych i regionalnych. Środki te przeznaczane 
były i są na urządzenia infrastruktury, wyposażenie domów, dokształcanie mieszkańców 
w obsłudze ruchu turystycznego, zagospodarowanie turystyczne, na różnorodną pomoc 
w prowadzeniu gospodarstw rolnych, na usługi.

W zagospodarowaniu turystycznym gór ważną rolę odegrał rozwój narciarstwa, 
zwłaszcza zjazdowego, połączonego z budową wyciągów i sieci stacji narciarskich. Inten
syfikację zagospodarowania spowodował rozwój narciarstwa całorocznego, wykorzystują
cego lodowce. Specjalnym impulsem stała się organizacja zimowych igrzysk olimpijskich 
w Chamonix (1924 r.), w Grenoble (1968 r.) i Albertville (1992 r.). Szczególnie skala tych 
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ostatnich objęła rozległe tereny alpejskie związane z wielkimi dolinami Tarentaise i Mau
rienne (Kowalczyk 2009, Kowalczyk, Derek 2010, Kurek 2004).

Rozwój turystyki górskiej i nadmorskiej, a jednocześnie popularyzowanie na świe
cie idei ochrony środowiska i przyrody, spowodowały konieczność podjęcia działań na 
rzecz ochrony gór i wybrzeży. W 1985 r. ukazały się we Francji przepisy odnośnie rozwoju 
użytkowania i ochrony gór, a w 1986 r. odnośnie ochrony, zagospodarowania i odnowy 
wybrzeży morskich. Nieco później, bo w 1992 r. wydano przepisy odnośnie ochrony i od
nowy krajobrazu.

Poza regionami o charakterze wypoczynkowym turystyka poznawcza i kulturowa 
objęła miasta, zwłaszcza Paryż, który od dziesięcioleci był stolicą europejskiej i świa
towej turystyki dzięki wspaniałym zabytkom i szczególnym walorom kulturowym - 
operze, teatrom, kabaretom i innym instytucjom współtworzącym szczególny klimat 
miasta. Paryż przez wiele lat był „Mekką” artystów, głównie malarzy, którzy tu tworzyli 
swoje dzieła i nowe kierunki w sztuce. Ważnym czynnikiem rozwoju funkcji turystycz
nej Paryża były kolejne Wystawy Światowe, wśród nich pierwsze w 1856 r. i w 1889 r. 
W Paryżu odbyły się drugie nowożytne letnie Igrzyska Olimpijskie w 1900 r., a także 
ósme w 1924 r. Wiązało się to z budową obiektów sportowych i rozbudową hoteli. Paryż 
stał się także miejscem organizacji światowych salonów, m.in. motoryzacyjnego, bu
downictwa, lotniczego.

W turystyce miejskiej ważną rolę zaczęła odgrywać turystyka kongresowa i bizne
sowa. Obsłudze tych form służy silnie rozwinięta baza hotelarska i gastronomiczna oraz 
centra konferencyjno-wystawiennicze.

Ostatnie dziesięciolecia przyniosły rozwój wielkich parków rozrywkowo-dydaktycz
nych służących turystyce masowej, które lokalizowane są w różnych miejscach Francji.

2.2.4. Wpływ rozwoju infrastruktury transportowej na turystykę

We Francji, podobnie jak w krajach sąsiednich, na rozwój turystyki miały wpływ główne 
etapy rozwoju środków transportu.

Pierwszymi sposobami przemieszczania się były wędrówki piesze oraz jazda konno. 
Wędrówki piesze dominowały w podróżach religijnych do miejsc świętych. Uczestnikami 
byli przedstawiciele wszystkich warstw społecznych, również osoby niezamożne. Podróże 
konne odbywane były przez osoby bogatsze, między miastami lub grodami, a także do 
innych krajów.

Przełomem w tych podróżach był wiek XVII, kiedy nastąpił rozwój dróg, a jazdę kon
no zastąpiły powozy. Wówczas pojawiły się też stałe linie komunikacyjne obsługiwane 
przez dyliżanse. Istotny wpływ na komfort podróży wywarło wprowadzenie resorów.
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Kolejnym etapem rozwoju była rewolucja przemysłowa w Anglii, która stworzyła linie 
kolejowe oraz statki parowe. Wpłynęło to na intensyfikację przewozów, m.in. do miej
scowości turystycznych położonych na wybrzeżach francuskich. W mniejszym znacznie 
stopniu linie kolejowe doprowadzono do miejscowości alpejskich ze względu na trudno
ści terenowe.

Następnym krokiem, który zrewolucjonizował turystykę, był samochód. Jego upo
wszechnieniu w I połowie XX w. towarzyszył nie tylko rozwój ilościowy przewozów tu
rystów, ale także zasięg ich podróży. Turyści mogli łatwo dotrzeć w nieuczęszczane wcze
śniej rejony górskie, w tym w Alpy i Pireneje oraz na tereny wiejskie. Samochód stwarzał 
także możliwość wyboru trasy i miejsca docelowego oraz czasu podróży, a tym samym 
uwalniał turystę od sztywnych tras i rozkładów kolejowych. Stopniowo rozwijała się też 
komunikacja autobusowa oraz wycieczki autokarowe.

Z liniami kolejowymi i transportem samochodowym zaczęły konkurować linie lotnicze. 
Rozwój transportu lotniczego nastąpił przed II wojną światową, ale na skalę masową w II 
połowie XX wieku. Kierunki podróży uzależnione były i są nadal od sieci lotnisk. We Francji 
od początku szczególną rolę odgrywają lotniska Paryża, gdzie koncentruje się znakomita 
część ruchu krajowego, ale przede wszystkim międzynarodowego. Na Lazurowym Wybrze
żu obsługę ruchu turystycznego pełni lotnisko w Nicei. Dla ruchu turystycznego w Alpach 
francuskich najważniejszy jest port w Lyonie, a dla Pirenejów Tuluza. Szczególną rolę pełni 
lotnisko Tarbes-Ossun-Lourdes obsługujące od 1948 r. ruch pielgrzymów do Lourdes.

Stale rosnący ruch turystyczny powodował wzrost konkurencji między przewozami 
kolejowymi, lotniczymi i samochodowymi. W każdej z tych dziedzin doskonalono środki 
transportu pod względem komfortu pasażerów oraz cen i szybkości przewozów. Rozbu
dowywano lotniska, budowano szybkie linie kolejowe, Francję pokryła stosunkowo gęsta 
sieć autostrad. Szczególną rolę zaczął odgrywać Eurotunel pod La Manche, łączący Wiel
ką Brytanię z Francją, a poprzez nią z Kontynentem. Od otwarcia Eurotunelu w 1995 r. 
uruchomiono specjalne „europociągi” na trasach do Paryża, Brukseli, Annecy i Awinionu 
(zob. ryc. 1.8).

2.2.5. Wpływ na turystykę zmian czasu pracy

Do 1936 r. we Francji wyjazdy turystyczne były domeną ludzi zamożnych i wolnych zawo
dów. Wielogodzinny tydzień pracy (nawet 80-90 godzinny w połowie XIX w.) oraz niskie 
zarobki uniemożliwiały osobom pracującym wypoczynek.

Pierwszym sygnałem zmian była decyzja władz paryskiego metra, która przyznała 
pracownikom w 1900 r. 10 dni wolnych w roku. Następnie od 1906 r. dniem wolnym od 
pracy stała się niedziela.
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Po zakończeniu I wojny światowej w 1919 r. pracującym przyznano 21 dni wolnych, 
które można było wykorzystywać po 3 dni w ciągu tygodnia w okresie od 1 marca do 15 
listopada. Następna zmiana miała miejsce w 1929 r. Zwiększono wtedy liczbę dni wolnych 
do 30, po 4 dni w ciągu tygodnia w analogicznym jak wcześniej okresie (Sirot 1996 r.). 
W ślad za władzami metra poszli inni pracodawcy paryscy: kompanie elektryczne i gazo
wa oraz transportu miejskiego. Także niektórzy pracodawcy prywatni zaczęli przyznawać 
dni wolne, ale dopiero w latach 20.

Przełomem stał się rok 1936, kiedy to rząd francuski podpisał porozumienie z główny
mi związkami zawodowymi wprowadzające powszechnie we Francji 2 tygodniowe płatne 
urlopy oraz ograniczenie wymiaru pracy do 40 godzin tygodniowo. Dzięki temu rok 1936 
uznawany jest przez autorów francuskich (m.in. Guillard 2010) jako początek ery społeczeń
stwa wypoczynku, wakacji i turystyki masowej, przemysłu wypoczynkowo - turystycznego.

Na początku dominowały odwiedziny u rodzin, ale były też regiony, gdzie notowano 
wyjazdy wypoczynkowe. Np. w Normandii miały miejsce przyjazdy robotników z regionu 
paryskiego. Ocenia się, że dzięki nowej sytuacji w 1936 r. na wakacje wyjechało 600 tys. 
robotników, a w 1937 r. już 1,8 min osób. Istotną rolę odegrały wprowadzone zniżki na 
kolejowe bilety wakacyjne, z których w 1937 r. skorzystało 900 tys. osób.

Kolejna zmiana nastąpiła dopiero 20 lat później w 1956 r., kiedy wprowadzono trzyty
godniowe płatne urlopy dla wszystkich zatrudnionych. Fakt ten został poprzedzony decyzją 
zakładów samochodowych Renault o wprowadzeniu trzytygodniowych wakacji. Czwarty 
tydzień urlopu płatnego dla wszystkich francuskich pracujących wprowadzono w 1969 r.

Następne zwiększenie wymiaru urlopu do pięciu płatnych tygodni oraz ograniczenie 
tygodnia pracy do 39 godzin miało miejsce w 1982 r. Kolejne skrócenie czasu pracy w wy
miarze tygodniowym do 35 godzin nastąpiło w 2002 r. Tym samym Francja wyróżnia się 
w skali Europy najkrótszym tygodniem pracy.

2.2.6. Wpływ Brytyjczyków na rozwój turystyki we Francji

Brytyjczycy wywarli istotny wpływ na rozwój turystyki francuskiej. Zaznaczył się on wy
raźnie już w połowie XVIII w„ a poprzedziły to wcześniejsze angielskie opisy podróży. 
Jednym z pierwszych autorów był John Clenche, który w 1676 r. opisał „podróż dżentel
mena” do Francji i Włoch.

Brak własnych masywów wysokogórskich spowodował, że Brytyjczycy zaczęli intere
sować się najbliżej położonymi francuskimi Alpami. W 1741 r. dwóch Anglików -Pocoke 
i Windham - „odkryło” lodowce „Chamonni”. W Londynie i Paryżu ukazały się publika
cje, które wywołały „lawinę” turystów brytyjskich przybywających każdego lata w rejon 
Masywu Mont Blanc. Anglicy stali się też pierwszymi zdobywcami Mont Blanc. W 1786 r. 
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dr Gabriel Michel Paccard z przewodnikiem Jacques Balmat’ em weszli na szczyt. Dopiero 
w rok później Mont Blanc został zdobyty przez Francuzów. Zdobywcą był Bénédicte de 
Saussure i on zapoczątkował wędrówki górskie (fot. 2.17). Dzięki tym wyprawom Chamo
nix stało się stolicą alpinizmu i nastąpił tam bardzo szybki rozwój hotelarstwa.

Brytyjczycy byli pierwszymi zdobywcami szeregu innych szczytów alpejskich. M.in. 
Barre des Ecrins (Cervin) została zdobyta w 1864 r. przez Edwarda Whympera i prze
wodnika z Chamonix Michel’ a Croz’ a. Zainteresowanie Anglików Alpami zaowocowało 
powstaniem w 1857 r. Brytyjskiego Klubu Alpejskiego (British Alpin Club). Podobny fran
cuski klub powstał dopiero kilkanaście lat później, w 1874 r.

Chłodny i wilgotny klimat wysp brytyjskich spowodował, że Anglicy zaczęli lanso
wać zimowe pobyty na francuskich wybrzeżach, zwłaszcza na Wybrzeżu Lazurowym. Już 
w końcu XVIII w., ze względu na łagodny klimat i urzekający krajobraz, Nicea i Hyères 
stały się „koloniami angielskimi”.

Z przyjazdami Anglików wiązał się rozwój odwiedzanych przez nich miejscowości. 
W niektórych przypadkach wpłynęli oni na kierunki rozwoju przestrzennego i pozostawi
li trwały ślad w nazewnictwie. Charakterystycznym przykładem jest Nicea z jej nadmor
ską Promenadą Anglików (Promenade des Anglais).

Szczególną rolę odegrała rewolucja przemysłowa, jaka dokonała się w Anglii, a zwłasz
cza wynalazki kolei żelaznych i statków parowych. Budowa głównych linii kolejowych we 
Francji nastąpiła w latach 1850-1860, co przyśpieszyło rozwój nadmorskich miejscowości 
wypoczynkowych na Wybrzeżu Lazurowym, a także w Normandii i nad La Manche. Swo
ją rolę odegrały linie żeglugowe oparte na parostatkach.

Pisząc o wpływie Brytyjczyków na rozwój turystyki we Francji nie można pominąć 
działalności Thomasa Cooka, który w 1841 r. zorganizował pierwszą podróż turystyczną, 
oferując przewozy i wyżywienie. Głównym terenem jego podróży i działalności była m.in. 
Europa kontynentalna, w tym Francja. W 1856 r. Thomas Cook zorganizował wyjazdy dla 
400 tys. Brytyjczyków na Wystawę Światową w Paryżu. W końcu XIX w. Cook dyspono
wał na świecie siecią 1200 hoteli i biurami podróży (Warszyńska, Jackowski 1978).

Wielka Brytania odgrywała i odgrywa nadal ważną rolę we francuskim rynku tury
stycznym. Brytyjczycy razem z Niemcami i mieszkańcami krajów Beneluxu stanowili 90% 
turystów zagranicznych odwiedzających Francję w 2005 r. Brytyjczycy inwestują także 
w bazę turystyczną. W 2003 r. należało do nich 25% drugich mieszkań pozostających we 
Francji własnością inwestorów zagranicznych.

Brytyjczycy - wspólnie z Francuzami - wybudowali Eurotunel pod La Manche, który 
oddano do użytku w 1995 r. W części kolejowej Eurotunelu kursują pociągi typu TGV 
wożące pasażerów z Londynu do Paryża i Brukseli oraz w zimie do Annecy, a w lecie do 
Awinionu (Duclos 2009).
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2.2.7. Najstarsze organizacje turystyczne

Podobnie jak w innych krajach i w różnych dziedzinach - np. w ochronie przyrody - 
działalność na szczeblu państwowym poprzedziły organizacje wyłaniane przez zainte
resowane grupy społeczne. Jako pierwszy we Francji powstał w 1874 r. Francuski Klub 
Alpejski (Club Alpin Français), wzorujący się na Klubie Angielskim. Następnym Klubem 
był Touring Club de France (1890 r.), a pięć lat później, w 1895 r. utworzono Klub Samo
chodowy (Automobile Club de France4). W 1919 r. te trzy Kluby połączyły się tworząc Na

4 Dopiero w 1910 r. powstało pierwsze na szczeblu rządowym Narodowe Biuro Turystyki 
(1'Office National de Tourisme).

rodową Unię Stowarzyszeń Turystycznych (Union Nationale des Associations de Tourisme) 
(Girodin 1978).

Niemal w tym samym czasie, w 1875 r. powstało pierwsze we Francji biuro turystycz
ne w Gćrardmer w Wogezach pod nazwą Komitet Spacerów („Comité des Promenades") 
(Office ... 2011). Celem biura było zwiększenie ruchu turystycznego oraz jak najlepsze 
zorganizowanie turystom pobytu. Biuro zajmowało się m.in. budową ścieżek turystycz
nych wiodących przez obszary przyrodnicze i wokół jezior. Jednak prawdziwym biurem 
turystycznym było to, które powstało w masywie Chartreuse (koło Grenoble) w miejsco
wości Saint-Pierrre-de-Chartreuse w 1905 r. i zajmowało się informacją turystyczną.

W literaturze wymieniany jest także syndykat (Syndicat d’initiative) w Grenoble, 
który powstał w 1889 r. Zajmował się on gospodarczymi aspektami turystyki i zagospo
darowania. Uznawany jest jako najstarsza organizacja tego typu na szczeblu gminnym. 
W pierwszej połowie XX w. syndykaty turystyczne powstawały w każdym mieście lub 
grupie takich gmin, które były sklasyfikowane jako stacje turystyczne, dzięki czemu mogły 
pobierać od odwiedzających taksę pobytową. Zbierane środki finansowe były podstawą 
działania syndykatów.

Powstające we Francji kolejne turystyczne organizacje niepaństwowe jednoczyły po
szczególne dziedziny turystyki i związane były z określonymi typami bazy turystycznej. 
I tak w 1917 r. powołano Narodową Izbę Hotelarstwa Francuskiego (La Chambre Natio
nale de l’Hôtelerie Française), w 1922 r. Francuską Federację Kąpieliskową (La Fédération 
Thermale et Climatique Française), w 1929 r. Biuro Turystyki Uniwersyteckiej (l’Office du 
Tourisme Universitaire - l’OTU), w 1933 r. Centrum Laickie Schronisk Młodzieżowych (le 
Centre Laïc des Auberges de Jeunesse - CLAJ). Jeszcze przed II wojną światową, w 1937 r. 
powstała Francuska Unia Towarzystw Campingowych (/’ Union Française des Associations 
de Camping).
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Po II wojnie światowej wśród organizacji pozarządowych wymieniane jest powstanie 
Rodzinnych Wiosek Wakacyjnych (Villages Vacances Familles - WF). W 1949 r. powstała 
Federacja Zajazdów (Fédération Nationale des Logis de France) w następstwie pojawienia 
się pierwszego hotelu z restauracją i pierwszego stowarzyszenia departamentalnego „Logis 
de France” (Barbier, Houée 2006).

Daty powstania poszczególnych organizacji odzwierciedlają istotny etap rozwoju róż
nych dziedzin turystyki we Francji, potrzebę współpracy i porządkowania działalności.

2.2.8. Najstarsze państwowe instytucje turystyczne

Państwo włączyło się w domenę turystyczną w 1910 r„ gdy utworzono Narodowe Biu
ro Turystyki (FOffice National de Tourisme). Biuro działało do 1935 r., kiedy to zostało 
przekształcone w Komisariat Generalny Turystyki (Commissariat Général du Tourisme), 
funkcjonujący przez niemal 40 lat. W 1936 r. utworzono stanowisko Podsekretarza Stanu 
ds. Sportu i Wypoczynku.

Działalność państwowa zintensyfikowała się po II wojnie światowej. Wówczas turysty
ka uzyskiwała wysoką rangę międzyministerialną lub włączana była do resortów. W 1959 r. 
utworzono Międzyresortowy Komitet Turystyki (Comité Interministériel du Tourisme), 
a w 1962 r. Komisariat Turystyki (Commissariat du Tourisme).

Instytucje te zainicjowały powstanie planu aktywizacji czterech rejonów Francji po
przez rozwój turystyki: Alp Południowych, Korsyki, Akwitanii i Langwedocji-Roussillon 
(por. rozdz. 2.3). Dla przeprowadzenia tej akcji rząd powołał specjalne międzyresortowe 
misje o szerokich uprawnieniach:

-Misję ds. zagospodarowania gór (1965 r.),
-Misję ds. zagospodarowania wybrzeży (1966 r.),
-Misję ds. zagospodarowania terenów wiejskich (1966 r.).
W 1967 r. powstało Stowarzyszenie Narodowe Rozwoju Turystyki (SODETO). Zjed

noczyło ono różne instytucje finansujące rozwój turystyki: banki, Kredyt Hotelowy, Kom
panie Transportowe, Kasy Oszczędnościowe i Depozytowe.

Następne zmiany miały miejsce w 1978 r., kiedy to turystykę włączono do Minister
stwa Młodości oraz w 1981 r. do Ministerstwa Czasu Wolnego.

Presja turystyki na tereny górskie oraz organizacja w 1968 r. w Grenoble Zimowych 
Igrzysk Olimpijskich spowodowały powołanie specjalnej Międzyresortowej Komisji ds. Za
gospodarowania Gór (Commission Interministériele pour l’Aménagement de la Montagne).

Podobnie uregulowania wymagały sprawy zagospodarowania wybrzeży morskich i je
zior. W tym celu w 1975 r. utworzono Konserwatorium ds. przestrzeni wybrzeży morskich 
i jezior (Conservatoire de l’espace litoral et des rivages lacustres).
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2.2.9. Pierwsze przewodniki turystyczne

Jako pierwszy przewodnik francuski niektórzy badacze traktują Dziennik podróży napisa
ny przez Michela de Montaignea w trakcie jego wędrówki po Europie w latach 1580-1581. 
Inni uważają, że autorem pierwszego przewodnika po samej Francji był Alcide de Saint 
Morice. Jego przewodnik Le guide fidelle des etrangers dans le voyage de France ukazał się 
w 1672 r. i informował o sieci dróg prowadzących do Paryża. Zawierał krótki opis stolicy 
i jej okolic oraz opis dwóch tras okrężnych po Francji - małej i dużej (Warszyńska, Jac
kowski 1978). Następne przewodniki zaczęły powstawać we Francji w XIX w. Głównym 
ich autorem był Adolph Joanne. W 1861 r. opublikował Przewodnik generalny po Francji 
(Itinéraire général de la France). Od tego momentu dalsze jego przewodniki uzyskały na
zwę od nazwiska ich autora - Przewodniki Joannea. Przewodniki te były wydawane przez 
Louisa Hachette w ramach Biblioteki Kolei Żelaznej, utworzonej w 1853 r. Rywalizowały 
z niemieckimi przewodnikami Karla Baedekera.

W 1907 r. rozpoczęto wydawanie ilustrowanej edycji Przewodników Joanne. Jednym 
z pierwszych był przewodnik po zamkach w dolinie Loary. Były one wydawane w 3 języ
kach w różnokolorowych okładkach.

W 1919 r. wydawnictwa Joannea uzyskały nazwę Przewodniki Niebieskie (Guides 
Bleus) i do dziś są publikowane pod tą nazwą, nadal przez wydawnictwo Hachette (Live).

Przewodniki Joannea mają wiele serii różniących się formatami i okładkami, obejmu
jących Francję, kraje europejskie, Bliski Wschód i Północną Afrykę. Były to na początku 
opisy tras, najpierw powiązanych z liniami kolei żelaznych, a później z wielkimi regionami 
pod wspólną nazwą Przewodnik generalny po Francji (L’Itinéraire général de la France - 
IGF). Celem przedsięwzięcia było opisanie osobliwości turystycznych na całym teryto
rium francuskim, a także zasobów przyrodniczych, aktywności rzemieślniczych i prze
mysłowych oraz handlu. Zakładano wydanie 10 tomów, ale w efekcie było ich 19. Stało 
się tak dzięki weryfikacji podziału na opisywane regiony oraz konieczności ograniczenia 
wymiarów tomów, by były wygodniejsze w podróży. Równolegle z tą serią, w podobnej 
konwencji, powstawały tylko angielskie przewodniki „Murray» opisujące terytorium bry
tyjskie. Było to więc przedsięwzięcie nowatorskie, polegające na opisie Francji w formie 
przewodnika podróży (Morlier 2007,2011).

W 1866 r. ukazała się seria przewodników w małym formacie pod nazwą Przewod
niki - Diamenty (Guides Diamant). Na przełomie wieków XIX i XX wprowadzono pod
tytuł Drogi najliczniej odwiedzane (Les routes les plus fréquentées). W II połowie XIX w. 
przewodniki te poświęcone były regionom: Normandii, Bretanii, Pirenejom, Delfinatowi 
i niektórym partiom Wogezów. Jeden tom pod tytułem Śródziemnomorskie stacje zimowe 
(Stations d’hiver de la Méditerranée) opisywał miejsca wypoczynkowe przyszłego Wybrzeża 
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Lazurowego. Za granicą najbardziej odwiedzanymi przez Francuzów w tym czasie były 
Włochy, Hiszpania, Belgia i Holandia oraz Szwajcaria i im poświęcone były osobne tomy 
serii Diamant.

Od 1887 r. zaczęły się ukazywać monografie miejscowości w uproszczonej formie 
broszur. Obejmowały one nadmorskie stacje kąpieliskowe i uzdrowiskowe, wielkie mia
sta francuskie i zagraniczne, a także takie osobliwości jak przełom rzeki Tarn lub plaże 
Bretanii.

Przez długie lata w Przewodniku Niebieskim dominowała problematyka kulturalna. 
W 1973 r. nastąpiły zmiany w kierunku zwiększenia informacji praktycznych, podawania 
przydatnych turyście adresów, załączania map, wprowadzenia opisów archeologicznych 
i historycznych, zwracania uwagi turystów na cenne pomniki. Umieszczano też gwiazdki 
odpowiadające atrakcyjności opisywanych miejsc (Morlier 2007,2011).

Niewątpliwie przełomowym dla przewodników francuskich stał się rok 1900, kiedy 
to powstała pierwsza edycja wydawanego do dnia dzisiejszego przewodnika Michelin. 
Pierwszy został przygotowany przez braci Michelin - André i Eduarda - i opublikowany 
z okazji Światowej Wystawy w 1900 r. Był rozdawany klientom przy okazji zakupów opon. 
Francja liczyła wówczas 2400 kierowców samochodowych, pionierów automobilizmu, 
i przewodnik służył im dokładnymi informacjami: listami niewielu wówczas warsztatów 
napraw, lekarzy. Zawierał także plany kilku miast i wykaz osobliwości turystycznych.

Przewodnik Michelin (Guide Michelin), często nazywany Przewodnikiem Czerwo
nym (Guide Rouge), jest rocznikiem gastronomicznym, hotelowym i turystycznym, wy
dawanym przez stowarzyszenie opon „Michelin”, które jest nieprzerwanie jego wydawcą 
(fot. 2.18). W każdym roku wybierane są według własnych kryteriów hotele (ponad 4650 
w 2010 r.), restauracje (ponad 3400) i miejscowości oferujące schronienie. Obiekty te są 
ujęte w przewodniku, opatrzone krótkim, maksymalnie 3 wierszowym tekstem. W okre
sie od 1900 r. do 2004 r. rozprowadzono ponad 30 min egzemplarzy tego Przewodnika 
(La Saga... 2004).

Popularność przewodników Michelin uzyskano nie tylko dzięki doskonałej ich ja
kości, ale także dzięki temu, że rozprowadzano je na początku bezpłatnie wśród swoich 
klientów.

Przewodnik Michelin jest najstarszym i najbardziej cenionym przewodnikiem gastro
nomicznym na świecie. Od 1926 r. Michelin zaczął przyznawać tzw. „gwiazdki dobrego 
stołu” (étoile de bonne table), a od 1931 r. w każdym roku jego anonimowi reprezentanci 
przyznają najlepszym restauracjom 1, 2 lub 3 gwiazdki Michelina. Oficyna ta wydawała 
również mapy drogowe i turystyczne (fot. 2.19).

W latach 30. pojawiła się konkurencja w postaci Przewodnika Kontynentalnego (Guide 
Continental) i Przewodnika Klebera.
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Przewodnik Czerwony Michelin obejmował tylko Francję, ale po II wojnie światowej 
stopniowo ukazywały się mutacje dotyczące innych krajów europejskich. W 2006 r. były 
to Przewodniki po Holandii, Belgii, Włoszech, Niemczech, Hiszpanii i Portugalii, Szwaj
carii, Wielkiej Brytanii i Irlandii oraz Przewodnik po głównych miastach europejskich. 
Od 2008 r. ukazuje się Przewodnik Michelin po Tokio. W pierwszym dniu edycji sprze
dano tam 90 tys. egzemplarzy. Podobne Przewodniki ukazały się w Hong-Kongu i Makao.

Specjalną edycją są Przewodniki Smakoszy {Les Guides Gourmands) proponujące od 
2003 r. nietypowe restauracje i sklepy w różnych regionach Francji. Pierwszy z nich ukazał 
się w regionie Rhône-Alpes {La Saga ... 2004).

Równolegle do Przewodnika Czerwonego od 1926 r. ukazuje się Przewodnik Zielony 
{Guide Vert). Jako pierwszy opublikowano przewodnik po Bretanii. Następne również 
miały regionalny zasięg i obecnie jest około 100 tytułów przetłumaczonych na 9 języków 
obcych, w tym japoński i hebrajski. Obok przewodników po określonych regionach Fran
cji i wybranych głównych miastach są także ogólnofrancuskie przewodniki tematyczne: 
weekendy w winnicach, weekendy w Prowansji, najpiękniejsze wyspy wybrzeża francu
skiego, Francja dzika - pobyty w naturze. Wśród przewodników po Europie jest prze
wodnik po Polsce. Są również przewodniki po regionach transgranicznych, jak np. po 
Kraju Basków czy Alzacji - Czarnym Lesie w Niemczech. Ostatnio wydawana jest seria 
Podróżować praktycznie {Voyager pratique), której celem jest dostarczenie praktycznych 
wiadomości indywidualnym turystom. Seria obejmuje szereg atrakcyjnych krajów na róż
nych kontynentach.

Jest też seria przewodników służących eskapadom do wielkich miast w Europie 
{La Saga... 2004).

2.2.10. Dokumenty paszportowe i wizowe w turystyce zagranicznej

Wymogi związane z dokumentami paszportowymi i wizowymi rzutują na turystykę za
graniczną, a dotyczą zarówno kraju macierzystego turysty, jak i kraju docelowego oraz 
krajów tranzytowych. Wymóg posiadania tych dokumentów w większym lub mniejszym 
stopniu ogranicza ruch turystyczny, natomiast zwolnienia z obowiązku ich posiadania 
mogą aktywizować ruch. Dokumenty paszportowe znane były już w czasach Cesarstwa 
Rzymskiego i obowiązują w wielu krajach w różnej formie po dzień dzisiejszy.

We Francji pierwszym krokiem do zniesienia paszportów był zapis konstytucji w 1791 r., 
który wprowadzał wolność podróżowania. Jednak nie zastosowano go w praktyce.

Dopiero II połowa XIX w. przyniosła w Europie zniesienie paszportów. Ten stan obo
wiązywał do 1914 r., do wybuchu I wojny światowej. Francja zniosła paszporty w 1861 r., 
a przykładowo Hiszpanie w rok później.
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Po I wojnie światowej wprowadzono powszechnie obowiązki paszportowo-wizowe. 
Kolejna liberalizacja nastąpiła dopiero po 1960 r. Podpisywane były wtedy umowy mię
dzynarodowe, bilateralne i multilateralne, dotyczące ułatwień paszportowo-wizowych. 
W Europie ułatwieniom sprzyjała Wspólnota Europejska, a następnie Unia Europejska. 
Szczególne znaczenie odegrał i odgrywa Układ z Schengen (1995 r.), określający warunki 
swobodnego przepływu osób, towarów i usług między państwami członkowskimi. Wśród 
akcjonariuszy od samego początku była Francja, która 26 marca 1995 r. zniosła kontrolę 
na swoich granicach wewnętrznych w Unii Europejskiej5.

5 Pierwszymi uczestnikami Układu były, obok Francji, Belgia, Holandia, Hiszpania, Luxemburg, 
Niemcy i Portugalia. W 1998 r. do Układu przystąpiły Austria i Włochy, następnie Grecja w 2000, 
w 2001 r. kraje skandynawskie i Islandia, kraje Europy Środkowej w 2008 r. i Szwajcaria w 2009 r.

Francja wcześniej rozpoczęła starania o złagodzenie przepisów granicznych. Ich efek
tem było dwustronne porozumienie z Niemcami zawarte 13 lipca 1984 r. w Saarbrücken. 
Dotyczyło ono ułatwień dla obywateli obu państw przy przekraczaniu wspólnej granicy, 
ale tylko na przejściach drogowych. W 1986 r. ograniczono to do kontroli wzrokowej na 
przejściach drogowych (Peyroutet 2010).

2.3. Wielkoprzestrzenne plany zagospodarowania 
turystycznego Francji

2.3.1. Obszary planowanej aktywizacji poprzez turystykę

Przez wiele lat we Francji ruch turystyczny krajowy i zagraniczny koncentrował się na 
paru obszarach:

- na wybrzeżu, zwłaszcza na Lazurowym Wybrzeżu,
- w górach, szczególnie w Alpach Północnych.
W miarę upływu czasu w regionach tych rozwój turystyki spowodował znaczne 

przekroczenie maksymalnej chłonności turystycznej i pogorszenie warunków wypo
czynku. W rezultacie wzrosło zainteresowanie Francuzów wypoczynkiem za granicą, 
głównie w Hiszpanii, co zostało uznane za zjawisko niekorzystne z punktu widzenia 
ekonomii kraju. Sytuację pogarszał fakt, że również wielu turystów zagranicznych - 
Niemców, Brytyjczyków, mieszkańców krajów Beneluxu i Skandynawów - podróżo
wało w celach wypoczynkowych przez Francję na południe Europy. Aby zatrzymać 
Francuzów i obcokrajowców we Francji, rząd podjął decyzję o zagospodarowaniu czte-
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Tab. 2.1. Obszary aktywizacji turystycznej 
planowanej we Francji na przełomie 
lat 60. i 70. ubiegłego wieku.

Obszar planowane] 
aktywizacji turystyczne)

Docelowa liczba ogółu 
mle]sc noclegowych

Langwedocja- Roussillon 700 000

Akwitania 525 000

Korsyka 300 000

Alpy Południowe 563 000

Ogółem 2 088 000

Źródło: wg. Mesplier 2008, Ptaszycka-Jackowska,
Jackowski 1975

rech obszarów posiadających wysokie 
walory turystyczne, ale dotychczas 
stosunkowo słabo wykorzystywanych. 
Obszarami tymi były: wybrzeża Lan- 
gwedocji-Roussillon i Akwitanii oraz 
Korsyka i Alpy Południowe. Wybór 
tych obszarów podyktowany był nie 
tylko walorami turystycznymi, ale 
także względami demograficzno- 
-ekonomicznymi. Podstawowym ich 
problemem były wieloletnie procesy 
wyludniania, zwłaszcza na Korsyce, 
bezrobocie, m.in. w Akwitanii, oraz 
słaby poziom gospodarczy wszystkich 
tych obszarów.

Zakładano, że mimo gospodarki wolnorynkowej, do prac nad aktywizacją włączy się 
rząd poprzez powołanie specjalnych misji międzyresortowych, które, wyposażone w od
powiednie uprawnienia, będą koordynowały sprawy planistyczne, organizacyjne i finan
sowe. Było to o tyle ważne, że poza Korsyką pozostałe obszary należą do różnych gospoda
rzy (departamentów). W przypadku Langwedocji-Roussillon państwo musiało ponadto 
przejąć istotne problemy przygotowania obszaru do inwestycji, czemu nie mogły podołać 
same samorządy.

Zaplanowano, że po zrealizowaniu projektowanej liczby turystycznych miejsc nocle
gowych, ogólna pojemność bazy noclegowej na tych obszarach, łącznie z miejscami istnie
jącymi, wyniesie ponad 2 min (tab. 2.1).

W dalszej części niniejszego rozdziału przedstawiono problemy realizacji tych planów.

2.3.2. Langwedocja-Roussillon

Wybrzeże śródziemnomorskie Langwedocja-Roussillon ma długość 210 km od Camar
gue w delcie Rodanu do granicy z Hiszpanią w Cerbère (ryc. 2.1).

Część langwedocka obejmuje pas równin aluwialnych wzdłuż wybrzeża, od doliny 
rzeki l’Aude w rejonie Narbonne do zachodniej części delty Rodanu. Głównym miastem 
jest Montpellier.

Część objęta Roussillon jest znacznie mniejsza i obejmuje wąski pas równinny wy
brzeża położony u stóp Pirenejów, ciągnący się od granicy z Hiszpanią w Cerbère po do
linę rzeki EAude. Głównym miastem jest Perpignan.
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Ryc. 2.1. Zagospodarowanie turystyczne wybrzeża Langwedocja-Roussillon
Źródło: Ptaszycka-Jackowska D., Jackowski A., 1975, Turystyka w regionie Langwedocja- 
-Roussillon (Francja), Ruch turystyczny z. 2.

Na wybrzeżu występowały piaszczyste plaże, ale poza ich pasmem wybrzeże było 
nagie, pozbawione szaty leśnej, z licznymi lagunami i zbiornikami wód stojących, stano
wiącymi siedliska komarów, sprzyjającymi malarii. Sieć osadnicza powstała na zapleczu 
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wybrzeża, natomiast na samym wybrzeżu była słabo rozwinięta. Niekompletna była też 
infrastruktura, zwłaszcza sieć dróg, występowały trudności z zaopatrzeniem w wodę 
pitną. Jedynie w paru miejscach na wybrzeżu były korzystne warunki dla wypoczynku - re
jon Palavas, ujście rzeki T Aude oraz St. Cyprien. Poważnym problemem był odpływ miesz
kańców z terenów wiejskich regionu. W latach 1881-1968 z części gmin wyemigrowało 
nawet 75% ludności, co było jednym z najwyższych wskaźników we Francji.

Ruch turystyczny notowano na wybrzeżu w Langwedocji już w II połowie XIX w. Byli 
to głównie mieszkańcy Montpellier, wyjeżdżający do Palavas i Carnon. W 1872 r. dopro
wadzono do Palavas (11 km od Montpellier) linię kolejową, co spowodowało, że miej
scowość ta stała się „niedzielną” stacją kąpieliskową dla mieszkańców większych miast 
regionu. Dłuższe pobyty zaczęto notować po 1920 r. W Palavas pojawiły się wille i domki 
letniskowe. Niemal każda bogatsza i większa rodzina z Montpellier posiadała w Palavas 
lub w Carnon obiekt letniskowy.

W momencie, gdy rząd podjął decyzję o zagospodarowaniu tego rejonu, struktura ist
niejącej bazy hotelowej była niekorzystna, ponieważ 4% ogółu hoteli pochodziło z połowy 
XIX w., 62% sprzed I wojny światowej, 10% z lat międzywojennych, a tylko 24% powstało 
po II wojnie światowej.

Plan rządowy zagospodarowania turystycznego wybrzeża Langwedocja-Roussillon 
objął wybrzeże długości 180 km, od delty Rodanu do miejscowości Argelès, położonej 
w odległości 30 km od Cerbère (ryc. 2.1). Plan zakładał docelową liczbę ogółu miejsc 
noclegowych w wysokości 700 tys. Spośród nich 570 tys. miało powstać w nowych, odręb
nych 6 jednostkach turystycznych (unités touristiques). Każda z nich miała się odznaczać 
samowystarczalnością w zakresie usług i wyposażenia dla turystów. Pozostałe 130 tys. 
miejsc rozproszono w istniejących małych osadach. Trzeba też podkreślić, że spośród pla
nowanych 700 tys. miejsc 250 tys. było w bazie istniejącej, a 450 tys. miało być wybudo
wane. Zakładano, że frekwencja roczna wyniesie ok 2 min osób. Planowana liczba miejsc 
została określona na podstawie chłonności plaż.

Charakterystykę planowanych jednostek turystycznych przedstawiono w tab. 2.2.

I. „La Grande Motte”
Objęła wybrzeże Langwedocji między Le Grau-du-Roi a Palavas. Głównym ośrodkiem 
miała być nowo wybudowana stacja La Grande Motte o 40 tys. miejsc noclegowych: 22 tys. 
w budownictwie stałym i 18 tys. na campingach. Pierwsi turyści pojawili się już w 1967 r. 
Do 1974 r. wybudowano 32 hotelowe „piramidy” (fot. 2.20 i 2.21) i 12 tys. miejsc campin
gowych na obrzeżu oraz port żeglarski dla 1200 jednostek W tym też roku przybyło do La 
Grande Motte 35 tys. osób.
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II. „Cap d’ Agde”
Położona na południe od Sète do ujścia rzeki Hérault. Objęła istniejące miejscowości 
Marseillan-Plage i Le Grau d’Agde oraz nową stację Cap d’Agde.

III. „Embouchure de F Aude” (ujście l’Aude)
Jedyna jednostka na objętym planem wybrzeżu bez lagun i mierzei. Istniejącymi miejsco
wościami były Valras-Plage i Cabanes-de-Fleury, a nowo wybudowaną Grau-de-Vendras 
u ujścia Aude.

IV. „Gruissan”
Planowano w tej jednostce 3 miejscowości: Gruissan-Plage, Narbonne-Plage, Saint-Pier- 
re-sur-Mer.

Tab. 2.2. Planowana organizacja przestrzenna zagospodarowania turystycznego wybrzeża 
Langwedocja-Roussillon

Źródło: Ptaszycka-Jackowska, Jackowski 1975.

Nazwa tworzonej jednostki 
turystycznej Główne ośrodki

Najbliższe 
miasto - centrum 

usługowe

Docelowa liczba 
miejsc noclegowych 

(tys.)

I. La Grande Motte
La Grande Motte 
Le Grau-du-Roi 
Palavas

Montpellier 120

II. Cap d’Agde
Cap d’Agde 
Marseillan- Plage 
Le Grau d’Agde

Béziers 70

III. Embouchure de l'Aude
Grau-de Vendres 
Valras-Plage 
Cabanes-de-Fleury

Béziers 80

IV. Gruissan
Gruissan-Plage 
Narbonne-Plage 
Saint- Pierre-sur-Mer

Narbonne 80

V. Leucate-Le Barcarès
Leucate- Plage 
Port-Leucate 
Barcarès

Perpignan 90

VI. Saint-Cyprien
Canet-Plage 
Saint-Cyprien-Plage 
Argelès-Plage

Perpignan 130

Ogółem 570

63



Geografia turystyczna Francji

V. „Leucate-Le Barcarès”
Podstawową jej częścią była mierzeja o dł. 10 km, oddzielająca od morza jezioro przy
brzeżne Leucate (Salses). Obejmowała ona 3 miejscowości: Leucate-Plage, Port-Leucate 
i Barcarès (fot. 2.22).

VI. „Saint-Cyprien”
Obszar o wieloletnich tradycjach turystycznych dzięki położeniu na suchych terenach. 
Ciągnie się od Sainte-Marie-Plage do Le-Racou. Założono tu rozwój w trzech miejsco
wościach: Canet-Plage, Saint-Cyprien-Plage i Argelós-Plage. Np. w Saint-Cyprien-Plage 
planowano 24 tys. miejsc w budownictwie stałym. Miejscowość ta miała być rozwijana 
w systemie satelitarnym w stosunku do odległego o 3 km starego Saint-Cyprien.

W strukturze bazy noclegowej Langwedocji-Roussillon założono w planie wydatny 
udział miejsc campingowych, a w budownictwie stałym dominację drugich mieszkań 
i mieszkań do wynajęcia. Natomiast przewidziano stosunkowo mało miejsc hotelowych.

Główną rolę w tym projekcie i w jego realizacji odgrywała Międzyministerialna Misja 
ds. Zagospodarowania Wybrzeża Langwedocja-Roussillon, która była wyposażona w różne 
pełnomocnictwa rządowe. Np. tylko Misja decydowała o przyznaniu kredytów inwesty
cyjnych i nimi dysponowała. Mogła również wydawać odpowiednie akta prawne obowią

Tab. 2.3. Struktura przeznaczenia nakładów 
państwowych na zagospodarowanie 
wybrzeża Langwedocja-Roussillon.

Źródło: Ptaszycka-Jackowska, Jackowski 1975

Zadania
Odsetek 

nakładów

Budowa dróg 41

Odkomarzanie 22

Zalesienia 11

Melioracje 1 oczyszczanie wód lądowych 10

Budowa portów 1 przystani morskich 8

Prace badawcze 4

Rozwój sieci pocztowej 
i telekomunikacyjnej

3

Oczyszczanie wód zalewów 1

Ogółem 100

zujące w regionie. Jednym z pierwszych 
był akt prawny ujmujący problemy 
odkomarzania wybrzeża. Bardzo roz
ległe były też uprawnienia Misji do ko
ordynacji działalności różnych służb: 
dróg i mostów, rolnictwa (zalesienia 
i zaopatrzenie w wodę), administracji 
wszystkich szczebli, lokalnych kolek
tywów odpowiedzialnych za uzbroje
nie terenów i sprzedaż działek, sektora 
prywatnego i organizacji społecznych 
odpowiedzialnych za sieć handlową, 
urządzenia sportowe i rozrywkowe.

Misja została powołana w 1963 r. 
jednocześnie z decyzją rządową o przy
stąpieniu do aktywizacji turystycznej 
wybrzeża Langwedocja-Roussillon. 
W pierwszym rzędzie opracowano 
plan rozwoju z bogatymi studiami pro
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blemowymi, połączonymi z oceną skutków realizacji planu. Od 1965 r. plan realizacji włą
czono do ogólnofrancuskich planów gospodarczych nr V i VI.

Duży udział w inwestycjach turystycznych miały władze i organizacje regionalne, bu
dując nowe stacje i ośrodki lub rozbudowując stare miejscowości.

Interesująca jest struktura przeznaczenia wydatków państwa na zagospodarowanie 
turystyczne regionu (tab. 2.3).

Podstawowym ciągiem komunikacyjnym była i jest autostrada biegnąca na zapleczu 
jednostek turystycznych i będąca odcinkiem autostrady poprowadzonej wzdłuż całego 
francuskiego wybrzeża śródziemnomorskiego, od granicy włoskiej w Menton do granicy 
z Hiszpanią w Cerbère.

Należy podkreślić, że wszystkie jednostki turystyczne zostały wyposażone w porty 
jachtowe, a także w kompletne usługi niezbędne dla turystów i urządzenia sportowo-wy
poczynkowe. Istotną rolę w przestrzeni zajęły tereny zieleni.

Procesy inwestycyjne w nowych stacjach podporządkowano zasadzie oddawania po
szczególnych jednostek w stanie kompletnie wykończonym, z detalami. W pierwszej ko
lejności budowano centrum usługowo-handlowo-kulturalno-hotelowe w pobliżu portu 
żeglarskiego, a dopiero potem zespoły mieszkaniowe.

Nabywcami wybudowanych obiektów i mieszkań byli mieszkańcy z regionu Paryża, 
a także z Tuluzy i Lyonu. Charakterystyczne dla tego regionu stało się nabywanie części 
mieszkań przez ludność miejscową, z przeznaczeniem na mieszkanie podstawowe, z zało
żeniem ewentualnych dojazdów do pracy w głównych miastach obsługujących wybrzeże: 
Montpellier, Béziers, Narbonne, Perpignan.

Systematycznie rósł udział kapitału zagranicznego. Pierwsze porozumienie z zagra
nicą podpisała Misja z niemieckim stowarzyszeniem zrzeszającym kilkuset pośredników 
w kupnie-sprzedaży nieruchomości. Stowarzyszenie to miało udział w budowie 20% ogó
łu miejsc w rejonie. Tylko w 1968 r. Niemcy kupili 8800 miejsc w obiektach noclegowych 
w rejonie Langwedocja-Roussillon.

Innym udziałowcem zagranicznym było brytyjskie konsorcjum międzynarodowych 
bankierów w Londynie, które zainwestowało znaczne sumy w 7500 miejsc noclegowych 
w hotelach, willach, mieszkaniach w Leucate i Barcarès. W celu ułatwienia Anglikom po
dróży uruchomiono m.in. linię lotniczą Coventry - Perpignan.

Inwestorami stali się także Belgowie, Szwedzi, Holendrzy oraz Japończycy.
Realizacja inwestycji turystycznych w rejonie stworzyła wiele nowych miejsc pracy. 

W pierwszych latach było zatrudnionych około 80 tys. osób spośród miejscowej ludności. 
Jednocześnie szacowano, że po zakończeniu budowy w usługach turystycznych w sezonie 
letnim znajdzie zatrudnienie 100 tys. osób, a część z nich będzie mogła pracować również 
poza sezonem.
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Dzięki koncentracji organizacyjnej i inwestycyjnej w dziedzinie zagospodarowania tu
rystycznego rejon Langwedocja-Roussillon w krótkim czasie został obszarem tętniącym 
życiem, a turystyka stała się podstawową funkcją oddziałującą nie tylko na strefę wybrzeża, 
ale również na tereny położone w głębi terytorium (Ptaszycka-Jackowska, Jackowski 1975).

2.3.3. Akwitania

Wybrzeże atlantyckie Akwitanii ma 250 km długości i ciągnie się od estuarium Garonny 
do granicy z Hiszpanią (ryc. 2.2). Pod względem rzeźby jest to obszar nizinny, jedynie 
w południowej, niewielkiej części sięga po północne stoki Pirenejów. Klimat jest tu umiar
kowany, ciepły, z łagodnymi zimami i upalnymi latami, ze znaczną ilością opadów.

Na wybrzeżu tym wyodrębniane są cztery jednostki:
- Wybrzeże Médoc (Côte médocaine),
- Zatoka (Bassin) Arcachon,
-Wybrzeże Landów (Côte landais),
-Wybrzeże baskijskie (Côte basque).
Dominującym krajobrazem Akwitanii w części Landów i Médoc są tereny piaszczyste, 

pokryte lasami sosnowymi (fot. 2.23). Zadrzewienia sosnowe pokrywają też pas wydm 
nadoceanicznych. Lasy Akwitanii są największym kompleksem leśnym w Europie Za
chodniej i obejmują 90% nadmorskich lasów sosnowych.

Wzdłuż piaszczystego wybrzeża ciągną się wydmy (fot. 2.24), a wśród nich największa 
w Europie „Pylą” o wysokości 110 m i długości 2,7 km. Znajduje się ona koło Arcachon 
(fot. 2.25).

Na wybrzeżu Akwitanii ciągnie się łańcuch jezior, jednych z największych we Francji. 
W Médoc są to jeziora Carcans (Hourtin) i Lacanau, a w Landach Cazaux i Biscarrosse. 
W krajobrazie rolniczym Landów wyróżniają się pola słoneczników (fot. 2.26).

Pod względem administracyjnym wybrzeże Akwitanii objęte jest trzema departamen
tami: Garonna, Landy i Pireneje Atlantyckie.

Wybrzeże akwitańskie nie jest silnie zurbanizowane. Wyjątek stanowi aglomeracja 
Bordeaux, odsunięta jednak od wybrzeża, oraz dwie aglomeracje nadbrzeżne - jedna wo
kół Zatoki Arcachon i druga we francuskiej Krainie Basków, obejmująca: Bayonne, Biar
ritz i St Jean-de-Luz. Strefa urbanizacji baskijskiej przechodzi przez granicę z Hiszpanią 
i sięga do zespołu Donostia-S. Sebastian.

W ciągu XIX i XX w. Akwitania była miejscem letnich wakacji, głównie w skali regio
nalnej. Największe znaczenie miało Biarritz położone na południu przy granicy z Hiszpa
nią. W II połowie XIX w. bywały tam głowy koronowane (Napoleon III z cesarzową Eu
genią, brytyjska królowa Wiktoria z synem Edwardem VIII, hiszpański król Alfons XIII)
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Ryc. 2.2. Zagospodarowanie turystyczne wybrzeża Akwitanii 

Źródło: opracowanie na podstawie Alain Mesplier 2008, Le tourisme en France. 
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i bogata arystokracja, także rosyjska. Oprócz funkcji wypoczynkowej w 1893 r. pojawiła 
się funkcja uzdrowiskowa, rozwijająca się w oparciu o miejscowe solanki. W Biarritz po
wstała baza hotelowa (Warszyńska, Jackowski 1978). Obecnie w 51 hotelach jest 4,6 tys. 
miejsc.

Zagospodarowanie turystyczne wybrzeży Akwitanii następowało spontanicznie. 
W ciągu kilku dziesięcioleci rozwinęło się wiele miejscowości, ale nie osiągały one zna
czących rozmiarów. Stosunkowo intensywnie rozwinęły się miejscowości wokół Zatoki 
Arcachon. Wpływ na to wywarło pobliskie Bordeaux.

Potencjalne walory wybrzeża nie były w pełni wykorzystane, a region - poza Borde
aux - pozostał w stanie stagnacji gospodarczej. Wybrzeża Akwitanii zostały więc wybrane 
w latach 60. ubiegłego wieku jako jeden z czterech regionów aktywizacji poprzez turystykę.

W 1967 r. utworzono Międzyministerialną Misję Zagospodarowania Wybrzeża Akwi
tanii. Jej działalność opierała się na programie generalnym, ustaleniu źródeł finansowania 
i następnie realizacji zagospodarowania.

W działalności Misji wyróżniane są dwa etapy:
-lata 1967-1984: ukonstytuowanie się Misji, której polityka formułowana była zgod

nie z dyrektywami rządowymi,
-lata 1985-1992 (rok 1992 kończył istnienie Misji), kiedy Misja koordynowała prace 

określone przez rząd i władze regionalne.
Działania Misji były zróżnicowane - inne dla departamentów Garonny i Landów, 

a inne dla Kraju Basków. Głównymi celami dla Garonny i Landów były:
-integracja użytkowania turystycznego, połączonego z efektami ekonomicznymi 

i społecznymi, wynikającymi z podniesienia jakości usług turystycznych i wydłuże
nia pobytów turystycznych,

- dotowanie niezbędnego zagospodarowania turystycznego, zgodnie z wymaganiami 
równowagi ekologicznej i społecznej,

-zapewnienie narzędzi w celu stworzenia marki usług o randze międzynarodowej, 
zbudowanej na trzech filarach: ocean - jeziora - las,

- faworyzowanie turystyki socjalnej poprzez opracowanie planu campingów,
- podział strefy zagospodarowania na 16 sektorów: 10 obejmujących główne jednostki 

zagospodarowania i 6 sektorów równowagi przyrodniczej,
-zrealizowanie Kanału Transakwitańskiego, który poprzez jeziora miał powiązać 

główne jednostki turystyczne na wybrzeżu z ośrodkami wewnątrz kraju.
W stosunku do Kraju Basków głównym przedmiotem zagospodarowania była organi

zacja przestrzeni na wybrzeżu: rozwój usług miejskich, utworzenie centrum usługowego, 
organizacja systemu transportowego, ochrona przestrzeni zielonych, limitowanie rozwoju 
turystycznej bazy noclegowej.
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E Cassou-Mounat (1981) stwierdził, że Misja Akwitańska była instytucją prostszą 
w swojej strukturze od tej w Langwedocji-Roussillon i pozostawiała odpowiedzialność za 
realizację zadań na miejscu, w regionie.

W pierwszym okresie działania Misji zostały opracowane dwa plany, jeden w 1969 r. 
przez Misję Saint-Marc, drugi w 1972 r. przez Misję Biasini.

Po doświadczeniach Langwedocji-Roussillon w planie Saint-Marc położono ak
cent na ochronę kapitału przyrody i na „prawdziwą turystykę”. Drugi plan z 1972 r. 
był nastawiony na turystykę międzynarodową, zwłaszcza na sporty wodne. Ostatecznie 
zaplanowano 9 głównych zagospodarowanych jednostek oddzielonych od siebie sekto
rami przyrodniczymi. Jednostki te miały koncentrować miejsca noclegowe i usługowe, 
połączone Kanałem Transakwitańskim. Każda z jednostek miała mieć 50-70 tys. miejsc. 
Przykładowo w jednym z zespołów planowano bezwzględną dominantę drugich 
mieszkań (67%) nad campingami (25%), hotelami (2%) i innymi rodzajami bazy noc
legowej (6%).

W planie Saint-Marc wyraźnie zarysowały się wpływy gigantyzmu zastosowanego 
w zagospodarowaniu wybrzeży Langwedocji-Roussillon i nieznajomości środowiska fi
zycznego i społecznego.

W tym czasie powstały sprzeczności w poglądach różnych sfer zainteresowań: Biu
ra Narodowego Lasów w strefie wydm, władz autonomicznego portu w Bordeaux usy
tuowanego u ujścia Garonny, Dyrekcji Spraw Morskich odnośnie Zatoki Arcachon. Na 
to nałożyły się interwencje deweloperów obiektów noclegowych, samorządów gminnych, 
stowarzyszeń i innych ugrupowań. Stwarzało to wiele trudności w realizacji planów i spo
wodowało między innymi rezygnację z budowy Kanału Transakwitańskiego, portów jach
towych i ośrodków nad jeziorami.

Misja podjęła mimo to działania punktowe w Lacanau, Hourtin, Capbreton, Port 
d’Albert (fot. 2.27), Moliets. Były to inwestycje pilotażowe. Oprócz nich Misja zajęła się 
rozległą sprawą poprawy stanu sanitarnego - budową sieci kanalizacyjnych, oczyszczalni, 
zakładów utylizacji śmieci i odpadów.

Wśród wypoczywających dominowały osoby z regionu Akwitanii, głównie z Borde
aux, preferujące Lacanau, Biscarosse oraz miejscowości wokół Zatoki Arcachon. Gośćmi 
zagranicznymi byli w większości Niemcy i Holendrzy, wzrastał też udział Brytyjczyków 
i Belgów. Mieszkali głównie na campingach i w wioskach wakacyjnych naturystów, m.in. 
w Montalivet i Grup.

Głównym problemem była długość sezonu turystycznego i koncentracja ruchu od 14 
lipca do 15 sierpnia. Oceniano, że optymalny sezon powinien trwać 5-6 miesięcy, ale nie 
sprzyjał temu model zagospodarowania hotelowego i handlowego, w którym dominowało 
lekkie budownictwo sezonowe, a brakowało obiektów trwałych, pełnorocznych. Jednym 
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z celów Misji było ograniczenie zagospodarowania lekkiego i rozwój wyposażenia bar
dziej komfortowego, o większej pojemności, co jednak się nie udało.

Słaby był też stan zagospodarowania dla turystyki socjalnej mimo wysiłków specjali
stycznych organizacji. Miejscowościami turystyki socjalnej stały się Carcans-Maubuisson, 
Claouey, Soulac i Port d’ Albert.

Poza planowanym zagospodarowaniem, na wybrzeżu Akwitanii obserwowano wzmo
żoną falę budownictwa we wszystkich miejscowościach. Misja nie panowała nad inten
sywnością rozwoju przestrzennego, który był faworyzowany przez politykę miejską i akcje 
promotorów osadnictwa. Efektem tej sytuacji był wzrost liczby drugich mieszkań, któ
rych było w 1962 r. 17 tys., w 1968 r. 25 tys., w 1975 r. 32 tys., 1980 r. 40 tys. Osadnictwo 
w postaci drugich mieszkań koncentrowało się na brzegach oceanu, na obrzeżach Zatoki 
Arcachon i jezior przybrzeżnych oraz na zadrzewionych wydmach.

W efekcie E Cassone-Mounat (1981) wyraził żal, że zrealizowane przez Misję punk
towe zagospodarowanie turystyczne nie odpowiadało potencjałowi wspaniałego, natu
ralnego krajobrazu wybrzeża. Natomiast jako udane ocenił dokonania Misji w zakresie 
infrastruktury sanitarnej.

W oficjalnej ocenie działalności Misji podkreśla się, że udało się jej odpowiednio sko
ordynować różne kierunki działań, a w efekcie uniknąć chaosu, który dotknął inne części 
francuskich wybrzeży.

W 10 lat po zakończeniu działalności Misji, w 2002 r. sporządzono tzw. Niebieską Księgę 
o stanie wybrzeża Akwitanii. Stała się ona przedmiotem dyskusji Wysokiej Rady Wybrzeża 
Akwitanii złożonej z przedstawicieli różnych grup zarządzania - rządowych i regionalnych 
- oraz ekspertów. Niebieska Księga i dyskusja wskazały konieczność podjęcia działań w za
kresie urbanizacji i realizacji programu integracji stref na wybrzeżu. W efekcie tego w 2006 r. 
zostało powołane Ugrupowanie Interesu Publicznego Wybrzeża Akwitanii (Groupement 
d’intérêt Public - GIP), którego celem stało się dalsze porządkowanie zagospodarowania 
tego wybrzeża. Ważna była też ochrona podjęta najpierw przez Misję Akwitańską, a po
cząwszy od 1976 r. prowadzona przez Służby Ochrony Wybrzeży (Conservatoire du littoral). 
Ochroną starano się objąć tereny niedotknięte jeszcze urbanizacją, a szczególnie pasy zieleni 
ujęte w planach kilku miejscowości. Na zachód od Arcachon władze miasta odkupiły nie
zabudowane jeszcze osiedlami tereny i przy pomocy Misji przekształciły je w park. W po
wszechnie dostępnych lasach gminnych, wzdłuż wybrzeża Atlantyku, zagospodarowano 
dla rekreacji parkingi. Jednak najistotniejszym problemem stały się tereny zadrzewionych 
wydm, niszczonych przez coraz liczniejszych turystów.

Krótki nadal okres użytkowania turystycznego wybrzeży Akwitanii w skali roku sprawił, 
że nie zrealizowano projektu całorocznych miejsc pracy dla 170 tys. mieszkańców. Dlatego 
tak ważne były m.in. starania o wydłużenie sezonu turystycznego (Cassou-Mounat 1981).
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2.3.4. Korsyka

Korsyka jest wyspą położoną w odległości 180 km od Lazurowego Wybrzeża i stanowi 
odrębny region administracyjny (obejmujący 2 departamenty) i turystyczny. O jej rzeźbie 
decydują góry pochodzące z orogenezy alpejskiej z najwyższymi szczytami Monte Cinto 
(2710 m n.p.m.) i Monte Retondo (2625 m n.p.m.). Wybrzeże zachodnie jest typu ria- 
sowego, silnie rozwinięte (fot. 2.28 i 2.29), natomiast wąski pas wybrzeża wschodniego 
jest płaski, pokryty utworami aluwialnymi, a jego linia brzegowa jest słabo rozwinięta 
(ryc. 2.3, fot. 2.30-2.32). W sumie linia brzegowa Korsyki wynosi 802 km. Występuje 
tu klimat podzwrotnikowy typu śródziemnomorskiego.

Na wyspie zachowały się liczne pomniki megalityczne z epoki neolitu oraz ślady kultu
rowych wpływów Grecji, Kartaginy, Rzymu i Bizancjum na budownictwo. Najcenniejsze 
są kościoły romańskie w Bonifacio i Cargóse, katedra gotycka w Calvi z XIII w., cytadele 
w Bonifacio (fot. 2.33 i 2.34), Calvi (fot. 2.35) i Ajaccio.

Pierwsi turyści z kontynentu pojawili się na wyspie w XVIII w. po wielowiekowej prze
rwie, kiedy to w czasach antycznych przybywali tu pierwsi podróżnicy. O tej przerwie 
mówi się, że Korsyka była „zapomnianą wyspą” (ile oubliée).

Na początku II połowy XIX w. turystami na Korsyce byli Francuzi i Brytyjczycy, którzy 
lansowali Ajaccio jako stację klimatyczną na sezon zimowy ze względu na łagodny klimat, 
odpowiednią dla europejskiej klienteli arystokratycznej. Niewielkie Ajaccio, nazywane 
„Małą Niceą”, wzbogaciło się o rezydencje i duże hotele w dzielnicy obcokrajowców. WII 
połowie XIX w. przewodniki prezentowały piękno dzikich krajobrazów wybrzeży Korsyki 
i mieszkańców jej gór jako ludzi odważnych, z wolnymi umysłami, ale mało ucywilizo
wanych.

Na początku XX w. pojawiły się na Korsyce pierwsze samochody, co spowodowało, 
że ruch turystyczny i hotele zaznaczyły się w łatwiej dostępnych miejscach: oprócz Ajac
cio Piana i Zonza, także obok cennych miejsc przyrodniczych jak Calanque de Piana, 
Aiguilles de Bavella, wyspy Sanguinaire. Wówczas też Korsyka uzyskała nowy przydomek 
„piękna wyspa” („ile de Beauté»).

Przez dziesiątki lat panował dystans mentalny między Korsyką i jej mieszkańca
mi a kontynentem, zwłaszcza Francją. Autorzy Przewodnika Joannę z 1909 r. wyjaśniali 
powody panującej we Francji niesłusznej opinii o niebezpieczeństwach na Korsyce. Ten 
dystans utrzymuje się nadal, a Korsyka jako region zachowuje niezależność w możliwie 
największym zakresie. To właśnie w znacznej mierze zadecydowało o niepowodzeniu rzą
dowego planu zagospodarowania turystycznego Korsyki jako trzeciego francuskiego re
gionu objętego planem zarysowanym na początku lat 60. ubiegłego wieku.
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Ryc. 2.3. Zagospodarowanie turystyczne Korsyki
Źródło: opracowanie na podstawie Alain Mesplier 
2008, Le tourisme en France.

Decyzja o wyborze Korsyki jako 
ważnego obszaru akcji rządowej wy
nikała m.in. z silnego wyludniania 
się wyspy. W końcu XIX w. liczyła 
ona 300 tys. mieszkańców, a w latach 
50. XX w. 170 tys. Zaobserwowano 
zastój gospodarczy, a najważniej
szym problemem był dla Korsyki 
status terenów wakacyjnych, ale bez 
odpowiedniego zagospodarowania. 
Pojawiły się spory między zwolen
nikami wykorzystania dla turystyki 
wspaniałych zasobów przyrodni
czych, bogactwa miejsc i dogodnych 
warunków pogodowych a przeciw
nikami broniącymi niezależności 
wyspy i chroniącymi jej dobra przed 
turystyczną inwazją. W latach póź
niejszych ten drugi nurt został zdo
minowany przez ekologów.

Brak jednolitych poglądów na 
temat przyszłości gospodarczej 
wyspy wyzwolił także spory na tle 
narodowościowym i separatystycz
nym w stosunku do Francji konty
nentalnej. Efektem tej sytuacji sta
ło się odstąpienie rządu od planu 
aktywizacji turystycznej Korsyki 
i skoncentrowanie uwagi na ob
szarach Langwedocja-Roussillon 
i Akwitania.

W 1957 r. Korsyka zaczęła wła
snymi siłami zagospodarowywać 
wyspę w dwóch kierunkach: rol
niczym i turystycznym. Powstały 
dwa branżowe stowarzyszenia na 
rzecz rozwoju rolnictwa i turystyki.
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W planach stowarzyszenia ds. turystyki było wybudowanie w ciągu 5 lat 100 hoteli. Ten 
zbyt ambitny plan w praktyce ograniczył się do budowy zaledwie 4 prestiżowych hoteli 
o 300 pokojach każdy.

W 1972 r. powstała międzyresortowa Misja ds. rozwoju Korsyki. Sporządziła ona 
założenia zagospodarowania wyspy. Głównym motorem rozwoju miała być turystyka, 
która w 1985 r. powinna była osiągnąć liczbę 2 min turystów. Miało to sprzyjać wzro
stowi liczby mieszkańców do 320 tys. Koncepcja ta wzbudziła opór części mieszkań
ców dostrzegających tendencję do kolonizacji wyspy przez Francuzów (Ginier 1974, 
Lozato-Giotard 2008, Mesplier 2008). Zakładana w planach liczba ludności nie została 
osiągnięta.

W latach 1960-1970 na Korsyce miał miejsce szereg afer gospodarczych, które wy
wołały brak zaufania i wątpliwości wobec planów rozwoju turystyki.

Obecnie ocenia się, że rozwój turystyki na Korsyce jest intensywny, ale też „brutalny”. 
Ciągle trwa spór o zagospodarowanie wybrzeży. Wnętrze wyspy od 1971 r. objęte jest 
Parkiem Regionalnym, natomiast część wybrzeży objęta jest prawem Konserwacji Wy
brzeży. Optymiści sądzą, że do 2030 r. 40% wybrzeży korsykańskich uda się objąć tymi 
przepisami. Na wybrzeżu znajdują się już pod ochroną najcenniejsze obiekty: pustko
wia Agriates, rezerwat przyrody Scandola (od 1983 r. na Liście Światowego Dziedzictwa 
UNESCO), Palombaggia, falezy w Bonifacio, miasta Porto i Ostriconi. Obecnie chronio
na na Korsyce długość wybrzeży stanowi 1/5 ogółu chronionych wybrzeży francuskich.

W 2002 r. na Korsyce rozpoczęto prace nad nowym planem zagospodarowania i trwa
łego rozwoju Korsyki. W 2009 r. odbyło się publiczne wyłożenie planu. Zgodnie z zawar
tymi w nim decyzjami zostaną opracowane plany spójności terytorialnej, plan sektorowy, 
urbanistyczne plany lokalne i karty komunalne. Zagospodarowanie turystyczne Korsyki 
ilustruje ryc. 2.3.

2.3.5. Alpy Południowe

Alpy Południowe leżą w regionie Provence-Alpes-Côte d’Azur między intensywnie użyt
kowanymi i zagospodarowanymi turystycznie obszarami Alp Północnych i Wybrzeża 
Lazurowego (ryc. 2.4).

Alpy Południowe dzielone są na:
-Alpy Kotyjskie (Font-Sancte, 3 385 m n.p.m.). Obejmują m.in. masyw Queyras 

z Parkiem Regionalnym,
-Alpy Nadmorskie (Pelat, 3 053 m n.p.m.). Najwyższa część zbudowana jest ze skał 

krystalicznych (masyw Mercantour objęty Parkiem Narodowym). W obrębie pasma 
znajdują się Prealpy Nicejskie ( 1 413 m n.p.m.) (fot. 2.36 i 2.37),
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Ryc. 2.4. Zagospodarowanie turystyczne Alp Południowych 
Źródło: opracowanie na podstawie Alain Mesplier 2008, Le tourisme en France.

-Alpy Prowansalskie (Tête de 1’Estrop, 2 961 m n.p.m.) pomiędzy doliną Duran
ce na północnym zachodzie a wybrzeżem Morza Liguryjskiego na południowym 
wschodzie. Od Alp Kotyjskich na północy oddziela je dolina rzeki Ubaye, zaś od 
Alp Nadmorskich na wschodzie przełęcz Col d’Allos. Podgrupę pasma stanowią 
Prealpy Prowansalskie (2 115 m n.p.m.), złożone z trzech części: Prealpy Digne, Pre- 
alpy Castellane, Prealpy Vaucluse. W Prealpach Prowansalskich znajduje się Park 
Regionalny Lubćron (ryc. 2.4, fot. 2.38 i 2.39).

Poza głównymi ciągami komunikacyjnymi obszar Alp Południowych charakteryzo
wał się peryferyjnym położeniem oraz brakiem większych miast. Był to teren o bardzo 
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silnym odpływie ludności do innych rejonów Francji i do Ameryki. Na przełomie lat 60. 
i 70. ubiegłego wieku próbowano poprawić wskaźniki demograficzne poprzez ofertę osad
niczą skierowaną do Francuzów wracających z Algierii.

Alpy Południowe odznaczały się nie tylko niekorzystnymi wskaźnikami ekono
micznymi, ale także słabym użytkowaniem turystycznym. Równocześnie miało miejsce 
przeciążenie turystyczne Alp Północnych i Wybrzeża Lazurowego. Ta sytuacja skłoniła 
rząd francuski do objęcia Alp Południowych planem zagospodarowania turystycznego 
i utworzenia tam docelowo 563 tys. miejsc turystycznych w bazie istniejącej i nowo 
wybudowanej.

Turyści w Alpach Południowych pochodzą głównie z miast nadmorskich. W więk
szości miejscowości panuje dwusezonowość - sezon zimowy w Alpach Prowansalskich 
w rozwijających się stacjach narciarskich oraz sezon letni w postaci pieszych wędrówek 
górskich lub wędrówek wzdłuż licznych przełomów rzek Alpy Południowe przyciągają 
mieszkańców wybrzeża także warunkami klimatycznymi. W lecie powietrze jest tu znacz
nie bardziej rześkie od nadmorskich upałów.

W Alpach Południowych pojawiło się wiele drugich domów mieszkańców Nicei, któ
rzy zasiedlali domy opuszczone przez mieszkańców albo budowali nowe. W strefie przy
ległej Parku Narodowego Mercantour powstało szereg stacji narciarskich: Barcelonnette, 
Pra-Loup (fot. 2.40), Allos, Auron, Isola 2000 (fot. 2.41), Valberg, Peîra-Cava. Głównymi 
stacjami spośród nich jest Isola 2000 (3,3 tys. łóżek, 22 wyciągi) oraz zespół Auron-Saint- 
-Etienne-de-Tinée (10 tys. łóżek, 21 wyciągów).

Prealpy Prowansalskie, mimo że niższe, mają malownicze miejsca, jak chociażby dolina 
rzeki Drôme, gdzie rozwijają się drugie domy budowane przez cudzoziemców. Wśród 
innych miejscowości wymienić należy Les Baronnies i Nyons. Ta ostatnia ma znaczenie 
w turystyce gastronomicznej ze względu na odbywające się w niej targi żywności (Me- 
splier, 2008).

Alpy Prowansalskie bywają niedostępne zimą ze względu na wysoko położone prze
łęcze i konieczność robienia długich objazdów. Mimo to rozwinęły się m.in. stacje: Vars 
i Risoul (40 tys. łóżek razem) oraz Orres (11,3 tys. łóżek, 24 wyciągi). Istotną rolę odgry
wa dolina rzeki Durance z jeziorem zaporowym Serre-Ponęon, wykorzystywanym przez 
uprawiających żeglarstwo i narty wodne. W dolinie tej rzeki leżą Mont Dauphin, Gap 
i Sisteron. Fragmentami biegnie słynna Droga Napoleona z Grenoble do Nicei. Na po
łudniu znajduje się stacja termalna Gréoux-les-Bains, która w 2006 r. przyjęła 28,5 tys. 
kuracjuszy.

W masywie Queyras znajduje się najwyżej w Europie położone miasto - Briançon 
(1356 m n.p.m.) - i gmina Saint-Véran. Niektóre miejscowości, takie jak Saint-Véran, 
Molines-en-Queyras, Abriès i Arvieux, zachowały swój lokalny charakter i tamtejsze 
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małe hotele służą turystom latem i zimą. Powstały tu też duże stacje narciarskie: Serre 
Chevalier (ponad 40 tys. łóżek, 74 wyciągi), Montgenèvre działająca od 1907 r. (10 tys. 
łóżek, 31 wyciągów), włączona w 2007 r. do obsługi Zimowych Igrzysk Olimpijskich 
w Turynie (Mesplier 2008).

Patrząc na mapę Alp Południowych (ryc. 2.4) można stwierdzić, że najintensywniejsze 
zagospodarowanie turystyczne nastąpiło w strefie przyległej Parku Narodowego Mercan
tour i w dolinie rzeki Durance, w powiązaniu z Parkiem Narodowym Ecrins oraz Parkiem 
Regionalnym Queyras. Wszystkie te parki utworzono na początku lat 70. ubiegłego wieku, 
a ich status sprzyjał realizacji zamierzonej przez państwo aktywizacji turystycznej.
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Fot. 2.1. Hotel Carlton w Cannes wybudowany w latach 1909-1913. Fot. M. Baścik

Fot. 2.2. Plakat (z roku 1880) stacji kąpieliskowej Arcachon jako stacji letniej i zimowej 
(Akwitania). www.google.pl/search?q=arcachon

http://www.google.pl/search?q=arcachon


Fot. 2.3. Nicea - Promenada Angielska. Fot. D. Ptaszycka-Jackowska

Fot. 2.4. Antibes - stacja kąpieliskowa na Lazurowym Wybrzeżu, położona między Niceą 
a Cannes. Jeden z najpiękniejszych fragmentów wybrzeży francuskich. Miasto o wielo
wiekowej historii z szeregiem zabytków, w tym najlepszą na świecie kolekcją dzieł Picassa. 
Od 1970 r. jest tu Morski Park tematyczny największy w Europie (region Provence-Alpes- 
-Cóte d’Azur) .Fot. M. Baścik



Fot. 2.5. Antibes - fragment starych fortyfikacji z XVII w. Fot. M. Baścik

Fot. 2.6. Antibes - port jachtowy Vauban, największy w Europie, nazywany „nabrzeżem 
miliarderów” dzięki obecności najpiękniejszych jachtów, często należących do znanych 
osób. Ma 2 tys. miejsc postojowych, może przyjąć jachty o długości ponad 50 m. W głębi 
twierdza Fort Carre z połowy XVI w. Był tu więziony Napoleon Bonaparte. Fot. M. Baścik



Fot. 2.7. Deauville - stacja kąpieliskowa powstała w latach 60. XIX w. z inicjatywy Napoleona 
III. Na zdjęciu zabudowa z lat 90. XIX w. (region Basse-Normandie). Fot. R. Pawlusiński

Fot. 2.8. Deauville - stacja kąpieliskowa. W głębi stuletni hotel Royal Barriere z 1913 r. 
Fot. R. Pawlusiński



Fot. 2.9. Granville - stacja kąpieliskową powstała w latach 50. XIX w. w regionie Basse- 
-Normandie. Na pierwszym planie Kasyno. Fot. J. Omylak

Fot. 2.10. Wyprawa na Mont 
Blanc (4810 m n.p.m.) 
w 1880 r. www.google.fr/ 
alpinisme.histoire

http://www.google.fr/


Fot. 2.11. Wycieczka przez lodowiec 
Mer de Glace koło Chamonix, re
produkcja anonimowego rysunku 
powstałego w latach 1902-1904. 
www.commons.wikimedia.org

Fot. 2.12. Saint Chély d’Aubrac. 
Klasztor - szpital (XII w.) i wieża 
(XIV w.) - przeznaczone dla piel
grzymów wędrujących Szlakiem 
św. Jakuba do Santiago de Com- 
postela (region Midi-Pyrénées) 
Fot. D. Ptaszycka-Jackowska

http://www.commons.wikimedia.org


Fot. 2.13. Romański kościół Templa
riuszy z XII w. w Luz-Saint-Sauveur 
(region Midi-Pyrénées).
Fot. D. Ptaszycka-Jackowska

Fot. 2.14. Port Grimaud - pierwsza we Francji marina zaprojektowana na zasadzie: 
każde mieszkanie turystyczne ma obok domu miejsce przy kei na łódź lub jacht. Wy
budowana w końcu lat 60. ubiegłego wieku (Lazurowe Wybrzeże Morza Śródziemnego). 
Fot. D. Ptaszycka-Jackowska



Fot. 2.15. Marina Cogolin - plan (Lazurowe Wybrzeże Morza Śródziemnego). Marina 
zaplanowana na wzór Port Grimaud, w jego sąsiedztwie, na początku lat 70. ubiegłego 
wieku. Fot. D. Ptaszycka-Jackowska

Fot. 2.16. Budowa Mariny Cogolin na Lazurowym Wybrzeżu Morza Śródziemnego, 
wybudowana według modelu Port Grimaud w połowie lat 70. ubiegłego wieku.
Fot. D. Ptaszycka-Jackowska



Fot. 2.17. Pomnik Horacego Benedykta 
Saussure i Jacques’ a Balmat w Chamo
nix. Fot. z 1899 r.
www.commons.wikimedia.org

Fot. 2.18. Okładka przewodnika Guide 
Michelin rouge z 1928r.
www.google.pl/search?q=guide+michelin

http://www.commons.wikimedia.org
http://www.google.pl/search?q=guide+michelin


Fot. 2.19. Seria map drogowych wydana przez oficynę Michelin w latach 1929-1941. 
www.acagcm.com/cartes_routiers

Fot. 2.20. La Grandę Motte - stacja kąpieliskowa powstała na przełomie lat 60. i 70. XX w., 
wybudowana w ramach programu zagospodarowania turystycznego wybrzeża Langwe- 
docja-Roussillon. Fot. D. Ptaszycka-Jackowska

http://www.acagcm.com/cartes_routiers


Fot. 2.21. Zabudowa stacji kąpieliskowej La Grandę Motte. Fot. D. Ptaszycka-Jackowska

Fot. 2.22. Port Leucate - rejon turystyczny powstały w ramach programu zagospodarowa
nia wybrzeża Langwedocja-Roussillon. Fot. D. Ptaszycka-Jackowska



Fot. 2.23. Las sosnowy charakterystyczny dla krajobrazu Akwitanii. 
htttp://www. routard.com

Fot. 2.24. Wydmy na wybrzeżu atlantyckim koło Arcachon (region Aquitaine). 
http://freemages.co.uk

routard.com
http://freemages.co.uk


Fot. 2.25. Największa w Europie ruchoma wydma Pylą („Dune du Pylą”) o wysokości 
110 m, długości 2,7 km i szerokości 500 m. zawiera 60 min’ m piasku. Przemieszcza się 
w tempie 5m/rok. Jest jedną z 1500 wydm na wybrzeżu Akwitanii. www.arcachon.com

Fot. 2.26. Pola słoneczników w Akwitanii. http://www.alternative-aquitaine.co.uk

http://www.arcachon.com
http://www.alternative-aquitaine.co.uk


Fot. 2.27. Port ¿’Albert w Vieux-Boucau-les-Bains - przykład nowego zagospodarowania 
turystycznego na wybrzeżu Akwitanii. http://www.photos-voyage.com

Fot. 2.28. Calanche koło Piany nad zatoką Golf de Porto na Korsyce. Północna część 
zatoki objęta jest Parkiem Regionalnym Korsyki. Zatoka Golf de Porto została wpisana na 
Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO w 1983 r. http://blog.zoomon.fr

http://www.photos-voyage.com
http://blog.zoomon.fr


Fot. 2.29. Fragment wybrzeża zbudowanego z wapienia plioceńskiego koło Ajaccio - 
stolicy Korsyki. Fot. M. Motyl

Fot. 2.30. Wybrzeże płd-wsch. Korsyki - ciąg niezagospodarowanych jeszcze plaż.
Fot. G. Korzeniak



Fot. 2.31. Dzika plaża w San Ciprianu na Korsyce (płd-wsch. wybrzeże koło Porto 
Vecchio). Fot. E.Wojtaszek-Dahan

Fot. 2.32. Charakterystyczny fragment wybrzeża Korsyki w części płd-wsch. koło Porto
Vecchio. Fot. E.Wojtaszek-Dahan



Fot. 2.33. Skaliste wybrzeża Korsyki w Bonifacio. Fot. J. Korzeniak

Fot. 2.34. Bonifacio na południu Korsyki. Port promowy i jachtowy. Mury z XII w.
Fot. J. Korzeniak



Fot. 2.35. Widok na Calvi - miasto położone na północno-zachodnim wybrzeżu Korsyki. 
http://www.restonsgroupes.fr

Fot. 2.36. Przełęcz Col d’Allos w Alpach Południowych w Parku Narodowym Mercantour 
(region Provence-Alpes-Côte d’Azur), http://pl.wikipedia.org/wiki

http://www.restonsgroupes.fr
http://pl.wikipedia.org/wiki


Fot. 2.37. Jezioro Lac d’Allos w Alpach Południowych w Parku Narodowym Mercantour 
(region Provence-Alpes-Côte d’Azur). http://talent.paperblog.fr

Fot. 2.38. Luberon - Park Regionalny w Alpach Południowych - pejzaż nizinny (region
Provence-Alpes-Côte d’Azur). https://www.google.fr/search?q=mercantour+digne

http://talent.paperblog.fr
https://www.google.fr/search?q=mercantour+digne


Fot. 2.39. Park Regionalny „Luberon” - w Alpach Południowych - pola lawendy (region 
Provence-Alpes-Côte d’Azur), (http://www.flickr.com/photos/michalo/6053002590/

Fot. 2.40. Pra Loup - stacja narciarska w Alpach Południowych położona na wysokości 
1600-2500 m n.p.m. w strefie przyległej Parku Narodowego Mercantour (region Proven
ce-Alpes-Côte d’Azur), http://www.net-provence.com/villes/pra-loup/pra_loup-2.jpg

http://www.flickr.com/photos/michalo/6053002590/
http://www.net-provence.com/villes/pra-loup/pra_loup-2.jpg


Fot. 2.41. Isola 2000 - stacja narciarska na wysokości 1800-2600 m n.p.m. w strefie przy
ległej Parku Narodowego Mercantour (region Provence-Alpes-Côte d’Azur). 
http://blog.dunordausud.fr

http://blog.dunordausud.fr




3. Zagospodarowanie turystyczne

3.1. Miejscowości i gminy turystyczne

We Francji od początku XX w. podejmowano prace nad usystematyzowaniem i klasyfika
cją miejscowości turystycznych. Pierwszą klasyfikację miejscowości o funkcji turystycznej 
nazywanych „stacjami” wprowadzono w 1919 r. Były to stacje hydrotermalne („miasta 
wód”), stacje klimatyczne i stacje kąpieliskowe. Obecnie wyróżnia się stacje turystyczne 
oferujące atrakcje przyrodnicze lub artystyczne oraz stacje sportów zimowych i alpini
zmu. Podział ten wprowadzono w 2006 r. (Merlin 2008). Istnieje ponadto kategoria „wa
kacyjnych stacji zielonych” wprowadzona w 1964 r. W 2007 r. było 574 takich stacji, w tym 
26 wiosek zimowych.

Najważniejszą rolę porządkującą spełniają zapisy Kodu Gmin1, w którym z punktu 
widzenia turystyki wyróżnia się:

1 Kod Gmin jest zbiorem przepisów dotyczących gmin francuskich, ich funkcjonowania, finan
sowania działalności itd.

- stacje turystyczne sklasyfikowane (512),
- gminy turystyczne (ok. 2 tys. gmin), J
-gminy o dużej frekwencji dziennej (ok. 2 tys.gmin).
Gminami turystycznymi są pojedyncze gminy lub ich zespoły, których rolę określa 

liczba przyjmowanych turystów. Te o wysokiej frekwencji otrzymują dotacje państwowe 
(Merlin 2008).

Istnieją także bardziej szczegółowe podziały miejscowości służących określonym 
funkcjom. Przykładowo typologia miejscowości o funkcji uzdrowiskowej obejmuje 4 ro
dzaje:

- miejscowości uzdrowiskowe jednofunkcyjne; są to małe jednostki służące wyłącznie 
turystyce zdrowotnej,

-miejscowości wielofunkcyjne z dominującą funkcją uzdrowiskową, która odgrywa 
silną rolę aktywizującą rozwój zagospodarowania i usług,
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- miejscowości wielofunkcyjne, w których funkcja uzdrowiskowa odgrywa wtórną rolę,
- małe miejscowości, w których funkcja uzdrowiskowa dominuje nad mieszkalną, jed

nak nie doprowadzając do dewastacji środowiska.
Większość francuskich uzdrowisk (71%) znajduje się w gminach liczących poniżej 

5 tys. mieszkańców. Dla nich funkcja uzdrowiskowa jest bardzo ważna z punktu widze
nia ich rozwoju ekonomicznego, społecznego i zagospodarowania przestrzennego (http:/ 
www.info-massage.com/Les stations-thermales).

3.2. Baza noclegowa

We Francji wyróżnia się dwa podstawowe rodzaje bazy noclegowej. Podział ten wprowa
dzono na podstawie kryterium ekonomicznego:

I. Baza noclegowa „handlowa” (inaczej „komercyjna”) hébergement marchand (com
mercial); eksploatacja tej bazy związana jest z ponoszeniem przez turystów opłat za jej 
użytkowanie. Do bazy noclegowej komercyjnej zalicza się:

- hotele (hôtels),
- campingi (campings),
-wioski i centra wakacyjne (villages de vacances, centres de vacances),
-kwatery wiejskie (gîtes ruraux),
-schroniska etapowe [na szlakach] (gîtes d’etape),
-schroniska dla grup turystycznych (gîtes de groupe),
-schroniska młodzieżowe (auberges de jeunesse),
- schroniska (refuges) górskie,
-pokoje do wynajęcia (chambres d'hôtes),
- rezydencje turystyczne (résidences de tourisme),
-turystyczne mieszkania umeblowane (meublés touristiques).
II. Baza noclegowa niekomercyjna hébergement non marchand (non commercial); jej 

użytkowanie nie jest związane z ponoszeniem opłat. Do bazy niekomercyjnej należą:
- noclegi u rodziców lub przyjaciół (hébergement chez parents ou amis) (poza oficjalną 

statystyką),
- drugie mieszkania (résidences secondaires)2.

2 Charakterystykę poszczególnych rodzajów bazy noclegowej zawierają rozdz. 3.2.1-3.2.4.

Ponadto we Francji wyróżnia się bazę noclegową sklasyfikowaną (hébergement „homo
logué" lub „classé"). Klasyfikacji takiej podlegają głównie hotele i campingi, a przeprowa
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dzają ją prefektury według ogólnokrajowych norm homologacyjnych. Obiekty sklasyfiko
wane budzą większe zaufanie wśród klientów (Merlin 2008).

W bazie noclegowej niekomercyjnej bezwzględnie dominują (93%) drugie mieszka
nia, których jest we Francji ponad 3 min. Dysponują one 15 min łóżek (72%). W bazie 
komercyjnej pod względem liczby obiektów najwięcej jest mieszkań umeblowanych, 
następne są kwatery prywatne, na trzecim miejscu hotele. Dokładnym miernikiem 
jest liczba łóżek, według której najwięcej miejsc oferują francuskie campingi i hotele 
(tab. 3.1). Przykładem intensywnego zagospodarowania w bazę noclegową są wybrzeża 
Morza Śródziemnego. Tab. 3.2 przedstawia liczbę miejsc hotelowych, campingowych 
i w drugich mieszkaniach.

Na wybrzeżu śródziemnomorskim, podobnie jak w całej Francji, ma miejsce domi
nanta drugich mieszkań (75,5% miejsc), przy czym na Wybrzeżu Lazurowym i w Lan- 
gwedocji-Roussillon liczba tych miejsc jest zbliżona - po około 500 tys. Natomiast 
zwraca uwagę Langwedocja-Roussilon, która wyróżnia się niską liczbą miejsc hotelo
wych i wysoką miejsc campingowych (ryc. 3.1). Na Korsyce proporcje między rodzajami 
miejsc są bardziej wyrównane, ale z wyraźną dominantą miejsc w drugich mieszkaniach 
(1,8 ml).

Tab. 3.1. Obiekty noclegowe i łóżka turystyczne w różnych rodzajach bazy noclegowej 
w 2010 roku

* w przeliczeniach liczby łóżek przyjmowane są we Francji wskaźniki:
- w hotelach - pokoje 2 osobowe,
- na campingach - 3 łóżka/1 miejsce postojowe, - kwatery prywatne - 2 łóżka /kwaterę,
- mieszkania umeblowane - 4 łóżka/mieszkanie, - drugie mieszkania - 5 łóżek/mieszkanie

Rodzaj bazy noclegowej
Obiekty Łóżka*

tys. % tys. %

Hotele turystyczne 17,3 0,5 1 225,0 5,8

Rezydencje turystyczne 2,1 0,1 669,3 3,2

Campingi 7,9 0,2 2 748,5 13,1

Wioski wakacyjne i domy rodzinne 1,2 0,0 294,5 1,4

Mieszkania umeblowane 162,9 5,0 733,4 3,5

Kwatery prywatne 37,5 1,2 75,0 0,4

Schroniska młodzieżowe, 
centra międzynarodowe wypoczynkowe, centra sportowe

0,3 0,0 37,6 0,2

Razem baza komercyjna 229,2 7,0 5 783,3 27,6

Drugie mieszkania 3 027,9 93,0 15139,5 72,4

Ogółem 3 257,1 100,0 20 992,8 100,0

Źródło: Mémento du tourisme 2010
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Tab. 3.2. Miejsca hotelowe, campingowe i w drugich mieszkaniach na francuskim 
wybrzeżu Morza Śródziemnego w 2010 roku

Obszar Ogółem
w tym

hotele campingi drugie mieszkania

Lazurowe Wybrzeże 593 300 64 800 47 500 481 000

Langwedocja-Roussillon 652 900 13 900 143 000 496 000

Korsyka 294 000 26 000 82 400 185 600

Razem 1 540 200 104 700 272 900 1 162 600

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych statystycznych dla poszczególnych miejscowości 
wybrzeża. D. Ptaszycka-Jackowska 2012a, Francja [w:] Kurek W. (red.), Regiony turystyczne świata, 
cz. 1, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.

3.2.1. Hotele

Hotelarstwo ma we Francji głównie charakter rodzinny i połączone jest na ogół z restau
racjami. Zachowało się szereg starych, liczących ponad 100 lat hoteli, takich jak Negresco 
w Nicei (fot. 3.1 i 3.2).

Wielkie sieci hotelarskie skupiają 14 miejsc hotelowych i jest to wskaźnik dwukrotnie 
niższy w porównaniu z innymi krajami. Pierwsza we Francji grupa hotelowa Accor, łącząca 
takie sieci jak Sofitel, Novotel, Ibis, Etap Hotel, dysponowała w 2007 r. ponad 486 500 po
kojami i zajmowała 5 miejsce na świecie po grupach brytyjskich i amerykańskich (Merlin 
2008).

We Francji istnieją dwie grupy inwestorów bazy hotelowej. Z jednej strony są to wiel
kie grupy hotelarskie, często międzynarodowe, inwestujące na ogół w duże obiekty. Drugą 
grupą są inwestorzy rodzinni, którzy inwestują w hotele rodzinne i zdecydowanie dominują 
na rynku francuskim. Obie grupy inwestorów budują także inne rodzaje bazy noclegowej.

Turystyczna baza hotelowa w 2010 r. liczyła ogółem 17,3 tys. obiektów, które dyspono
wały 1,225 min łóżek. W 2008 r. najwięcej obiektów miało średni standard (2 i 3 gwiazdki) 
- 75 % obiektów i 71,6 % pokoi - i w nich udzielono najwięcej noclegów (69,9%) (tab. 3.3).

Od 1990 r. nastąpił spadek łącznej liczby obiektów hotelowych (o 13 %), ale wzrosła 
liczba pokoi hotelowych (o 11,6 %). Największe zmiany nastąpiły w kategorii obiektów 
bezgwiazdkowych (ponad 4-krotny wzrost liczby tych obiektów i 2-krotny wzrost liczby 
pokoi) i jednogwiazdkowych (2-krotny wzrost liczby obiektów, ale 4-krotny spadek liczby 
pokoi). W kategorii hoteli trzygwiazdkowych miał miejsce umiarkowany, systematyczny 
wzrost (ok. 30%), natomiast w grupie obiektów czterogwiazdkowych nastąpiło podwoje
nie liczby obiektów i pokoi.
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Ryc. 3.1. Miejsca hotelowe, campingowe i w drugich mieszkaniach na wybrzeżu Morza 
Śródziemnego

Źródło: opracowanie na podstawie D. Pataszycka-Jackowska 2012a, Francja [w:] W. Kurek (red ). 
Regiony turystyczne świata, część 1, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.

Tab. 3.3. Kategorie turystycznej bazy hotelowej we Francji w 2008 roku

Kategoria
Obiekty Pokoje Udzielone noclegi

liczba % liczba % liczba (tys.) %

bez gwiazdki 2 092 11,8 78 752 12,8 27 224,6 13,8
* 1 492 8,4 33 507 5,5 9 389,8 4,8
* * 9 468 53,5 268 120 43,6 80 949,3 40,9
* * * 3 830 21,6 171 828 28,0 57 381,1 29,0
* * * * 839 4,7 62 325 10,1 22 670,3 11,5

Ogółem 17 721 100,0 614 532 100,0 197 615,0 100,0

Nieznaczne różnice liczbowe dotyczące hoteli w tab. 3.1 i 3 3 wynikają z różnego datowania materiałów 
wejściowych i wpływu kryzysu w latach 2008-2010.

Źródło: Les chiffres clés... 2009
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W 2007 r. hotele francuskie udzieliły 198,9 min noclegów, przy czym 36,4% turystom 
zagranicznym (72,4 min noclegów), a 63,6% Francuzom (126,5 min noclegów). Francuzi 
korzystali w większości z noclegów w hotelach niskich kategorii, natomiast goście zagra
niczni dominowali w hotelach 3 i 4 gwiazdkowych.

We Francji obserwuje się znaczne zróżnicowanie przestrzenne rozmieszczenia bazy 
noclegowej, a ściślej liczby pokoi w tej bazie (tab. 3.4).

W pięciu regionach skoncentrowanych jest 58,1% pokoi hotelowych. Największe zgru
powanie ma miejsce w regionie stołecznym Ile-de-France, w którym znajduje się niemal 
% ogółu pokoi w hotelach francuskich. Podstawową rolę odgrywa tu niewątpliwie Paryż.

Tab. 3.4. Regiony wg liczby pokoi hotelowych 
we Francji w 2008 roku

Źródło: Les chiffres clés... 2009

Regiony
Pokoje

liczba %

Regiony o liczbie pokoi 
powyżej 30 tys:

357 209 58,1

Ile-de-France 150 721 24,5

Provence-Alpes-Côte d’Azur 69 398 11,3

Rhône-Alpes 67 935 11,1

Midi-Pyrénées 38 923 6,3

Aquitaine 30 232 4,9

Pozostałe regiony
(o liczbie pokoi poniżej 30 tys.)

257 323 41,9

Ogółem 614 532 100,0

W związku z tym ma miejsce zróżnico
wanie przestrzenne liczby przyjazdów 
do hoteli i udzielonych noclegów (tab. 
3.5). Silna koncentracja miejsc hotelo
wych występuje w Lourdes (fot. 3.3). 
Hotele znajdują się także między innymi 
w stacjach narciarskich (fot. 3.4 i 3.5).

Najwięcej gości notują hotele w re
gionie Ile-de-France (30,2% ogółu), 
którym udzielono 33,8% ogółu noc
legów (tab. 3.6). To baza noclegowa 
Paryża rzutuje na wskaźniki tego re
gionu.

W 2011 r. w paryskich hotelach go
ściło ogółem 15,7 min turystów, którzy

Tab. 3.5. Regiony o najwyższej trekwencji w hotelach Francji w 2008 roku

Regiony
Przyjazdy turystów Noclegi

min % min %

Regiony o najwyższej frekwencji 52,7 48,8 107,1 53,8

Ile-de-France 32,6 30,2 67,3 33,8

Provence-Alpes-Côte d’Azur 10,4 9,6 21,6 10,9

Rôhne-Alpes 9,7 9,0 18,2 9,1

Pozostałe 19 regionów 55,4 51,2 91,8 46,2

ogółem 108,1 100,0 198,9 100,0

Źródło: Les chiffres clés... 2009
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Tab. 3.6. Goście i noclegi w hotelach paryskich wg kategorii w 2011 roku

Grupa turystów

Goście Noclegi

kategoria hotelu

0*,1* 2* 3*,4*,5* Razem 0*,1* 2* 3*,4*,5* Razem

Francuzi tys.
%

721 2302 4163 7186 1393 4352 7861 13606

10,0 32,0 58,0 100,0 10,2 32,0 57,8 100,0

Obcokrajowcy tys. 
%

328 1617 6520 8465 869 4370 18032 23271

3,9 19,1 77,0 100,0 3,7 18,8 77,5 100,0

Razem tys.
%

1049 3919 10683 15651 2262 8722 25893 36877

6,7 25,0 68,3 100,0 6,1 23,6 70,3 100,0

Źródło: oprać, na podstawie Le tourisme à Paris. Chiffres clés 2011.

skorzystali z 36,88 min noclegów. To oznacza, że średni pobyt turysty obejmował 2,4 nocy. 
Wśród gości hotelowych dominowali turyści zagraniczni, którzy stanowili 54,1% ogółu 
gości i skorzystali z 63% noclegów. Ich pobyt obejmował średnio 2,75 nocy i był dłuższy 
od pobytów turystów krajowych (średnio 1,89).

Warto też zaznaczyć, że w paryskich hotelach w okresie od 1995 r. do 2011 r. nastąpił 
znaczący wzrost udzielonych noclegów: z 24,8 min do 36,9 min (Le tourisme d Paris 2011).

W Paryżu dużą rolę odgrywają małe i średnie hotele. Zaledwie 3% stanowią duże 
obiekty powyżej 200 pokoi, w których skupia się 22% ogółu pokoi. W największym stopniu 
wykorzystywane są hotele 3-gwiazdkowe, czyli obiekty o średnim standardzie. W 2011 r. 
wskaźnik wykorzystania tej bazy wynosił 81,2%.

W głównym sezonie turystycznym, od połowy lipca do końca sierpnia, obserwuje się 
w Paryżu zanik korzystania z hoteli przez osoby podróżujące z przyczyn zawodowych. 
Maleje wówczas również korzystanie z hoteli przez Francuzów, natomiast gwałtownie ro
śnie ruch zagraniczny. Sądząc po wskaźniku wykorzystania miejsc hotelowych, najwięk
szą frekwencją cieszą się hotele w następujących strefach Paryża:

- Les Halles, Le Marais 88,6 %
- Bercy, Bois de Vincennes 86,9%
- République, Bastille 84,6 %
- Nôtre Dame, Quartier Latin 88,5%
Natomiast średni poziom cen pokoi hotelowych jest najwyższy w strefach:
- Champs-Elysées, Louvre 320,8 €
- Opéra, Grands Boulevards 245,5 €
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Znacznie niższe (127,1 €) są średnie ceny w strefie Nôtre Damę - Quartier Latin (Le
tourisme à Paris ... 2011).

3.2.2. Campingi

Francja ma długą tradycję obozowania turystycznego. Już w 1910 r. powstał pierwszy 
Francuski Klub Campingowy.

Pod względem liczby i pojemności campingi francuskie zajmują pierwsze miejsce 
w Europie i drugie miejsce w świecie, po USA. Stanowią one najpopularniejszy typ noc
legów na rynku francuskim. We Francji jest ok. 7900 campingów z blisko 2,75 min miejsc 
noclegowych (tab. 3.1). Udzielają one ponad 100 min noclegów rocznie. Niektóre cam
pingi (1300) są przystosowane dla karawaningu, inne (1980) mają bungalowy i domki 
campingowe (Memento du tourisme 2009). Campingi francuskie są klasyfikowane od 1 
do 4 gwiazdek w zależności od wyposażenia i wielkości miejsca przypadającego na jed
no stanowisko. Ogółem na campingach kategoryzowanych przeważali Francuzi, których 
noclegi stanowiły 63,7% ogółu. Stopień wykorzystania miejsc oceniany jest na 35,9% (tab. 
3.7) (Francastel 2012).

Na obszarze Francji ma miejsce silne zróżnicowanie regionalne turystyki campingo
wej. Najwięcej miejsc campingowych jest zlokalizowanych w regionach śródziemnomor
skich i atlantyckich (ryc. 3.2).

Według obowiązujących przepisów camping musi być zlokalizowany na terenach 
zagospodarowanych, odpowiadających normom urbanistycznym. Teren campingu jest 
przeznaczony dla namiotów, samochodów campingowych, przyczep mieszkalnych („ru-

Tab. 3.7. Campingi we Francji wg kategorii 
oraz ich wykorzystanie w 2011 roku

Źródło: opracowane na podstawie Francastel 2012.

Kategoria 
campingu

Liczba 
miejsc

Frekwencja

noclegi 
(min)

%
wykorzystania

* 45 655 3,9 25,5
* * 227 033 24,3 29,6
* * * 259 198 42,0 36,4
i*** 165 608 36,6 45,4

ogółem 697 494 106,8 35,9

chomy dom”), lekkich obiektów wypo
czynkowych. Wyróżnia się dwa typy 
campingów:

„turystyczny” - na nim ponad po
łowa miejsc jest przeznaczona na noc
legi klientów wędrujących i zatrzymu
jących się na jedną noc, na tydzień lub 
miesiąc,

„wypoczynkowy”, na którym po
nad połowa miejsc jest przeznaczona 
dla klientów przyjeżdżających na pobyt 
dłuższy niż miesiąc.

Ponadto we Francji popularne są 
campingi w gospodarstwach wiejskich. 
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Taki camping musi być zgłoszony 
władzom gminnym. Wymagana po
wierzchnia wynosi minimum 100 m2 
na goszczoną rodzinę. Gościom musi 
być zapewniony dostęp do wody, umy
walni, WC, prysznica, ciepłej wody. 
Camping powinien zapewniać warunki 
pobytu dla 20 osób (6 miejsc postojo
wych) (Glossaire 2006).

Ostatnio popularnym pojęciem sta
ło się „hotelarstwo w plenerze” (hótele- 
rie en plein air). Zapanowała tendencja 
do instalowania obiektów hotelarstwa 
plenerowego na terenach campingo
wych. Są to głównie bungalowy, a także 
urządzenia wypoczynkowe, np. baseny. 
O campingach, na których zainsta
lowane są i wynajmowane turystom 
bungalowy, przyczepy campingowe itp. 
mówi się, że są to campingi „wyposa
żone”. Hotelarstwo plenerowe znajduje 
się w gestii prywatnej, kolektywów lo
kalnych, stowarzyszeń (Merlin 2008).

Ryc. 3.2. Miejsca na campingach francuskich 
według regionów. Stan w 2012 r.

Źródło: opracowanie na podstawie France par region 
Tourisme. INSEE. Statistiques locales, 2012.

3.2.3. Drugie mieszkania i drugie domy

Na wstępie należy zwrócić uwagę na kwestie terminologiczne. W nazewnictwie francu
skim używany jest termin zbiorczy „résidence secondaire”, czyli w dosłownym tłumacze
niu „druga rezydencja”. Termin ten obejmuje zarówno mieszkania w budynkach wielo- 
mieszkaniowych, jak i wolno stojące obiekty jednomieszkaniowe. W Polsce używane są 
dwa terminy - „drugie mieszkania” i „drugie domy” nazywane też często przejętym z ro
syjskiego pojęciem „dacza”. Powinno się dążyć do uporządkowania polskiej terminologii. 
Można by próbować przejąć jako uniwersalny termin „drugie rezydencje”, ale wątpliwości 
wiążą się z wyrazem „rezydencje”, które w języku polskim kojarzone są z siedzibami osób 
bardzo bogatych i pozostają w sprzeczności z często prostym i skromnym „drugim do
mem”. Spolszczenie „rezydencji” na formę „siedziba” też nie wydaje się trafne ze względu 
na rzadko używaną tę nazwę, a jeżeli już używaną, to raczej w odniesieniu do instytucji.
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Po drugiej wojnie światowej we Francji było 250 tys. drugich mieszkań i domów, 
a w 2010 r. 3,028 min. Obecnie stanowią one 10% krajowych zasobów mieszkaniowych, 
co jest uznawane za światowy rekord. Drugie mieszkania budowane są w dwóch formach: 
indywidualnych domów jednorodzinnych o różnym standardzie (1,975 min) (fot. 3.6) 
oraz w budynkach wielorodzinnych (1,053 min) (fot. 3.7 i 3.8). Od roku 1990 liczba 
drugich mieszkań wzrosła o 7%, ale wyraźnie zaznacza się wzrost liczby domów indy
widualnych (o 13,4%) (fot. 3.9), natomiast zmniejsza się liczba mieszkań powstających 
w budynkach wielorodzinnych (-3,1%). Pokrywa się to z ogólną tendencją odchodzenia 
Francuzów od budowy dla turystyki wielkich budynków na rzecz rozwiązań kameralnych. 
Na drugie rezydencje adaptowane są także wiejskie zabudowania rodzinne lub zakupione.

Drugie mieszkania znajdują się we wszystkich regionach, a ich liczba waha się od 
20 tys. (Alzacja) do 490 tys. (Provence-Alpes-Côte d’Azur). Najwięcej drugich mieszkań 
(40%) znajduje się w trzech głównych regionach turystycznych: Provence-Alpes-Côte 
d’Azur, Rhône-Alpes, Langwedocja-Roussillon. Z racji lokalizacji wielu drugich mieszkań 
na terenach wiejskich podkreśla się ich wpływ na rozwój stref osadniczych, na rozwój tu
rystyki ludycznej, na zachowanie pamięci kulturowej i społecznej oraz na rozwój produkcji 
rolniczej.

17 gmin miejskich wyróżnia się posiadaniem ponad 10 tys. drugich mieszkań. Naj
więcej jest w Paryżu (76 tys.), na Wybrzeżu Lazurowym w Cannes (24 tys.), w Nicei (20

Tab. 3.8. Drugie mieszkania we Francji 
należące do turystów zagranicznych 
w 2010 roku

Źródło: L’évolution récente... 2010

Kraj macierzysty właścicieli
Drugie mieszkania

liczba (tys.) %

Wielka Brytania 53,2 23,9

Szwajcaria 31,6 14,2

Włochy 31,2 14,0

Niemcy 29,1 13,1

Belgia 23,7 10,6

Holandia 18,7 8,4

Hiszpania 6,5 2,9

Stany Zjednoczone 5,7 2,6

Inne kraje 23,3 10,4

Ogółem 223,0 100,0

tys.), w Antibes (17 tys.).
Posiadanie drugiego mieszkania 

jest rozpowszechnione we wszystkich 
grupach społecznych i środowisko
wych. Według badań właścicielami 
drugich mieszkań są na ogół pary, 
mieszkańcy miast w wieku dojrzałym, 
posiadający spore dochody (Hatchuel, 
Croutte 2001).

Atrakcyjność turystyczna Francji 
powoduje zainteresowanie turystów 
zagranicznych posiadaniem tu drugich 
mieszkań. W 2010 r. mieli oni 223 tys. 
takich lokali (tab. 3.8). Niemal % z nich 
należała do Brytyjczyków. Największe 
zasoby są w rękach brytyjskich na Wy
brzeżu Lazurowym (Antibes, Cannes, 
Nicea, Port Grimaud), Aude (Agde)
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i Sabaudii (Chamonix, Les Allues) oraz wzdłuż wybrzeży zachodnich ze względu na są
siedztwo Wielkiej Brytanii. Niemcy natomiast mają najwięcej drugich mieszkań w regio
nie Alzacji, Provence-Alpes-Côte d’Azur i Langwedocji-Roussillon. Ogółem zagraniczni 
turyści najchętniej inwestują na terenach wiejskich i na wybrzeżach oraz - w przypadku 
mieszkańców krajów sąsiadujących z Francją - w pobliżu swoich granic.

Wyjątkowa we Francji popularność drugich mieszkań i nieporównywalny z innymi kra
jami ich rozwój budzą pytania o przyczyny tego zjawiska. W dyskusji na ten temat (Rousseau 
2007, Viard 1998, 2002) wymienia się stosunkowo krótki okres przekształcenia społeczeń
stwa francuskiego z wiejskiego w miejski. Jeszcze w 1933 r. ponad 50% Francuzów mieszka
ło na wsi. Przeniesienie się do miast wywoływało często tęsknotę za środowiskiem wiejskim, 
przyrodą, krajobrazem i utraconym poczuciem wolności. Były to czynniki sprzyjające po
wrotom do swobodnej przestrzeni, do pięknych krajobrazów. Stosunkowo silna urbanizacja 
i uprzemysłowienie północnej części kraju oraz mało urozmaicony krajobraz spowodowały 
szczególne zainteresowanie pięknem południa Francji. Tam też nastąpił najsilniejszy rozwój 
drugich mieszkań. Powstawały one nie tylko na terenach wiejskich w postaci nowych do
mów lub poprzez przejmowanie opuszczonych, ale także w formie mieszkań w budynkach 
wielorodzinnych, które powstawały w miejscowościach turystycznych na wybrzeżu i w gó
rach. Drugie mieszkania pojawiły się także w dużych miastach, np. w Paryżu, ale w tym 
przypadku o ich obecności decydowały przyczyny funkcjonalne.

Niektórzy specjaliści francuscy zwracają uwagę na fakt, że drugie mieszkania (domy) 
mają stosunkowo duże powierzchnie, ale cechuje je niska frekwencja. Ocenia się, że śred
nia użytkowania przez Francuzów drugich mieszkań wynosi 12 nocy rocznie3. Należy też 
zaznaczyć, że w drugich mieszkaniach niewielka jest liczba noclegów turystów zagranicz
nych (Merlin 2008).

3 W hotelarstwie wskaźnik ten kształtuje się na poziomie 91 nocy Francuzów i 57 nocy turystów 
zagranicznych (Merlin 2008).

Na zakończenie trzeba podkreślić, że pod koniec XX w. wystąpiło we Francji zjawisko 
posiadania trzecich mieszkań lub domów.

3.2.4. Inne rodzaje bazy noclegowej

W pierwszej części niniejszego rozdziału wymieniono szereg rodzajów francuskiej bazy 
noclegowej należących do grupy „komercyjnej”. Po omówieniu najważniejszych z nich, 
w tym miejscu zamieszczono ramową charakterystykę pozostałych.

Wioski wakacyjne (villages de vacances) (fot. 3.10). Wioska wakacyjna oferuje 
kompletny zespół usług turystycznych o charakterze dochodowym (lub nie), o cenach 
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przystępnych, pokrywających ich przygotowanie i wyposażenie, pozwalających na upra
wianie aktywności wypoczynkowych sportowych i kulturowych. Wioski te są przystoso
wane dla turystów indywidualnych i grupowych. Wioski wakacyjne są domeną turystyki 
socjalnej i należą głównie do stowarzyszeń z nią związanych. Dawniej wioski były finan
sowane przez państwo, ale po ustawie decentralizacyjnej nakłady uległy znacznej obniżce 
i wymagały uruchomienia nowych źródeł, głównie prywatnych.

Do grupy turystyki socjalnej należą także wakacyjne domy rodzinne, obiekty należące 
do przedsiębiorstw, schroniska młodzieżowe, centra wakacyjne, schroniska i obiekty to
warzystw sportowych, np. klubów alpejskich i górskich stowarzyszonych we Francuskim 
Klubie Alpejskim (Glossaire... 2006).

Centra wakacyjne (centres de vacances) są ośrodkami, które deklarują i realizują usługi 
turystyczne dla grup turystów z okazji wakacji szkolnych czy urlopów. Usługi turystycz
ne świadczone są stale albo okresowo w obiektach z wyłączeniem domów rodzinnych. 
Obiekty te są wspólnie zarządzane (Glossaire ... 2006).

Kwatery wiejskie (gîtes ruraux). Są to pokoje umeblowane, wynajmowane w domu 
gospodarzy najczęściej na tydzień lub weekend. W żadnym przypadku nie mogą być trak
towane jako miejsce stałego zamieszkania lub jako drugie mieszkanie. Wszelkie regulacje 
w zakresie kwalifikacji kwater i ich użytkowania leżą w gestii Krajowej Federacji Kwater 
Francuskich (Fédération National des Gîtes de France) (Glossaire... 2006).

Schroniska etapowe i pobytowe (gîtes d’etape et de séjour) mają dużą pojemność (od 12 
do 50 osób), przyjmują pojedynczych turystów oraz grupy w dobrych warunkach i z ser
decznością. Takie schroniska są usytuowane na trasach turystycznych, oferują noclegi 
i urządzenia sanitarne (Glossaire ... 2006). Federacja Gîtes de France specjalnie oznacza 
różne typy schronisk: śnieżne, wędkarskie, jeździeckie, w winnicach, dla dzieci i dorosłych 
oraz dostępne dla osób niepełnosprawnych (Glossaire... 2006).

Schroniska młodzieżowe (auberges de jeunesse) są prowadzone przez stowarzyszenie 
w celu dochodowym. Znajdują się w nich sale zbiorowe lub małe sypialnie, może być 
jadłodajnia lub możliwość przygotowania samemu posiłków. Schroniska przyjmują mło
dych turystów i młodzież szkolną (Glossaire... 2006).

Schroniska górskie (refuges) służą turystyce wspinaczkowej i wędrówkom pieszym po 
szlakach (fot. 3.11). Obecnie w górach w gestii Francuskiego Klubu Alpejskiego jest 100 
schronisk i 42 szałasy. W Alpach jest 91 obiektów, w Pirenejach 33, w Wogezach i Ju
rze 144. Obiekty te różnią się między sobą standardem, a także zasadami funkcjonowania 
i opieki, ponieważ są wśród nich obiekty samoobsługowe.

4 Pozostałe 4 obiekty są poza terytorium Francji w górach Atlas w Maroku.
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Pokoje do wynajęcia (chambres d’hôtes). Są to pokoje umeblowane w celu przyjęcia 
turystów, znajdujące się w gestii właściciela obiektu mieszkalnego. W jednym obiekcie 
mieszkalnym może być maksimum 5 wynajmowanych pokoi. W ramach usług może być 
podawane pierwsze śniadanie. Pokoje mogą być wynajmowane na określoną liczbę nocle
gów. Muszą zapewnić gościom bezpieczeństwo i warunki higieniczne z dostępem do urzą
dzeń sanitarnych oraz ogrzewanie gwarantujące temperaturę 19°C (Glossaire... 2006).

Rezydencje turystyczne (résidences de tourisme) powstały w końcu lat 70. ubiegłego 
wieku na fali budowy stacji sportów zimowych nowej generacji, tzw. stacji zintegrowa
nych. W 2000 r. było ok. 1 tys. rezydencji z 350 tys. łóżek (Les résidences de tourisme ... 
2001). W 2010 r. liczby te uległy podwojeniu: 2 100 rezydencji z 670 tys. łóżek (Memento 
du tourisme 2010). Rezydencja jest formą przejściową między hotelem a umeblowanym 
mieszkaniem. Składa się z zespołu jednolitych pokoi lub apartamentów znajdujących się 
w jednym wspólnym budynku lub w pawilonach. Są one wynajmowane na dobę, tydzień 
lub miesiąc klientom-turystom, którzy w nich na stałe nie mieszkają. Zapewnia się w nich 
minimum wyposażenia i usług (pranie i czyszczenie odzieży, urządzenia wypoczynkowe 
itp.). Każde mieszkanie musi mieć kuchnię lub aneks kuchenny i własne sanitariaty. Mi
nimalna pojemność rezydencji to 100 łóżek. Eksploatacja rezydencji może być całoroczna 
lub sezonowa. Rezydencja jest zarządzana w każdym przypadku przez jedną osobę fizycz
ną lub prawną. Funkcjonuje jako handlowe przedsiębiorstwo zakwaterowania podlegające 
dobrowolnej klasyfikacji od 1 do 4 gwiazdek (La Résidence de tourisme 2009).

Rezydencje turystyczne obejmują blisko 12% pokoi w komercyjnej bazie noclegowej 
we Francji (tab. 3.9). W ciągu ostatnich 20 lat to właśnie one oraz pokoje gościnne (cham
bres d’hôtes) przeżywają gwałtowny rozwój i służą głównie turystyce rodzinnej. Powstają 
we wszystkich strefach turystycznych - w górach, na wybrzeżu, na wsi i w miastach. We 
Francji istnieją już sieci rezydencji: Pierre et Vacances, Maeva, MGM, Center Parcs, Cita
dines, Lagrange, Odalys (Résidence de tourisme 2010).

Turystyczne mieszkania umeblowane (meublés touristiques). Mogą być to wille, apar
tamenty lub studia, przeznaczone wyłącznie dla lokatorów wynajmujących te obiekty na 
dzień, tydzień lub miesiąc. Właścicielami są miejscowi mieszkańcy, którzy zajmują się wy
najmem. Funkcjonowanie tych obiektów jest zbliżone do kwater wiejskich (gîtes ruraux) 
(Glossaire ... 2006). W 2010 r. było we Francji 163 tys. mieszkań umeblowanych, które 
miały 733,4 tys. łóżek.

Kluby wakacyjne (clubs de vacances) należą do kapitału francuskiego, ale coraz czę
ściej obserwuje się udział kapitałów zagranicznych. Przykładem jest Club Méditerranéen 
(Merlin 2008).

Domy rodzinne (maisons familiales). Mają charakter socjalny, niedochodowy. Celem 
jest przyjmowanie rodzin o niskim poziomie dochodów. Dom zapewnia zakwaterowanie 
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i środki na wyżywienie albo wspólne dla mieszkańców domu, albo indywidualne. Wszel
kie usługi porządkowe, rozrywkowe, opieki nad dziećmi dzielone są między wypoczywa
jące rodziny (Glossaire... 2006).

Specjalnym, ale niekomercyjnym rodzajem bazy noclegowej są domy pielgrzyma ist
niejące przy sanktuariach (fot. 3.12). Przykłady zagospodarowania w różnego typu bazę 
noclegową pokazują zdjęcia Deauville (fot. 3.13), Trouville (fot. 3.14), Cannes (fot. 3.15).

3.3. Zagospodarowanie specjalne dla
różnych form turystyki

3.3.1. Stacje narciarskie

Turystyka narciarska uprawiana jest we Francji w 6 masywach górskich. W największym 
stopniu zagospodarowana dla narciarstwa jest strefa górska Alp Północnych (5,1%) i Alp 
Południowych (2,4%) (por. tab. 5.3).

Narciarstwu służą stacje sportów zimowych zwane też stacjami narciarskimi (station 
de sport d’hiver). Francuzi wyróżniają trzy ich grupy:

-wielkie stacje usytuowane na dużych wysokościach, gwarantujące najlepsze warunki 
śniegowe,

- stacje średnie i małe; ich zaletą są walory krajobrazowe i nastrój,
- stacje lokalne (de proximité), które przyjmują rodziny i klientów z danego regionu 

(Barbier 1993, Sport d’hiver ...2011, Les tourisme à la montagne... 2009).
W ciągu dziesięcioleci powstawały różne typy stacji. Geograf francuski Rémi Knaffou 

(1978) klasyfikuje stacje narciarskie we Francji w podziale na cztery grupy genera
cyjne:

- stacje I generacji. Wybudowane zostały wokół istniejących wcześniej miejscowości. 
Z reguły są położone na wysokości 900-1200 m n.p.m.,

-stacje II generacji wybudowane „od zera” na dużych wysokościach (1600-1800 m 
n.p.m.),

- stacje III generacji są stacjami zintegrowanymi, w całości budowanymi przez gminy 
i inwestorów prywatnych w celu utworzenia centrum zakwaterowania i uprawiania 
narciarstwa. Sąsiadujące ze sobą stacje są połączone nawzajem systemem kolejek, 
wyciągów i tras zjazdowych,

-stacje IV generacji, „stacje miasteczka”. Mają one wielkość tradycyjnych miejscowo
ści, w przeciwieństwie do trzech pierwszych typów, będących ośrodkami elitarnymi. 
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Ze stacji IV generacji mogą korzystać wszyscy, ceny są bowiem przystępne dla róż
nych warstw społecznych (Les stations de sport d’hiver, 2009/.

We Francji jest 350 miejscowości narciarskich, a wśród nich 230 stacji zintegrowanych, 
oferujących 930 tys. łóżek (La montagne... 2010/ Narciarzy obsługuje 3 700 kolejek i wy
ciągów, a do dyspozycji mają ponad 8 tys. km tras zjazdowych zajmujących powierzchnię 
26 tys. ha, spośród których 5,5 tys. ha jest naśnieżanych.

Francja dysponuje 18% kolejek i wyciągów istniejących na świecie i zajmuje pod tym 
względem pierwsze miejsce. Ostatnio wybudowano kolejkę Vanoise-Express, która łączy 
stacje Ares z La Plagne i ma największe na świecie wagony o pojemności 200 osób. W 2010 r. 
uzyskała ona nazwę Tramway aérien (tramwaj powietrzny) New Yorku.

Francja ma najwięcej (14) wielkich stacji spośród krajów „narciarskich”. Frekwencja 
w każdej z nich przekracza rocznie 1 min tzw. dni narciarskich.

Trzeba podkreślić, że wszystkie stacje są zagospodarowane w sposób urozmaicony, 
umożliwiający atrakcyjne spędzenie czasu nie tylko „po nartach” (après ski), ale również 
w ciągu dnia osobom towarzyszącym narciarzom, ale nie uprawiającym narciarstwa.

W zagospodarowaniu stacji narciarskich istotną rolę odgrywają trasy biegowe prze
znaczone dla osób nieuprawiających narciarstwa zjazdowego oraz urządzenia do upra
wiania snowboardu. W ocenie stacji ważna stała się obecność letnich tras narciarskich 
na lodowcach oraz możliwość uprawiania wolnych zjazdów poza trasami, w głębokim 
śniegu, ale dotyczy to tylko narciarstwa w Alpach i w małym stopniu w Pirenejach.

Coraz częściej spotyka się w górach dwusezonowe wykorzystanie niektórych urzą
dzeń (fot. 3.16 i 3.17).

Narciarstwo w Alpach

Francja dominuje w Alpach pod względem zagospodarowanej powierzchni narciarskiej 
(1180 km2) nad Szwajcarią (840), Austrią (790) i Włochami (750). Przyjeżdżają tu na 
narty Francuzi (40%), a z zagranicy głównie Brytyjczycy (30%), a także Belgowie i Skan
dynawowie. W Alpach francuskich znajduje się ponad 220 stacji narciarskich w ogrom
nej większości (90%) położonych powyżej 1250 m n.p.m. Do stacji najwyżej położonych 
należą Val d’Isère (1800 m n.p.m.), Tignes (2000 m n.p.m.) (ryc. 3.3, fot. 3.18 - 3.20), 
Courchevel (1850 m n.p.m.), Val Thorens (2300 m n.p.m.). Charakterystyczne jest two
rzenie zespołów stacji narciarskich połączonych systemem wyciągów i kolei narciarskich,

5 W literaturze polskiej stacje alpejskie omówił A. Kowalczyk (2009). Zob. też E. Marcelpoil, H. 
François, L. Perrin-Bensahel (2010).
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Ryc. 3.3. Stacja narciarska Tignes w rejonie Rhóne-Alpes. Przepustowość wyciągów 
70700 osób na godzinę. 150 km tras narciarskich. 20 km tras biegowych. Strefy 
głębokiego śniegu do uprawiania wolnych zjazdów (poza trasami). Możliwość 
uprawiania narciarstwa w lecie na lodowcu.

Źródło: Alpy. Narty&Snowboard. Top regiony. 2005. Tignes_03 http://www.snowtrex.pl/francja/ 
tignes/teren_narciarski.html

a w dolnych partiach skibusami. W głównych rejonach alpejskich sezon narciarski trwa 
od listopada do kwietnia.

W tab. 3.9 przedstawiono zagospodarowanie przykładowych rejonów narciarskich 
w Alpach Północnych. Łącznie w tych siedmiu rejonach stoki uzbrojone są w 730 wycią
gów i kolejek umożliwiających narciarzom korzystanie z blisko 2,5 tys. km tras o różnym 
stopniu trudności. Zdolność przewozowa wyciągów i kolejek sięga miliona osób na go
dzinę. We wszystkich stacjach zagospodarowane są biegowe trasy narciarskie (700 km), 
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istnieją urządzenia do uprawiania snowboardu, a także są możliwości zjazdów w puchu 
śnieżnym poza trasami (ang. freeride). W każdej są letnie trasy narciarskie na lodowcach.

Największym obszarem narciarskim są Les Trois Vallées (Trzy Doliny) ze stacjami Cou
rchevel, Méribel, La Tania, Brides-les-Bains, Saint-Martin-de-Belleville, Les Menuires, Val 
Thorens et Orelle, które dysponują 338 trasami zjazdowymi o dł. 600 km (tab. 3.9.)6.

6 Obok rejonów wymienionych w tabeli na podkreślenie zasługują też:
- Les Portes du Soleil (650 km tras narciarskich),
- Paradiski (425 km tras) ze stacjami Les Arcs i La Plagne.
7 Przygotowania inwestycyjne do olimpiady w Albertville trwały już od końca lat 70. ubiegłego 
wieku.
’ Best of the Alps - Najlepszy w Alpach.

Specjalne znaczenie dla amatorów zjazdów poza trasami mają Chamonix i La Grave 
położona u podnóża Col du Lautaret. W La Grave największą popularnością cieszą się 
stoki La Meije (ok. 4 tys.m n.p.m.). W pobliżu położona jest stacja narciarska Les Deux 
Alpes. W Chamonix istnieje szereg możliwości, ale najatrakcyjniejsze są zjazdy z Aiguille 
du Midi (3842 m n.p.m.), w sąsiedztwie Mont Blanc. Stacje narciarskie znajdują się także 
w niższych partiach Alp i Prealp.

Na rozwój narciarstwa i szeregu stacji duży wpływ miały Olimpiady Zimowe orga
nizowane we Francji: Chamonix (1924 r., pierwsza w czasach nowożytnych), Grenoble 
(1968), Albertville (1992)7. Francuskie stacje narciarskie powstały na bazie dawnych miej
scowości górskich, takich jak Chamonix, albo zostały wybudowane od nowa w nieza
mieszkałych wcześniej kotlinach lub na zboczach, jak Tignes czy Alpe d’Huez.

W latach 70. ubiegłego wieku nastąpił bardzo silny rozwój stacji narciarskich. Zaczęły 
powstawać zespoły ogromnych, wielopiętrowych budynków (np. Val Thorens, Tignes) (fot. 
3.21) z niewielkimi pomieszczeniami noclegowymi, ale z bogatą infrastrukturą. Obecnie 
Francuzi odchodzą od tych „molochów” na rzecz kameralności, coraz częściej wykorzy
stują wiejską zabudowę, a także przebudowują wnętrza bloków na większe i wygodniejsze 
apartamenty. W niektórych wiejskich miejscowościach alpejskich (np. Les Aillons) 90% 
ludności żyje z usług dla turystów. Pojawiły się też stacje narciarskie przystosowane dla 
osób niepełnosprawnych (por. rozdz. 3.3.9).

Baza noclegowa jest zróżnicowana. W nowych stacjach dominują wielkie hotele połą
czone z urządzeniami wellness/spa, służącymi rozrywce „po nartach” i osobom towarzy
szącym narciarzom. Są też stacje, w których na niewielkie hotele i pensjonaty adaptowano 
stare budynki, tworząc w nich nowocześnie wyposażone wnętrza (np. Les Deux Alpes).

Chamonix i Megève współtworzą ogólnoalpejski związek Best of the Alps\ do którego 
należy szereg alpejskich miejscowości o bogatych tradycjach turystycznych. Wyróżniają 
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się one wysokiej klasy hotelami we wszystkich kategoriach, restauracjami z kuchnią lo
kalną i międzynarodową, imprezami o randze światowej. Miejscowości te zobowiązane są 
dbać o swoją markę i ofertę turystyczną.

Narciarstwo w Pirenejach

W Pirenejach francuskich istnieją możliwości uprawiania narciarstwa zjazdowego i bie
gowego na całej długości pasma górskiego (420 km). W górach tych znajduje się 41 stacji 
narciarskich: najwięcej (12) w Pirenejach Wysokich (Hautes Pyrénées), następne w kolej
ności są Pireneje Wschodnie (Pyrénées Orientales) (9) i departament Ariège (9). Niektóre 
z nich łączą funkcje narciarskie z uzdrowiskowymi, np. Ax-les-Thermes, Luchon, Vallée 
du Louron, Cauterets, Saint-Lary.

Ogółem w Pirenejach francuskich jest ok. 420 wyciągów i kolejek. Dominuje zagospo
darowanie w Pirenejach Wysokich (Hautes Pyrénées) (163 urządzenia), drugie miejsce 
zajmują Pireneje Wschodnie (Pyrénées Orientales) (ok. 100). We wszystkich stacjach są 
dziesiątki kilometrów tras biegowych.

Najważniejszy w Pirenejach francuskich jest zespół Tourmalet złożony ze stacji 
Barèges i La Mongie w Pirenejach Wysokich. Jego zagospodarowanie narciarskie obej
muje 69 tras zjazdowych oraz 43 wyciągi i kolejki. Inne ważne stacje to Les Angles, Luz- 
Ardiden, Peyragudes, Pian-Engaly, Font Romen, Ax-3 Domaines. Uprawianie wolnych 
zjazdów możliwe jest na szczycie Le Pic du Midi.

Narciarstwo w Masywie Centralnym

W Masywie Centralnym znajdują się 23 stacje narciarskie, wszystkie położone w Ower- 
nii, w granicach Parku Regionalnego Wulkanów. Preferowaną formą jest tu narciarstwo 
rodzinne.

Najstarszą i największą stacją jest Loran, usytuowana w górach Cantal. Narciarstwo 
zaczęto tu uprawiać w 1906 r. Obecnie jest najlepiej zagospodarowaną stacją w Masywie. 
Ma 22 wyciągi i kolejki, 42 trasy zjazdowe o długości 60 km oraz 75 km szlaków biego
wych. Pracuje tu sieć 132 armatek zaśnieżających 10 wybranych tras.

Drugą ważną stacją jest Mont-Dore w masywie Sancy. Posiada 31 tras zjazdowych 
o łącznej długości 42 km, 4 trasy biegowe o długości 25 km, kolejkę linową (wybudowano 
ją w 1898 r. - jest najstarszą elektryczną kolejką we Francji), kolejkę kabinową, 3 wyciągi 
krzesełkowe i 13 orczyków.

Trzecią stacją jest Super Besse położona także w masywie Sancy i w czasie dobrych 
warunków śniegowych może być połączona trasami z Mont-Dore. Posiada 22 kolejki 
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i wyciągi narciarskie, 27 tras zjazdowych o długości 43 km, 16 tras biegowych o długości 
125 km i 298 armatek śnieżnych.

Narciarstwo w Jurze

Ponieważ góry Jury są średnio wysokie (do około 1680 m n.p.m.), stanowią one teren 
dogodny przede wszystkim dla narciarstwa śladowego, jazdy psimi zaprzęgami, poru
szania się przy pomocy rakiet itp. Przez Jurę prowadzi „Wielki Trawers Jury” obejmują
cy 250 km szlaków zimowych. Atrakcją są stare osady i miasteczka, ciągle autentyczne, 
przez które prowadzą szlaki Trawersu. W Jurze są tylko dwie duże stacje, w których 
można uprawiać narciarstwo alpejskie - Métabief i Rousses. Są one wyposażone w wy
ciągi i trasy zjazdowe.

Narciarstwo w Wogezach

Wogezy osiągają 1247 m n.p.m. Główna część objęta jest Parkiem Regionalnym „Ballons 
des Vosges”. Te góry nadają się głównie dla narciarstwa rodzinnego z przewagą narciar
stwa śladowego i saneczkarstwa. Dla tych form zagospodarowane są szlaki narciarskie 
i trasy zjazdów sankami.

Narciarstwo na Korsyce

Na Korsyce dominuje turystyka morska na wybrzeżach, ale górzyste centrum wyspy 
umożliwia uprawianie narciarstwa od grudnia do kwietnia. Zagospodarowane są 3 stacje 
(Ghisoni, Val d’Eze i Vergio) położone na wysokości 1400-1870 m n.p.m. Wyposażone 
są w 12 wyciągów orczykowych i 18 tras zjazdowych o różnym stopniu trudności (www. 
korsika.it/corse). Czwartą stacją była Haut Asco, zamknięta w 1991 r. z powodu osuwisk. 
Samorządy lokalne chcą ją odbudować. W planach jest także nowa stacja koło Corte, gdzie 
ma powstać 30 km tras zjazdowych na wysokości 1550-2400 m n.p.m. (www.skiinfo.fr/ 
haute-corse).

Obecnie Francja ma problemy dotyczące dalszych działań na rzecz rozwoju turystyki 
zimowej. Z jednej strony sygnalizowane są zmiany klimatyczne i cieńsza warstwa śniegu, 
wymagająca często sztucznego naśnieżania, a z drugiej potrzeby remontowe i moderniza
cyjne wysłużonych już elementów infrastruktury, z których większość powstała w latach 
70. i 80. ubiegłego wieku. Rośnie zainteresowanie klientów nowszą i wygodniejszą bazą 
noclegową za granicą. Jednocześnie obserwuje się stagnację lub wręcz spadek obrotów 
i dochodów w związku z bieżącym kryzysem ekonomicznym.
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Problemem stały się także kolejki i wyciągi służące narciarstwu. W latach 2002-2010 
liczba urządzeń wyciągowych spadła o 7,8%, ale łączna zdolność przewozowa istniejących 
wzrosła o 7,6%. W miejsce starszych urządzeń budowane są bowiem nowe, o znacznie 
większej przepustowości.

Pod względem organizacyjnym we Francji funkcjonują „Domeny Narciarskie” 
(Domaines Skiables), które stowarzyszają 236 operatorów zajmujących się francuskimi ob
szarami narciarskimi, rozwojem i utrzymaniem wyciągów. Ponadto 150 przedsiębiorstw 
jest członkami korespondencyjnymi „Domaines” (Recueil d'indicateurs... 2011).

3.3.2. Nadmorskie miejscowości wypoczynkowe

Nadmorskimi miejscowościami wypoczynkowymi (stations balnéaires, stations littorals) 
są gminy położone na wybrzeżu, zagospodarowane pod kątem głównej aktywności, jaką 
jest plażowanie i kąpiel w wodzie morskiej.

Moda na morskie kąpiele rozwinęła się w połowie XVIII w., ale rozwój dużych miej
scowości kąpieliskowych nastąpił o cały wiek później, w połowie XIX stulecia. Najsil
niejszy rozwój miał miejsce po II wojnie światowej w odpowiedzi na zapotrzebowanie 
społeczne na warunki do uprawiania turystyki masowej. Dominował tu ruch letniskowy 
i dopiero w miarę upływu lat powstawała bardziej zróżnicowana oferta pozwalająca doko
nywać wyboru sposobu wypoczywania.

Zagospodarowaniu miejscowości kąpieliskowych sprzyjały m.in.:
-stabilizacja wydm wg dekretu Napoleona z 1810 r., realizowana w Akwitanii w rejo

nie Landes de Gascogne,
- stabilizacja ujść rzek; np. amplituda rzeki Adour wywoływana pływami powodowała 

zmiany poziomu wody na odcinku 40 km,
- rozwój kolei żelaznych, powstanie specjalnych, regionalnych kompanii kolejowych,
- rozwój mody na kąpiele morskie i uznanie walorów zdrowotnych jodu,
- polityka zagospodarowania terytorium zapoczątkowana za Napoleona III,
- rozwój wyjazdów wakacyjnych po wprowadzeniu w 1936 r. płatnych urlopów,
-realizacja zagospodarowania turystycznego wybrzeży Lanwedocji-Roussillon oraz 

Akwitanii począwszy od lat 60. ubiegłego stulecia.
Na rozwój miejscowości kąpieliskowych miały wpływ różne czynniki w różnych okresach:
- dominujące grupy klientów, np.

a) arystokracja w Dinard i Monte-Carlo,
b) burżuazja w la Baule i Arcachon, Saint Tropez, Ile de Ré,
c) turystyka masowa w la Grande Motte,
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-usunięcie „żelaznej kurtyny” w Europie, a ostatnio pojawienie się na Cóte d’Azur 
zamożnych Rosjan;

-obecność starych miast nadających uroku rozwijającym się miejscowościom kąpieli
skowym, jak np. Nicea, Collioure, La Rochelle, Saint Tropez, Saint Mało;

- rozwój lokalnej aktywności, np. hodowli ostryg w Arcachon czy pozyskiwania soli 
z wody morskiej w Noirmoutier;

- rozwój nowych dziedzin sportowych - jachtingu, surfingu, triathlonu;
- zmiany w stylu życia, np. naturyzm w Montalivet;
- rozwój festiwali filmowych:

a) międzynarodowy w Cannes,
b) filmów amerykańskich w Deauville,
c) filmów romantycznych w Cabourg;

-lokalizacja kasyn gry: przez wiele lat kasyna mogły działać tylko w miejscowościach 
turystycznych (pierwsze było Monte-Carlo na terytorium Księstwa Monaco);

- rozwój turystyki kongresowej w miejscowościach o wyjątkowych warunkach hotelo
wych i wysokim poziomie innych usług, położonych w bliskiej odległości od lotnisk: 
Cannes, Deauville.

Na wybrzeżach francuskich znajdują się 923 gminy o zróżnicowanych wielkościach, 
od niewielkich i średnich miejscowości wypoczynkowych po duże miasta jak Cannes czy 
Nicea.
Miejscowości te dzielą się na dwie kategorie:

- miejscowości kąpieliskowe sklasyfikowane (194). Są to gminy sklasyfikowane we
dług systemu państwowego, uwzględniającego listę kryteriów, w tym wielkość ru
chu, gościnność turystyczna, gospodarność środowiskowa itp; gminy te mają szanse 
na uzyskanie znaczących dotacji, co wpływa na ich rozwój,

- miejscowości posiadające plaże od dawna odwiedzane; tych jest prawie 80% (729), 
ale nie uzyskują dotacji.

Gminy kąpieliskowe sklasyfikowane (194) są rozmieszczone wzdłuż wybrzeży:
- Morza Północnego - 5,
- Kanału La Manche - 60,
-Oceanu Atlantyckiego - 74,
- Morza Śródziemnego - 55 (w tym na wybrzeżu Langwedocja-Roussillon 20, na Wy

brzeżu Lazurowym 29, na Korsyce 6).
Najważniejszym elementem zagospodarowania miejscowości nadmorskich jest róż

nego typu baza noclegowa, w której dominują drugie mieszkania oraz rezydencje tury
styczne (fot. 3.22), a na wybrzeżach śródziemnomorskich i atlantyckich także campingi 
(por. rozdz. 3.2). Istotnym elementem są zagospodarowane plaże (fot. 3.23-3.27). Część

98



Zagospodarowanie turystyczne

z nich użytkowana jest przez nudystów. 
Dla nich przeznaczonych jest 116 plaż 
nadmorskich, głównie w regionach 
Langwedocji-Roussillon i Akwitanii, 
31 znajduje się w centrach wakacyj
nych i na campingach (ryc. 3.4).

Od kilkunastu lat realizowany jest 
program modernizacji nadmorskich 
stacji na wybrzeżach. Szczególną uwa
gę zwrócono tam na plaże, zwłaszcza 
te o dużej frekwencji. Przedmiotem 
programowania stało się bezpieczeń
stwo turystów, czyszczenie plaż, usu
wanie śmieci i odpadów. Punktem 
wyjścia dla tych działań była przepro
wadzona w 2000 r. waloryzacja plaż 
i wielostronne badanie ankietowe 
w zakresie ich stanu i frekwencji tury
stycznej.

W wielu nadmorskich miejscowościach znajdują się porty żeglugowe i żeglarskie (por. 
rozdz. 3.3.3), wykorzystywane nie tylko do podróży i pływania dla przyjemności, ale także 
przez wędkarstwo morskie.

W niektórych miejscowościach nadmorskich rozwinęła się przed wiekami talasote- 
rapia. Jest ona nadal praktykowana we wszystkich regionach nadmorskich, ale jej centra 
znajdują się również w głębi kraju. W sumie we Francji jest 48 centrów talasoterapii (por. 
rozdz. 5.1.9).

Ryc. 3.4. Plaże nudystyczne na wybrzeżach 
francuskich

Źródło: opracowanie na podstawie www.ffn-naturi- 
sme.com

3.3.3. Porty żeglugowe i żeglarskie

Francja ma ogółem 562 porty handlowe, rybackie i żeglarskie. Z tej liczby 30 największych 
portów należy do państwa, a wśród nich 8 jest tzw. portami autonomicznymi: Dunkierka, 
Rouen, Hawr, Nantes, Saint-Nazaire, La Rochelle, Bordeaux, Marsylia. Pozostałe 22 mają 
znaczenie ogólnokrajowe, ale objęte są decentralizacją. Porty handlowe i rybackie (304) 
znajdują się w gestii departamentów, natomiast porty żeglarskie (228) należą do gmin.

Porty rybackie zaczynają rozwijać turystykę, w ramach której organizowane jest 
zwiedzanie portu i przedsiębiorstwa rybackiego, a także wycieczki statkami rybacki
mi w morze. W porcie Guilvinec zagospodarowano taras panoramiczny umożliwiający 
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obserwację pracy portu, salę wystawową i edukacyjną. Organizowane są wycieczki 
z przewodnikiem.

Na wybrzeżach francuskich działa też wiele portów pasażerskich. Nad Kanałem 
La Manche są to Hawr, Dieppe, Boulogne, Calais. Portami atlantyckimi są Biarritz, Borde
aux, La Rochelle, St. Nazaire, Lorient, Brest. Nad Morzem Śródziemnym portami pasażer
skimi są Nicea, Cannes, Toulon, Marsylia oraz na Korsyce Ajaccio, Calvi, Bastia. Wśród 
ogółu portów największym ruchem pasażerskim (102 min osób w 2009 r.) charakteryzuje 
się Calais (INSEE ... 2012). Ruch ten związany jest głównie z połączeniami z Wielką Bry
tanią. Natomiast w ruchu na Morzu Śródziemnym najważniejszą rolę odgrywają Nicea 
i Marsylia mające połączenia z Korsyką.

Część portów pełni ważną rolę w turystycznych rejsach morskich statków francu
skich, ale także zagranicznych. Przykładowo do Nicei i Marsylii coraz częściej zawijają 
statki włoskiego armatora rejsów Costa Crociere (Ptaszycka-Jackowska 2012b). Porty 
francuskie są dotychczas słabo przystosowane do przyjmowania dużych, liczących ok. 3 
tys. osób grup turystów, uczestników pojedynczych rejsów. Brakuje też dla nich atrakcyj
nych programów spędzania czasu pobytu na ogół kilkunastogodzinnego. Francja na swo
ich terytoriach kontynentalnym i zamorskich przyjmuje rocznie ok. 1,5 min uczestników 
rejsów turystycznych (Mantei 2007a).

Na wybrzeżach francuskich rozwinięte jest żeglarstwo morskie. Pływanie dla przy
jemności po morzu jest we Francji możliwe dzięki istnieniu 228 portów żeglarskich: na 
wybrzeżach Bretanii 52, nad La Manche 18, na wybrzeżu atlantyckim 40, a śródziemno
morskim 118 w 54 miejscowościach’ (fot. 3.28). Pojemność portów waha się od 120 do 
4 600 miejsc. Rozwój żeglarstwa we Francji (roczny przyrost wynosi ponad 20 tys. jedno
stek pływających) powoduje wzrost zapotrzebowania na miejsca cumowania w portach. 
Ich deficyt powoduje, że istnieją dziesiątki legalnych kotwicowisk dla jachtów poza porta
mi. W wielu portach trzeba oczekiwać latami na wolne stałe miejsce dla jachtu.

Flota jachtów morskich w 2010 r. wynosiła niemal 1 min jednostek, głównie żaglo
wych z motorami. Silna koncentracja jachtów ma miejsce na wybrzeżu Langwedocji-Ro- 
usillon, gdzie notowano 10,6% jednostek (INSEE 2011). Sprzyja temu zagospodarowanie 
wybrzeża i lokalizacja portu jachtowego w każdej miejscowości. Do największych należą 
Agde (2450 miejsc), Saint-Cyprien (2200), La Grande-Motte (1430).

Trzeba tu podkreślić, że Francja dysponuje rozwiniętym przemysłem stoczniowym 
zarówno wielkich, pasażerskich jednostek pływających (np. niedawno wodowano Queen 
Mary II), jak i jachtów, co wpływa na zagospodarowanie szeregu rejonów nadmorskich.

’ W niektórych miejscowościach śródziemnomorskich są po dwa porty żeglarskie.
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Rozwój żeglarstwa morskiego wiązał się z urbanizacją wybrzeży. Charakterystycz
nym typem zabudowy stały się tzw. mariny, łączące turystyczne mieszkania z miejscami 
do cumowania jachtów, w proporcji 1:1. Pierwszą taką mariną był Port Grimaud usytu
owany u ujścia niewielkiej rzeki w pobliżu Saint Tropez, wybudowany w skali miastecz
ka poprzecinanego kanałami, na wzór Wenecji. Port Grimaud wybudowano w końcu 
lat 60. ubiegłego wieku. Powodzenie tego projektu spowodowało wybudowanie w są
siedztwie kolejnej mariny „Cogolin” w pierwszych latach 70. Te niewielkie, kameralne 
mariny znalazły następczynie, ale w wielkiej skali. Taką stała się między innymi marina 
w Cannes.

Żeglarstwo morskie zaktywizowało rozbudowę istniejących miejscowości nadmor
skich i rozwój portów. Stało się także ważną funkcją rozwoju takich obszarów jak Lan- 
gwedocja-Rousillon, Akwitania czy Korsyka (fot. 3.31) (por. rozdz. 2.3).

Flota żeglugi śródlądowej liczy 300 statków i 100 dużych jednostek pływających. Ko
rzystają one z sieci żeglownych rzek i kanałów (8,5 tys. km długości) oraz największych je
zior. Zagospodarowanie polega na utrzymaniu sieci portów i przystani oraz zapewnieniu 
drożności i oznakowania dróg wodnych łącznie z systemem śluz i jazów.

Z tych samych dróg wodnych, ale przede wszystkim z jezior, korzysta żeglarstwo śród
lądowe, które liczy około 500 tys. jednostek pływających. Ponieważ liczba ta systematycz
nie rośnie, istnieje problem powiększania pojemności przystani wodnych.

3.3.4. Uzdrowiska i stacje talasoterapii

Francja ma w Europie najwięcej źródeł wód mineralnych (1200). Posiada 108 uzdrowisk 
(stations thermales, stations de cure) odwiedzanych przez 550 tys. kuracjuszy rocznie. 
Uzdrowiska francuskie leczą głównie choroby reumatyczne (60% pacjentów) i dróg odde
chowych (20%). Coraz więcej uzdrowisk leczy osteoporozę.

Najważniejszymi regionami uzdrowiskowymi są Pireneje (40 uzdrowisk), Owernia - 
Masyw Centralny (19), Alzacja-Lotaryngia-Wogezy (16), Rhône-Alpes (14). Istnieje silna 
koncentracja ruchu uzdrowiskowego. W Rhône-Alpes, Akwitanii, Langwedocji-Rousil- 
lon, Midi-Pyrénées i w Owerni leczy się 74% kuracjuszy (ryc. 3.5).

Wśród kuracjuszy dominują kobiety (59%), głównie w wieku 60-65 lat. Grupa senio
rów powyżej 65 roku życia stanowi 25% kuracjuszy (Le tourisme de santé 2010). Część 
francuskich uzdrowisk objęta jest założoną w 1946 r. Siecią Uzdrowisk Słońca. Jej twórcą 
był mieszkaniec Langwedocji A. Barthélémy, który spowodował odnowę ruchu uzdrowi
skowego. W latach 1958-1999 doprowadził do odnowienia uzdrowisk - członków Sieci, 
a od 1999 r. do dziś trwają działania nad doskonaleniem pracy uzdrowisk członkowskich. 
Obecnie z Sieci korzysta rocznie 145 tys. kuracjuszy, których pobyt finansowany jest ze
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Ryc. 3.5. Uzdrowiska we Francji
Źródło: opracowanie na podstawie www.commons. 
wikimedia.org

środków socjalnych10 i 23 tys. osób po
krywających koszty leczenia ze środ
ków własnych (Chaîne Thermale du 
Solei... 2012).

10 W 1950 r. leczenie w uzdrowiskach zostało objęte ubezpieczeniami socjalnymi 
(http://fr. wikipedia.org/ wiki/Thermalisme).

Drugą grupę uzdrowisk tworzy 
12 stacji z 120 tys. kuracjuszy rocznie, 
która nazywa się Thermalliance.

W 1974 r. powstała trzecia grupa 
Eurothermes. Zrzesza ona we Francji 
5 uzdrowisk przyjmujących rocznie 41 
tys. kuracjuszy. Wśród nich jest jedno 
z nielicznych uzdrowisk nadmorskich 
Rochefort-Sur-Mer nad Atlantykiem 
oraz południowo-alpejskie uzdrowisko 
Dignes-les-Bains.

Ponadto są jeszcze dwie młode 
i niewielkie grupy: Valvital (9) i Ther- 
mafrance (2) (http://www.labrha.com/ 
cures-thermales... ).

Głównym organem ds. uzdrowisk 
francuskich jest powstała w 2002 r. 
Krajowa Rada Uzdrowisk.

Do turystyki zdrowotnej zaliczana jest także talasoterapia (zob. rozdz. 5.1.9). Obecnie 
we Francji jest 48 jej centrów. Znajdują się one w każdym regionie i połączone są nie
jednokrotnie ze Spa. Zagospodarowanie polega na wyposażeniu odpowiednich obiektów 
i pomieszczeń w urządzenia do specjalnych kąpieli, okładów itp. Najwięcej centrów tala- 
soterapii jest w Bretanii, w Dolinie Loary oraz w Prowansji. Każde posiada własną bazę 
hotelową lub z nim powiązaną. Dominują hotele 3- i 4-gwiazdkowe, ale poszerza się oferta 
2-gwiazdkowych, które służą mniej zamożnym klientom (Tourisme de sante 1995).

W centrach talasoterapii 90% kuracjuszy stanowią Francuzi, a wśród nich mieszkańcy 
stref zurbanizowanych. Paryżanie tworzą 40% grupę klientów.

Francja musi konkurować na rozwijającym się rynku międzynarodowym. Groźnym 
konkurentem w dziedzinie talasoterapii jest Tunezja (Le tourisme de santé 2010).
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3.3.5. Baza kongresowa i wystawiennicza

We Francji jest 120 centrów kongresowych, w tym 95 pałaców kongresowych, z których 
każdy ma ponad 4 tys. miejsc. Łącznie dysponują one 147 tys. miejsc. Ponadto są hotele 
(ok. 1500), które mają sale konferencyjne. Ich liczba systematycznie wzrasta.

We Francji jest 80 centrów wystawowych, na ogół połączonych z centrami kongre
sowymi. Obiekty wystawowe mają powierzchnię 1,8 min m2, a największe z nich to 2 
paryskie (Paris Expo, Paris Nord Villepinte) i 1 w Lyonie (Eurexpo Lyon). Mimo wielu 
obiektów zapotrzebowanie na miejsca wystawowe stale rośnie. Nowe buduje się między 
innymi w Clermont-Ferrand, Paryżu i Bordeaux.

Aż 40% oferty turystyki biznesowej znajduje się w 3 regionach turystycznych: Ile-de- 
-France, Rhône-Alpes i Provence-Alpes-Côte d’Azur. Położony w regionie Ile-de-France 
Paryż jest głównym ośrodkiem kongresowym na świecie. W Paryżu i jego aglomeracji 
znajduje się 18 centrów kongresowych i wystawowych (tab. 3.10, ryc. 3.6). W granicach 
miasta znajduje się jedno z największych centrów kongresowych (Paris Expo Porte de Ver
sailles), dwa średniej wielkości i sześć mniejszych. Na uwagę zasługuje centrum kongre
sowe włączone w zespół Disneyland Paris (por. rozdz. 5.1.5.) (Le tourisme à Paris 2011).

Tab. 3.10. Centra kongresowe i wystawowe w Paryżu i jego aglomeracji w 2011 roku

Wielkość centrum kongresowo-wystawowego
Nazwa

powierzchnia wystawowa pojemność sali obrad

> 50 tys. m2 > 2 tys. osób
Paris Expo Porte de Versailles 
Paris le Bourget
Paris Nord Villepinte

< 50 tys. m2 > 2 tys. osób

Disneyland Paris 
Carrousel du Louvre 
Espace Champerret 
Palais des Congrès de Paris 
Espace Grande Arche 
CNIT Paris la Défense

> 50 tys. m2 < 2 tys. osób

Espace Evénement du Parc Floral 
Espace Charanton
Maison de la mutualité 
Espace Jean Monnet 
Palais des Congrès de Versailles 
Maison de la Chimie
Grande Halle de la Villette 
Cité des sciences et de l'industrie 
Palais des Congrès d’Issy

Źródło: oprać, na podstawie Le tourisme à Paris 2011.
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Ryc. 3.6. Centra kongresowe i wystawowe w Paryżu i jego aglomeracji (lle-de-France). 
Stan w 2011 r.

Źródło: opracowanie na podstawie Le tourismes à Paris, 2011.

3.3.6. Parki tematyczne, rozrywkowo-edukacyjne

Parki tematyczne i rozrywkowo-edukacyjne są przedmiotem zainteresowań uczest
ników turystyki ludycznej (por rozdz. 5.1.5). Parki są urządzane w różnych punktach 
Francji w zależności od inwencji inwestorów i ocen marketingowych. Różnią się celami, 
ofertą tematyczną i rozrywkową oraz wielkością. Obecnie istnieje we Francji 10 wiel
kich parków o skali krajowej, ok. 50 parków rekreacyjnych o skali regionalnej, 10 par
ków wodnych, ok. 120 parków zoologicznych i botanicznych i blisko 1000 ekomuzeów. 
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W celu pełniejszego scharakteryzowania turystyki ludycznej warto przedstawić tu kilka 
parków tematycznych11.

11 W charakterystyce tej pominięto Disneyland Paris ze względu na jego rozrywkowy program.

Parc du Futuroscope, otwarty w 1987 r., położony jest w departamencie Vienne, w re
gionie Poitou-Charente, 10 km na północ od Poitiers. W Parku organizowane są projekcje 
filmów dwu- trzy- i czterowymiarowych w specjalnych pawilonach. Pierwszym było kino 
Cinémax wyposażone w ekran o powierzchni 600 m2. Park odwiedza rocznie 1,4-2,9 min 
osób.

Parc Vulcania otwarto w 2002 r. Położony jest w Masywie Centralnym w Owerni, w wy
gasłym paśmie wulkanicznym Chaîne de Puys, 15 km na zachód od Clermont-Ferrand. 
Celem Parku jest poszerzanie wiedzy o zjawiskach wulkanicznych. Służy temu kilkanaście 
podziemnych sal poświęconych m.in. geologii, Ziemi, skutkom erupcji wulkanicznej, ani
macji trzęsienia ziemi. Symbolem Parku jest model stożka wulkanicznego (fot. 3.32).

Puy du Fou położony jest w Epesses w departamencie Vendée. Składa się z dwóch 
części: Cinéscénie (uruchomionej w 1978 r. na powierzchni 23 ha) i Grand Parc (w 1989 r. 
na powierzchni 45 ha). Jest czwartym we Francji parkiem tematycznym, o frekwencji rocz
nej 1,3 min osób. Cinéscénie jest to historyczny spektakl nocny o mieszkańcach i okolicy, 
w którym zaangażowanych jest 1 300 osób, 2 000 projektorów światła, 6 000 kostiumów, 
142 fontanny. Rocznie przybywa ok. 400 tys. widzów. W Grand Parc - jako pierwsze - 
wybudowano miasteczko z XVIII w., z domami rzemieślników, oberżą, pocztą. W 1995 r. 
powstała mała osada średniowieczna z pokazami ówczesnych warsztatów rzemieślni
czych. W 2001 r. uruchomiono stadion galijsko-rzymski z pokazami walk gladiatorów 
i przejazdami rydwanów. W każdym roku organizowane są nowe, niezwykle pomysłowe 
imprezy, na ogół nawiązujące do historii. Dotychczas odbyło się 7 wielkich spektakli i 60 
animacji. W Parku i jego otoczeniu znajdują się hotele i restauracje.

Park Asterix znajduje się w odległości 35 km na północ od Paryża. Jest to kraina baj
kowych komiksów oraz historii Francji na wesoło, atrakcyjny głównie dla Francuzów. 
Odtworzono tu galijską wioskę, fragmenty antycznej Grecji i Rzymu. Duża część ma cha
rakter rozrywkowy, ze spływem tratwami przez wodospady z wielką spiralą, pokazami 
tresowanych delfinów. W Parku jest hotel, restauracje, miejsce piknikowe. Rocznie Park 
odwiedza ok. 1,7 min osób.

Park Nausicaa, czyli Narodowe Centrum Morza w Boulogne-sur-Mer, zorganizowane 
jest pod hasłem „Wiedzieć wszystko o stanie oceanów” i prezentuje relację człowiek - 
morze. Jest tam akwarium prezentujące 36 tys. zwierząt morskich, ich zwyczaje, żywienie, 
mechanizmy obronne. 11
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Park Nigloland w Dolancourt należy do międzynarodowej sieci parków Nigloland 
znajdujących się w Belgii, Hiszpanii i Niemczech. Jest to typowy park rozrywki z lasem 
magicznym, smokami, jazdą na bobslejach.

Zoo de la Palmyre jest prywatnym parkiem zoologicznym, utworzonym w 1966 r. na 
powierzchni 14 ha, położonym w odległości 15 km od Royan (dep. Charente Maritime), 
w Iesie komunalnym. Prezentuje 1 600 zwierząt należących do 130 gatunków. Frekwencja 
roczna wynosi ok. 750 tys. osób.

Omawiając parki tematyczne nie można pominąć parków miniatur, w których pre
zentowane są makiety całych miast, dzielnic lub poszczególnych obiektów zabytkowych. 
Największym we Francji parkiem tego typu jest „France miniaturę” otwarty w 1991 r. 
w Elancourt (dep. Les Yvelines) na powierzchni 5 ha. Znajdują się w nim makiety zamków 
(45), zabytków religijnych (23), obiektów współczesnych (12), miejscowości i placów (34). 
Przez Park biegnie 5 km torów z 17 kolejkami. Park zagospodarowany jest na ziemnym 
modelu Francji. W miejscu morza i oceanu znajdują się baseny z wodą (Merlin 2006).

Do obiektów zainteresowań turystyki ludycznej zalicza się ponadto niektóre teatry, 
dyskoteki, kabarety, kina, magazyny handlowe, pasaże i sklepy, parki i ogrody (por. rozdz. 
5.1.5). Istotną rolę odgrywają także różnego typu imprezy, wymagające odpowiednio za
gospodarowanych lub przystosowanych jednorazowo miejsc (por. rozdz. 5.1.5 i 5.1.6).

3.3.7. Szlaki turystyczne

Dużym bogactwem charakteryzują się szlaki turystyczne, wśród których na wyróżnienie 
zasługują:

- szlaki winiarskie,
- szlaki piesze,
- szlaki rowerowe,
- szlaki konne,
- szlaki wodne.
Szlaki i drogi winiarskie wyznaczane są w rejonach upraw winorośli i wiodą między 

zakładami produkującymi i przechowującymi wino. Największe znaczenie mają szlaki 
prowadzące do miejsc, gdzie odbywają się festiwale i święta win (Raynaud 2008).

Bogata jest sieć szlaków pieszych. Wyznaczone są one głównie na terenach górskich 
i liczą łącznie ponad 60 tys. km (fot. 3.33). W ostatnich latach pojawiła się sieć szlaków 
europejskich. Z jedenastu dotychczas wyznaczonych aż siedem zaczyna się we Francji lub 
biegnie przez jej terytorium.

Szlaki rowerowe rozwijane są planowo, ponieważ w 2006 r. zaprojektowano 8 tys. 
km szlaków, a w 2009 r. zrealizowano już 3300 km (Richefort 1996, Saint-Laurent 2003).

106



Zagospodarowanie turystyczne

Specjalną kategorię szlaków rowerowych stanowią „szlaki zielone”. Obok rowerzystów 
mogą się po nich poruszać wszyscy niezmotoryzowani - piesi, rolkarze, rodzice z dziećmi 
w wózkach, spacerowicze, turyści konni. Zmotoryzowani mają absolutny zakaz wjazdu na 
te szlaki. Niektóre mają przebieg transgraniczny.

Dotychczas wyznaczono we Francji około 80 tys. km szlaków konnych, z czego 18 
tys. oznakowano (Tourisme et cheval... 2011). Są one poprowadzone w różnych typach 
środowiska. Przy trasach zlokalizowanych jest około 6 tys. centrów konnych ze stajniami, 
z ośrodkami nauki jazdy konnej i ofertą noclegową oraz 1,8 tys. gospodarstw agrotury
stycznych, wyspecjalizowanych w usługach związanych z końmi. Wśród szlaków konnych 
znajdują się też transgraniczne.

Bogata sieć rzek i kanałów stwarza wiele możliwości prowadzenia turystycznych szla
ków wodnych (fot. 3.34). Najsłynniejszy jest Kanał Południowy, pozwalający na spływ od 
Morza Śródziemnego do Atlantyku (fot. 3.35).

3.3.8. Pola golfowe

We Francji istnieje obecnie 700 pól golfowych z urządzeniami towarzyszącymi - gastro
nomią, pomieszczeniami klubowymi, szatniami, urządzeniami sanitarnymi, parkingami. 
Pola golfowe mają różne znaczenie: lokalne, regionalne i międzynarodowe. To zróżnico
wanie zależy od pochodzenia użytkowników. Gra w golfa rozwija się dynamicznie i towa
rzyszy temu szybko zwiększająca się liczba pół golfowych (Golf et tourisme ... 2012).

3.3.9. Zagospodarowanie i ułatwienia dla osób niepełnosprawnych 
i turystów seniorów

Najlepszym przykładem w tym zakresie jest Lourdes, główne francuskie sanktuarium, 
odwiedzane przez ponad 6 min pielgrzymów rocznie. W Lourdes powstała część mia
sta związana z obsługą sanktuarium. Znajduje się tam 18 tys. pokoi hotelowych12, są 
restauracje, sklepy. Specjalnymi pielgrzymami są osoby chore, często poruszające się 
na wózkach inwalidzkich lub wożone na łóżkach z kółkami. Dla ułatwienia im przy
jazdów rozbudowano dworzec kolejowy z wieloma torami postojowymi dla pociągów 
oraz specjalnie przystosowanymi peronami i poczekalniami. Podobnie jest na lotnisku 
Tarbes-Ossun-Lourdes. W mieście blisko sanktuarium znajdują się specjalne hotele dla

12 Lourdes jest po Paryżu drugim we Francji miastem pod względem skali usług hotelarskich.
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Ryc. 3.7. Odznaka „Turystyka
i Niepełnosprawność”

Źródło: www.beauvaistourisme.fr

obłożnie chorych (fot. 3.36) oraz wyznaczo
ne na jezdniach pasy z priorytetowym ru
chem wózków i łóżek na kółkach (fot. 3.37). 
Obok fachowej obsługi medycznej chorymi 
opiekują się wolontariusze. Do uczestnic
twa chorych dostosowane są ceremonie 
i uroczystości religijne w sanktuarium.

W skali całego kraju Ministerstwo ds. 
Turystyki w 2001 r. zainicjowało akcję pod 
hasłem „Turystyka i Niepełnosprawność”, 
polegającą na dostosowywaniu obiektów dla 
niepełnosprawnych i wzbogacaniu dla nich 
oferty wyjazdów turystycznych. W 2005 r. 
wprowadzono prawo określające obowiązek 
stworzenia ułatwień w dostępności miejsc 
i urządzeń dla niepełnosprawnych. Ustano
wiono krajową odznakę Tourisme et Handi

cap, powiązaną z zobowiązaniami do podjęcia działań na rzecz pomocy niepełnospraw
nym (ryc. 3.7).

W Sabaudii / Mont Blanc w efekcie tych działań przystosowano dla niepełnospraw
nych 31 stacji narciarskich.

Główni przewoźnicy francuscy - koleje SNCF i Air France - włączyli się czynnie 
do przystosowania dla niepełnosprawnych dworców i lotnisk oraz usług przewozowych 
(miejsca, sprzęt, personel). Wiele inicjatyw lokalnych podejmują też samorządy (Tourisme 
des handicaps 1999).

Turyści seniorzy starają się korzystać z różnych rodzajów zagospodarowania przezna
czonych dla ogółu turystów. Zależy to przede wszystkim od stanu ich zdrowia. Część osób 
wykorzystuje bazę przeznaczoną dla turystów niepełnosprawnych. Turyści seniorzy cie
szą się szczególną atencją organizatorów wypoczynku (por. rozdz. 5.2.2).

3.4. Baza gastronomiczna

W terminologii francuskiej gastronomia (gastronomie') oznacza sztukę kulinarną i odnosi 
się do obiektów serwujących dobrą kuchnię. Terminem pochodnym jest gastronome, któ
rym określa się znawcę dobrej kuchni, smakosza. Natomiast ogół obiektów serwujących 
jedzenie i napoje obejmuje się we Francji terminem restauratorstwo (restauration).
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Ogółem w 2010 r. było we Francji 203 tys. obiektów restauracyjnych, a liczba zatrud
nionych w nich osób wynosiła 544 tys. (w przeliczeniu na pełne zatrudnienie) (tab. 3.11) 
(Le service en France en 2010 - Restauration. INSEE. Chiffres cles).

W poszczególnych opracowaniach stosuje się różne podziały lokali gastronomicznych. 
Jako podstawowe wyróżnia się restauracje tradycyjne, które stanowią 55% ogółu, oraz re-

Tab. 3.11. Restauracje we Francji w 2010 roku

Rodzą] restauracji Liczba obiektów Zatrudnieni*

Restauracje stałe 1 usługi restauracyjne ruchome 146 700 407 600

Usługi w zakresie przygotowania posiłków i ich dostarczania 
konsumentom (catering)

8100 95 200

Miejsca podawania napojów alkoholowych 48 200 41 300

Razem 203 000 544 100

* w przeliczeniu na pełne etaty

Źródło: oprać, na podstawie Le service en France en 2010-Restauration. INSEE Chiffres cles.

stauracje szybkiej obsługi (20%), gdzie klienci obsługiwani są przy kontuarze, na miejscu 
lub kupują posiłki na wynos. Wymieniane są także restauracje tematyczne (d thème), czyli 
specjalizujące się w określonych daniach (np. rybne, owoców morza) lub egzotyczne (np. 
chińskie). Istnieje też kategoria restauracji „kolektywnych”, do której zalicza się kantyny 
i jadłodajnie w przedsiębiorstwach. Inną kategorię stanowią restauracje kolejowe i na stat
kach morskich. Podkreśla się także, że w wielu kawiarniach podawane są dania gorące, 
szczególnie popularne w czasie południowej przerwy w pracy. Wśród restauracji francu
skich dominują obiekty będące własnością indywidualnych właścicieli. Wiele obiektów 
jest powiązanych z hotelami.

W ostatnim okresie powstał szereg wielkich przedsiębiorstw restauracyjnych, a nie
które z nich są filiami konsorcjów zagranicznych. Do dużych sieci należą m.in. France 
Quick Sas, Casino Cafétéria, Autogrill Côté France, KFC France Sas, McDonalds France 
Restaurants, Select Service Partner. (Les services en France, éd. 2008). Warto tu przytoczyć 
przykład McDonalda, który we Francji w ciągu roku obsługuje 440 min klientów.

Ważną rolę w omawianych usługach odgrywają nie tylko restauracje w miastach, ale 
także wiejskie gospody czy zajazdy. Często charakteryzują się one daniami regionalnymi 
podtrzymując lokalne tradycje (fot. 3.38). W restauracje wyposażonych jest ponad 36% 
francuskich campingów (3080 obiektów). Niektóre restauracje są powiązane z lokalami 
rozrywkowymi, np. „Moulin Rouge” czy „Folies Bergère” w Paryżu.
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Od wielu lat restauracje są przedmiotem oceny publikowanej w przewodniku Miche- 
lin - rouge (por. rozdziały 2.29 i 5.18). Oceny te mają duże znaczenie marketingowe dla 
wyróżnionych restauracji oraz dla turystów przy wyborze miejsc konsumpcji.

Powiązania turystyki z gastronomią scharakteryzowano w rozdz. 5.18.
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Fot. 3.1. Hotel Negresco w Nicei w 1913 r. www.chezpipo.fr

Fot. 3.2. Słynny hotel Negresco wybudowany w 1912 r. w Nicei. Widok współczesny.
Fot. M. Baścik

http://www.chezpipo.fr


Fot. 3.3. Lourdes - dzielnica hoteli w sąsiedztwie sanktuarium. Fot. D. Ptaszycka-Jackowska

Fot. 3.4. Przykład zabudowy hotelowej w alpejskiej stacji narciarskiej Tignes (region
Rhóne-Alpes) powstałej w latach 70. i 80. ubiegłego wieku. Fot. M. Ciemborowicz



Fot. 3.5. Zabudowa hotelowa w alpejskiej stacji narciarskiej Tignes (region Rhóne-Alpes) 
powstałej w latach 70. i 80. ubiegłego wieku. Obok hotelu stacja wyciągu krzesełkowego. 
Fot. M. Ciemborowicz

Fot. 3.6. Drugie rezydencje w Sausset-les-Pins koło Marsylii. Fot. D. Ptaszycka-Jackowska



Fot. 3.7. Saint Tropez na Lazurowym Wybrzeżu - nowoczesna dzielnica turystyczna „Su
per Eden" (region Provence-Alpes-Côte d’Azur). Fot. D. Ptaszycka-Jackowska

Fot. 3.8. Saint Tropez - zabudowa turystyczna „Super Eden”. Fot. D. Ptaszycka-Jackowska
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Fot. 3.9. Drugie domy - zespół w Parku Regionalnym Yercors. Fot. D. Ptaszycka-Jackowska

Fot. 3.10. Wioska wakacji rodzinnych (WF) w Rosans koło Gap (region Provence-Alpes- 
-Cóte d’ Ażur) w Prealpach. Fot. D. Ptaszycka-Jackowska



Fot. 3.11. Dolina Ponturin koło Landry w Alpach. Schronisko de Rosuel (region Rhóne- 
-Alpes). Fot. D. Ptaszycka-Jackowska

Fot. 3.12. Dom Pielgrzyma w sanktuarium La Salette w Alpach (region Rhóne-Alpes) . 
Fot. D. Ptaszycka-Jackowska



Fot. 3.13. Deauville - stacja kąpieliskowa - współczesna zabudowa z apartamentami 
(region Basse-Normandie). Fot. R. Pawlusiński

Fot. 3.14. Trouville-sur-Mer - stacja kąpieliskowa (region Basse-Normandie).
Fot. R. Pawlusiński



Fot. 3.15. Cannes - zespół zabudowy z apartamentami. Fot. M. Baścik

Fot. 3.16. Narciarska trasa zjazdowa koło Vassieux, wykorzystywana w lecie przez małych 
rowerzystów (Park Regionalny Vercors). Fot. D. Ptaszycka-Jackowska



Fot. 3.17. Trasa narciarstwa biegowego w Vassieux, wykorzystywana w lecie jako szlak 
pieszy i rowerowy (Park Regionalny Yercors). Fot. D. Ptaszycka-Jackowska

Fot. 3.18. Tignes - alpejska stacja narciarska wybudowana w latach 70. i 80. ubiegłego 
wieku na wysokości ok. 2000 m n.p.m. (region Rhóne-Alpes). Fot. M. Ciemborowicz



Fot. 3.19. Narciarska trasa zjazdowa w Tignes - alpejskiej stacji narciarskiej (region 
Rhône-Alpes). Fot. M. Ciemborowicz

Fot. 3.20. Stok narciarski w Tignes - alpejskiej stacji narciarskiej (region Rhóne-Alpes). 
Fot. M. Ciemborowicz



Fot. 3.21. Tignes - stacja narciarska w Alpach (region Rhóne-Alpes) - różne typy zago
spodarowania i zabudowy. Fot. M. Ciemborowicz

Fot. 3.22. San Ciprianu na Korsyce (koło Porto Vecchio na wybrzeżu płd-wsch.) - rozwi
jająca się stacja kąpieliskowa, głównie z zabudową rezydencyjną. Fot. E.Wojtaszek-Dahan



Fot. 3.23. Berek - plaża w 1910 r. Powozy kąpielowe służące do przewożenia letników na 
plażę (region Nord-Pas-de-Calais). www.upload.wikimedia.org

Fot. 3.24. Nicea - plaża w 1910 r. www.chezpipo.fr

http://www.upload.wikimedia.org
http://www.chezpipo.fr


Fot. 3.25. Nicea - zagospodarowana plaża. Widok współczesny. Fot. M. Baścik

Fot. 3.26. Zagospodarowana plaża w Nicei. Fot. M. Baścik



Fot. 3.27. Korsyka - zagospodarowana plaża w San Ciprianu (płd-wsch. wybrzeże koło 
Porto Vecchio). Fot. E. Wojtaszek-Dahan

Fot. 3.28. Saint Tropez - stara część miasta z portem żeglarskim (Lazurowe Wybrzeże). 
Fot. D. Ptaszycka-Jackowska



Fot. 3.29. Wnętrze mariny w Port Grimaud na Lazurowym Wybrzeżu (region Provence- 
-Alpes-Cóte d’Azur). Fot. D. Ptaszycka-Jackowska

Fot. 3.30. Marina Port Grimaud na 
Lazurowym Wybrzeżu.
Fot. D. Ptaszycka-Jackowska



Fot. 3.31. Bonifacio na południu Korsyki. Port jachtowy. Fot. J. Korzeniak

Fot. 3.32. Vulcania - park tematyczny, głównie edukacyjny pokazujący zjawiska wul
kaniczne. Położony w Parku Regionalnym „Wulkany Owernii” w Masywie Centralnym 
(region Auvergne). Fot. I. Sołjan



Fot. 3.33. Zagospodarowanie punktu widokowego w Parku Regionalnym Vercors - prze
łęcz Rousset (1254 m n.p.m.). Fot. D. Ptaszycka-Jackowska

Fot. 3.34. Krajobraz Doliny Loary (region Pays de la Loire). Fot. A. Motyl-Adamczyk



Fot. 3.35. Przepust na Kanale Południowym umożliwiającym spływ od Morza Śródziem
nego do Atlantyku. Fot. B. Zachara

Fot. 3.36. Lourdes - Centrum dla Chorych im. Jana Pawła II. Fot. D. Ptaszycka-Jackowska



Fot. 3.37. Lourdes - wydzielony pas ruchu dla chorych na wózkach i łóżkach.
Fot. D. Ptaszycka-Jackowska

Fot. 3.38. Restauracja prowadzona 
przez młodzieżową spółkę produkują
cą sery w Laguiole (Aubrac w Masy
wie Centralnym). Specjalność: puree 
ziemniaczano-serowe.
Fot. D. Ptaszycka-Jackowska





4. Ruch turystyczny

Podstawą analizy i oceny ruchu turystycznego we Francji są dane statystyczne zbierane 
przez instytucje państwowe i organizacje pozarządowe w coraz szerszym i dokładniej
szym zakresie. Dane te dotyczą ogółu ruchu w tym kraju, ale często wyodrębniana jest 
też turystyka Francuzów krajowa i wyjazdowa za granicę oraz przyjazdy turystów zagra
nicznych do Francji. Podstawowe informacje o wielkości ruchu i jego cechach obejmują 
turystów nocujących. Stosunkowo rzadko statystykami obejmowani są turyści jedno
dniowi, określani mianem wycieczkowicze jednodniowi (les excursionistes). Należy są
dzić, że spowodowane to jest mniejszym ich udziałem w wydatkach i dochodach, ale 
przede wszystkim faktem, że turyści ci są trudno policzalni, ponieważ nie korzystają 
z noclegów, które są podstawą do ustalania wielkości ruchu turystycznego. Szacuje się, 
że w 201 lr. Francuzi odbyli 44,9 min turystycznych wyjazdów jednodniowych. Z tej 
liczby 92,9% wyjazdów miało miejsce w kraju, a tylko 7,1% za granicę (Blacodon, éd., 
2001, Potier éd., 1993).

Ustalenia w zakresie wielkości turystyki Francuzów opierają się nie tylko na statystyce 
noclegów, lecz również na szerokich badaniach ankietowych i wywiadach, które prowa
dzone są systematycznie wśród 20 tys. osób dobranych tak, aby odzwierciedlały strukturę 
społeczną kraju. Badaniami tymi są objęte osoby w wieku 15 i więcej lat. (Boyer 1982, 
Cazes 1992, Hoerner 2011, Origet du Cluzeau, Vicériat 1998, Le Tourisme en France 2005, 
Vacances 2012).

We wszystkich obecnych publikacjach wyraźnie wyodrębnia się z ruchu turystyczne
go turystykę uprawianą z motywów osobistych (tourisme pour motif personnel), do której 
zaliczane są przede wszystkim wyjazdy wakacyjne letnie i zimowe, odwiedziny rodzin 
iznajomych. W 2011 r. ruch taki stanowił 75,9% ogółu (Le tourisme de Français ... 2012). 
Pozostałe wyjazdy są na ogół podróżami w interesach (les voyages des affaires).

Dużym zainteresowaniem specjalistów ds. turystyki cieszy się ostatnio grupa „mło
dych turystów” w wieku 18-25 lat, ponieważ odznacza się ona znaczną ruchliwością i sta
nowi ważną składową rynku turystycznego.
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Tab. 4.1. Rozmieszczenie ruchu turystycznego we Francji według regionów w 2008 roku

Regiony
Podróże Noclegi

tys. % tys. %

Alsace 3 081 1,6 13 546 1,2

Aquitaine 12419 6,5 87 555 7,8

Auvergne 5 863 3,1 34 848 3,1

Basse-Normandie 6 792 3,5 37 034 3,2

Bourgogne 6 342 3,3 28 262 2,5

Bretagne 13916 7,4 96 348 8,5

Centre 8 902 4,6 33 495 2,9

Champagne-Ardenne 4167 2,2 13 844 1,2

Corse 1 623 0,8 23 582 2,1

Franche-Comté 3 323 1,7 16130 1,4

Haute-Normandie 4 486 2,3 18 425 1,6
Île-de-France 14 998 7,8 59 092 5,2

Languedoc-Rousillon 13 689 7,2 113 532 10,0

Limousin 2 856 1,5 15 903 1,4

Lorraine 5 049 2,6 24 458 2,1

Midi-Pyrénées 10129 5,3 63101 5,6

Nord-Pas-de-Calais 6 399 3,3 27 270 2,4

Pays de la Loire 14 511 7,6 83 883 7,4

Picardie 4 604 2,4 21 309 1,9

Poitou-Charentes 8410 4,4 54 335 4,8

Provence-Alpes-Côte d’Azur 17 908 9,4 143 000 12,6

Rhône-Alpes 21 836 11.5 125132 11,1

ogółem Francja kontynentalna 191 867 100,0 1141 294 100,0

Źródło: oprać, na podstawie Mémento du tourisme 2009, DGCIS

W ostatnich latach wprowadzono jako pojęcie statystyczne „podróż” (voyage). Zda
niem specjalistów francuskich termin ten najlepiej oddaje charakter migracji turystycz
nych i ich wielkość, ponieważ jedna osoba może odbyć parę podróży w ciągu jednego 
roku, sezonu lub pobytu.

Zróżnicowane są zainteresowania turystów w kierunkach wyjazdów turystycznych 
w strukturze regionalnej. Praktycznie we wszystkich dwudziestu dwóch regionach fran
cuskich notowani są turyści, ale wyraźnie dominuje pięć, z Rhône-Alpes na pierwszym 
miejscu, dokąd odbywanych jest 11,5% podróży turystycznych. Pozostałymi wyróżnia
jącymi się regionami są: Provence-Alpes-Côte d’Azur, Ile-de-France, Pays de la Loire 
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i Bretania. Łącznie w tych pięciu regionach skupia się 43,7% ogółu turystów. Rozmieszcze
nie ruchu turystycznego we Francji (turystyka krajowa i zagraniczna) przedstawiają tab. 
4.1 oraz ryc. 4.1 i 4.2.

4.1. Ruch turystyczny Francuzów na obszarze kraju

Turyści francuscy odbyli w 2011 r. ogółem 204 min podróży z motywów osobistych i sko
rzystali z 1,19 mld noclegów (Scherrer 2012). W podróżach tych dominowały kierunki 
krajowe (88,6%) (Le tourisme de Français... 2012, Vacances 2012). Zbliżona była struktura 
noclegów (w kraju 81,7%), przy czym niższa wartość wskaźnika to wynik dłuższych od 
krajowych pobytów za granicą (tab. 4.2).

W ruchu turystycznym we Francji w 2008 r. wyraźny szczyt wyjazdów i pobytów wy
stąpił w sierpniu (ryc. 4.3). Taka sytuacja panuje w tym kraju od dziesięcioleci. Sierpień 
jest głównym miesiącem wakacji, a ruch samochodowy jest na tyle intensywny, że w wielu 
punktach kraju tworzą się wielokilometrowe korki. Głównym celem wyjazdów turystycz
nych jest relaks (wakacje, turystyka, wypoczynek), a kolejnym odwiedziny rodzin (tab. 4.3).

Według badań ankietowych w 2011 r. turysta francuski wypoczywał najczęściej w to
warzystwie jednej osoby (38%) lub samotnie (23,4%). Dwie osoby z dwojgiem dzieci sta
nowiły 10,3% turystów.

Pod względem wieku dominowała grupa 35-49 lat przed grupą 50-64 lat (tab. 4.4).
W profilu aktywności zawodowej turystów francuskich najwięcej było osób nieaktyw

nych - seniorów i studentów (34,2%), a najmniej rolników. Po kilkanaście procent stano
wili reprezentanci wolnych zawodów, robotnicy i inni (La Demande Touristique 2011).

W turystyce krajowej Francuzów głównymi kierunkami są wieś, miasta i wybrzeża 
morskie (ryc. 4.4). Należy tu zwrócić uwagę, że w noclegach zdecydowanie najwyższy

Tab. 4.2. Podróże, noclegi i długość pobytów turystów francuskich podróżujących 
z motywów osobistych w 2011 roku

Źródło: oprać, na podstawie Le tourisme de Français 2012

Wyszczególnienie W kraju Za granicą Razem

podróże
min 180,0 24,0 204,0

% 88,6 11,4 100,0

noclegi
min 969,0 217,0 1 186,0

% 81,7 18,3 100,0

długość pobytów średnia liczba noclegów/osobę 5,37 9,37 5,82
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Ryc. 4.3. Sezonowość ruchu turystycznego 
w 2008 r.

Źródło: opracowanie na podstawie Mémento du 
tourisme. Ed. 2009. Paris. Minister de 1’Artisanat, 
du Commerce et du Tourisme.

Tab. 4.3. Pobyty i noclegi turystów według 
celów podróży w 2008 roku

Cel podróży
Podróże Noclegi

%

przyjemność (wakacje, 
turystyka, wypoczynek)

41,4 50,7

odwiedziny rodzin 38,0 30,7

odwiedziny przyjaciół 9,8 7,3

inne: zdrowie, kształcenie, 
pielgrzymowanie

7,5 11,3

brak informacji 3,3 0,0

Ogółem 100,0 100,0

Źródło: oprać, na podstawie Mémento du tourisme 
2009.

udział mają wybrzeża i wieś. Natomiast 
w średniej długości pobytu przodu
ją wybrzeża i stacje narciarskie (po 
siedem dni) co wynika z faktu, że na 
obszarach tych turyści przebywają naj
dłużej (tab. 4.5) (Merienne 2009, Me- 
splier 2008, Potier, Terrier 2007).

W ruchu turystycznym Francuzi 
korzystają z różnych rodzajów bazy 
noclegowej. W większym stopniu wy
korzystują bazę niekomercyjną (59%). 
Ta sytuacja znajduje odzwierciedle
nie w turystyce krajowej (65,8%). Na
tomiast w wyjazdach zagranicznych 
korzystają przede wszystkim z bazy 
komercyjnej (71,2%), a w jej ramach 
głównie z hoteli (47,2%) (tab. 4.6).

Głównym środkiem transportu 
w podróżach Francuzów są samocho
dy (78,2% ogółu podróży). Natomiast 
w wyjazdach zagranicznych większą 
rolę odgrywają połączenia lotnicze 
(57,4%) przed drogowymi (32,7%). 
W ruchu krajowym zdecydowanie 
dominuje transport samochodowy 
(84,0%), a kolejowy związany jest z co 
siódmą podróżą (13,7%) (Scherrer 
2012).

Prowadzone we Francji badania an
kietowe pozwoliły zidentyfikować spo

soby spędzania czasu w miejscach wypoczynku w lecie i w zimie. Od kwietnia do września 
2007 r. (tab. 4.7) nad morzem dominowały kąpiele i spacery, w górach spacery i wycieczki 
piesze, na wsi spacery i wizyty w mieście. Istotną rolę odgrywały też majsterkowanie i praca 
w ogrodzie. Spacery i przechadzki były chętnie uprawiane w czasie pobytów nad jeziorami 
i w miastach, przy czym w miastach poświęcano czas także na wizyty w muzeach i na wysta
wach oraz na zakupy. Natomiast w zimie (od października do marca) w górach ponad poło
wa badanych uprawiała sporty zimowe. Wszędzie ważną czynnością były spacery (tab. 4.8).
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Ryc. 4.1. Rozmieszczenie ruchu turystycznego w regionach według liczby podróży w 2008 r.
Źródło: opracowanie na podstawie Memento du tourisme. Ed. 2009. Paris.



Ryc. 4.2. Rozmieszczenie ruchu turystycznego w regionach według liczby noclegów w 2008 r. 

Źródło: opracowanie na podstawie Memento du tourisme. Ed. 2009. Paris.

Ryc. 4.5. Długość pobytów turystów zagra
nicznych we Francji według liczby noclegów 

Źródło: opracowanie na podstawie Bilan du 
Tourisme en 2011, Paris, 2012, Minister de 1’Arti- 
sanat, du Commerce et du Tourisme.



Ruch turystyczny

W badaniach ruchu turystyczne
go we Francji wyodrębnia się grupę 
młodych Francuzów w wieku 18-25 
lat, ponieważ wykazują oni silną ak
tywność turystyczną. Ich rola w rynku 
turystycznym rośnie bardziej niż osób 
innych kategorii wiekowych. Wydatki 
dzienne młodych na turystykę są co 
prawda mniejsze niż osób starszych, 
ale istotny jest dłuższy czas trwania 
ich pobytów. Młodzi turyści we Francji 
stanowią ważny element rynku tury
stycznego (tab. 4.9).

Francja ma najstarsze w Europie 
tradycje przyjmowania młodych po
dróżników. Bogata jest jej oferta w za
kresie celów podróży: przyrodniczych 
i kulturowych, duże także są możliwo
ści ich zakwaterowania. Służą im: sieć 
schronisk młodzieżowych, centra po
bytowe, tanie hotele, campingi, centra 
wakacyjne (por. rozdz. 3.2.4) oraz po
lityka zniżek stosowanych w różnych 
opłatach.

Sprawami turystyki młodych zaj
muje się Francuski Klub Turystyki 
Młodych (Club français du tourisme des 

Tab. 4.4. Wiek francuskich turystów

Wiek turystów %

15-24 12,5

25-34 16,7

35-49 27,6

50-64 24,5

ponad 65 18,7

Ogółem 100,0

Źródło: oprać, na podstawie La Demande Touristi
que 2011.

Ryc. 4.4. Pobyty i noclegi turystów w głównych 
strefach turystycznych w 2008 r.

Źródło: opracowanie na podstawie Memento du 
tourisme. Ed. 2009. Paris.

jeunes) utworzony w 1987 r., który jest federacją 41 organizacji turystyki młodzieżowej dzia
łających nie tylko we Francji, ale także za granicą. Organizacje te zajmują się zakwaterowa
niem i wyżywieniem, przestrzenią muzealną i parkami wypoczynku, pobytami językowy
mi. Reprezentują instytucje zajmujące się pobytami i transportem, aktywnością wakacyjną.

Badania ankietowe przeprowadzone wśród młodych turystów wykazały, że dominują
ca ich grupa (45%) wypoczywała i korzystała z basenu lub plaży, mniej osób (30%) wołało 
pobyt w dużym mieście, 21% uprawiało sporty zimowe. W sumie w pobytach domino
wało lato (63%) i spędzanie czasu w towarzystwie przyjaciół (49%). W wynikach ankiety 
znalazła potwierdzenie długość pobytów młodych: 42% pobytów od 5 do 7 dni, 32% od 
8 do 16 dni i 14% powyżej 21 dni.
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Tab. 4.5. Podróże i noclegi Francuzów podróżujących z motywów osobistych po kraju 
w 2011 roku według typów przestrzeni

Typ przestrzeni
Podróże Noclegi Średnia długość 

pobytu%

wieś 34,3 30,6 4,80

miasto 28,7 20,9 3,91

wybrzeża morskie 22,7 30,9 7,29

góry poza terenami narciarskimi 6,3 7,7 6,60

stacje narciarskie 4,7 6,2 7,03

Inne 3,3 3,7 5,99

Ogółem 100,0 100,0 5,37

Źródło: Le tourisme de Français en 2011,2012

Tab. 4.6. Korzystanie przez Francuzów z turystycznej bazy noclegowej w 2011 roku

Typ bazy noclegowej

Noclegi

ogółem (min)
w tym

w kraju % za granicą %

Hotele 162 6,1 47,2

Campingi 96 9,0 4,4

Obiekty wynajmowane, schroniska 185 16,3 12,7

Inne rodzaje bazy komercyjnej 43 2,8 7,0

Razem baza komercyjna 486 34,2 71,2

Drugie mieszkania 161 16,3 1,8

U rodziny 414 38,7 18,2

U przyjaciół 92 8,2 5,8

Inne rodzaje bazy niekomercyjnej 32 2,7 3,0

Razem baza niekomercyjna 700 65,8 28,8

Ogółem 1186 100,0 100,0

Źródło: oprać, na podstawie Scherrer 2012
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Tab. 4.7. Sposoby spędzania czasu w miejscach wypoczynku w 2007 roku w lecie
(od kwietnia do września) w odsetkach odpowiedzi osób ankietowanych

Rodzaj aktywności
Miejsce pobytu

morze góry wieś jezioro miasto

pływanie, kąpiel, plażowanie 46,8 13,4 9,1 23,4 10,3

spacer, przechadzka 37,2 29,8 26,9 32,5 21,5

wizyta w mieście 25,7 25,1 17,2 29,6 33,7

wizyta w miejscu przyrodniczym 18,4 27,8 13,6 26,2 14,3

wizyta w muzeum, na wystawie, w miejscu historycznym 12,5 14,8 11,6 18,4 20,3

wizyta na targu, w miejscu handlu antykami 1 starociami 9,3 6,7 7,8 7,7 5,5

wycieczka piesza 8,0 29,3 7,1 15,2 3,6

wycieczka rowerowa 6,5 3,8 3,9 8,6 1,8

zakupy w mieście 13,0 6,9 7,3 8,1 15,5

majsterkowanie, praca w ogrodzie 4,2 5,3 12,4 4,6 3,5

brak aktywności dominującej 7,5 8,1 21,3 7,9 18,3

Źródło: oprać, na podstawie Francastei, Gonzales, Scherrer 2012

Tab. 4.8. Sposoby spędzania czasu w miejscach wypoczynku w zimie 2006/2007 
(od października do marca) w odsetkach odpowiedzi osób ankietowanych

Rodzaj aktywności
Miejsce pobytu

morze góry wieś jezioro miasto

sporty zimowe 0,9 52,3 9,1 23,4 10,3

spacery, przechadzki parogodzinne 38,7 23,4 26,9 32,5 21,5

wizyta w mieście 25,3 13,7 17,2 29,6 33,7

wizyta w muzeum, na wystawie, w miejscu historycznym 11,5 5,6 13,6 26,2 14,3

wizyta na targu, w miejscu handlu antykami I starzyzną 7,8 4,8 11,6 18,4 20,3

wizyta w ważnym miejscu lub na obszarze przyrodniczym 20,1 11,1 7,8 7,7 5,5

gastronomia, wina 5,7 4,3 7,1 15,2 3,6

kąpiel, plaża, pływanie 12,0 3,0 3,9 8,6 1,8

wycieczki piesze 8,1 14,6 7,3 8,1 15,5

zakupy w mieście 17,1 8,4 12,4 4,6 3,5

brak dominującej aktywności 12,5 7,4 21,3 7,9 18,3

Źródło: oprać, na podstawie Francastei, Gonzales, Scherrer 2012
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Tab. 4.9. Udział młodych turystów (w wieku
18-25 lat) w rynku turystycznym 
we Francji w 2007 roku

Źródło: oprać, na podstawie Carnet de route 2008

Wyszczególnienie
Turyści

ogółem
w tym osoby 
w wieku 18-25 lat

noclegi
min 1 495,0 91,7

% 100,0 6,1

pobyty
min 233,0 9,2

% 100,0 4,0

wydatki
min e 101,3 5,6

% 100,0 5,5

Odwiedzane przez młodych tury
stów regiony pokrywają się z głównymi 
kierunkami wypoczynku ogółu tury
stów. Dominuje Ile-de-France (19,3%), 
na drugim miejscu jest Provence-Al
pes-Côte d’Azur (13,0%), na trzecim 
Bretania (12,1%) i na czwartym Rhône- 
- Alpes (11,9%). W wyjazdach zagra
nicznych bezwzględnie przeważają 
kraje Europy (70,6% pobytów), w tym 
Hiszpania (19,2%) przed Włochami 
(8,1%) {Carnet de route... 2008, Le tou
risme des jeunes 2005, 2012).

4.2. Wyjazdy turystyczne Francuzów za granicę

Turyści francuscy w 2011 r. odbyli 24 min podróży zagranicznych z motywów osobistych 
(tab. 4.1). Stanowiło to 11,4% ogółu ich podróży. Za granicą skorzystali oni z 217 min 
noclegów (18,3% ogółu noclegów turystycznych Francuzów). To oznacza, że średnia dłu
gość pobytów zagranicznych wyniosła 9,37 noclegów/osobę i była znacznie dłuższa od 
krajowych (5,37 noclegów).

Głównym kierunkiem wyjazdów jest Europa (66%), następnym Afryka (15,5%), 
a trzecie miejsce zajmuje Ameryka (7%) (tab. 4.10).

Wśród krajów docelowych dominują Hiszpania (15,9%) i Włochy (11,2%). W podob
nej kolejności kształtują się odsetki wykorzystanych przez Francuzów noclegów.

Średnio najdłuższe są pobyty Francuzów w Stanach Zjednoczonych (14,3 noclegów), 
nieco krótsze w Azji i Oceanii (13,6) oraz we francuskich Departamentach Zamorskich 
(13,2). Z krajów europejskich Francuzi przebywają najdłużej w Portugalii i Grecji (9,9 
noclegów), a najkrócej w Belgii i Luksemburgu (3,5).

Czas trwania wyjazdów zagranicznych zależy od ich kierunku. Najdalsze - do Ame
ryki, Azji i Oceanii oraz DOM (francuskie Departamenty Zamorskie) - wiążą się z 12-14 
noclegami (tab. 4.10) (Scherrer 2012).

W wyjazdach zagranicznych Francuzi korzystają przede wszystkim z bazy komercyj
nej (71,2%), a w jej ramach głównie z hoteli (47,2%). Podróże zagraniczne odbywają prze
ważnie samolotami (57,4%), samochodami i autokarami (32,7%) (Scherrer 2012).
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Tab. 4.10. Wyjazdy zagraniczne Francuzów podróżujących w celach prywatnych, w grupie 
wiekowej 15 lat i powyżej, w 2011 roku

Kierunki Pobyty Noclegi Średnia długość pobytu
wyjazdów (%) (%) wg liczby noclegów

Europa 66,0 55,3 6,6

w tym 
Hiszpania

15,9 15,6 7,8

Włochy 11,2 9,0 6,4

Belgia 1 Luksemburg 5,4 2,4 3,5

Niemcy 4,8 2,9 4,8

Wielka Brytania 4,4 3,1 5,6

Portugalia 2,8 3,5 9,9

Grecja 2,4 2,9 9,9

Ameryka 7,0 10,7 12,2

w tym USA 1,8 3,3 14,3

Afryka 15,5 18,0 9,2

w tym 
Tunezja

5,3 5,6 8,5

Maroko 4,8 5,1 8,6

Egipt 1,8 1,7 7,6

Azja i Oceania 5,1 8,7 13,6

Departamenty zamorskie 3,7 6,1 13,2

Inne 2,7 1,2 X

Ogółem 100,0 100,0 X

Źródło: oprać, na podstawie Scherrer 2012.

4.3. Przyjazdy turystów zagranicznych

Francja nadal pozostaje głównym światowym celem przyjazdów turystycznych (9,4% tu
rystów na świecie), przed Hiszpanią (6,9%) i Stanami Zjednoczonymi (6,1%). Liczba gości 
zagranicznych zatrzymujących się we Francji co najmniej na 1 nocleg wzrosła z 67,3 min 
osób w 1997 r., poprzez 79 min w 2006 r. do 81,4 min przyjezdnych w 2011 r. Do tej liczby 
należy dodać blisko 120 min wycieczkowiczów jednodniowych (tab. 4.11).

W ruchu przyjazdowym do Francji dominują mieszkańcy Europy (63%) (tab. 4.11). 
Zwraca uwagę wysoki udział turystów jednodniowych, których liczba przekroczyła po
łowę ogółu (59%). W przypadku kontynentu europejskiego udział wycieczkowiczów był 
blisko dwukrotnie wyższy od liczby turystów korzystających we Francji z noclegów.
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Tab. 4.11. Przyjazdy do Francji turystów zza granicy w 2011 roku (łącznie z turystami 
jednodniowymi)

Pochodzenie odwiedzających

Odwiedzający (min osób)

ogółem
w tym turyści

nocujący jednodniowi

Europa
osoby 182,4 67,8 114,6

% 100,0 37,2 62,8

spoza Europy
osoby 17,8 13,6 4,2

% 100,0 76,4 23,6

Ogółem
osoby 200,2 81,4 118,8

% 100,0 46,5 53,5

Źródło: oprać, na podstawie Gonzalez 2012.

Tab. 4.12. Pochodzenie turystów zagranicznych, którzy przyjechali do Francji w 2011 roku 
według kontynentów

Pochodzenie
turyści noclegi

min % ogółu min % ogółu

Europa 67,8 83,3 449,4 77,3

w tym: Niemcy 11.6 14,3 82,1 14,1
Rosja 0,6 0,7 5,5 0,9
Inne kraje 55,6 68,3 361,9 62,2

Ameryki (Płn., Płd., Sr.) 6,6 8,1 60,4 10,4

w tym: USA 3,3 4,1 31,1 5,3
Kanada 0,9 1,1 10,1 1,7
Brazylia 1,0 1,2 8,2 1,4

Azja 3,6 4,5 29,9 5,1

w tym: Chiny 1,1 1.4 8,0 1,4
Japonia 0,6 0,8 4,1 0,7
Indie 0,3 0,3 2,0 0,3

Australia i Oceania 1,3 1,6 10,8 1,9

Afryka 2,1 2,5 30,7 5,3

w tym: Afryka Płn. 1.3 1,7 20,6 3,5

Ogółem 81.4 100,0 581,3 100,0

Źródło: oprać, na podstawie Gonzalez 2012
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Bardziej szczegółowa charakterystyka pochodzenia turystów zagranicznych we Fran
cji zawarta jest w tab. 4.12. Wśród turystów pochodzących z różnych pozaeuropejskich 
kontynentów zwraca uwagę przewaga kilku krajów. I tak ponad 50% turystów z obu 
Ameryk wywodzi się z USA. W przypadku Azji ponad połowa osób przyjeżdżających 
do Francji w celach turystycznych to mieszkańcy Chin, Japonii i Indii, przy czym w tej 
grupie dominują Chińczycy, co oznacza istotną zmianę. Do niedawna bowiem głównymi 
reprezentantami kontynentu azjatyckiego byli Japończycy.

Z krajów europejskich najwięcej turystów przyjeżdża do Francji z Wielkiej Brytanii, 
Niemiec oraz krajów Beneluxu i Włoch (tab. 4.13). W komentarzach podkreśla się wzrost 
przyjazdów z krajów Europy Centralnej i Wschodniej, w tym z Rosji i Polski.

Wśród turystów europejskich najdłuższe pobyty we Francji cechują Rosjan (10 nocle
gów), a następnie Portugalczyków, Irlandczyków i Greków (po 9 noclegów) oraz Polaków 
(8,9 noclegów). Natomiast najkrócej przebywają we Francji Szwajcarzy i Hiszpanie (po 5,3 
noclegów) (Gonzales 2012).

W strukturze długości pobytów turystów zagranicznych zdecydowanie dominują po
dróże z 4-7 noclegami przed związanymi tylko z jednym noclegiem. Najmniej jest poby
tów długich, powyżej 29 noclegów (9) (ryc. 4.5).

Tab 4.13. Przyjazdy turystów europejskich do Francji w 2011 roku według krajów ich 
pochodzenia

Źródło: oprać, na podstawie Gonzalez 2012.

Kraj pochodzenia
turyści noclegi

min % ogółu min % ogółu

Wielka Brytania 12,4 18,2 83,6 18,6

Niemcy, Austria 12,7 18,6 92,1 20,5

Belgia, Luksemburg 10,7 15,8 60,9 13,6

Wiochy 8,0 11,8 46,6 10,4

Holandia 6,5 9,6 51,1 11.4

Szwajcaria 5,7 8,4 30,0 6,7

Hiszpania 5,5 8,1 28,9 6,4

Finlandia, Dania, Szwec|a 1,6 2,4 11,4 2,5

Portugalia, Irlandia, Grecja 1,6 2,4 14,5 3,2

Inne 3,1 4,7 30,3 6,7
w tym: Polska 0,4 3,9 0,9
Rosja 0,6 5,5 1.2

Ogółem Europa 67,8 100,0 449,4 100,0
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Tab. 4.14. Zmiany liczby noclegów w bazie 
komercyjnej, z której korzystali 
we Francji turyści zagraniczni 
w latach 2006-2011

Tab. 4.15. Cele pobytu turystów 
zagranicznych we Francji 
w 2011 roku

Źródło: oprać, na podstawie Gonzalez 2012.

Rok
Liczba noclegów 

w bazie komercyjnel 
(min)

Zmiany 
z roku na rok

(%)

2006 513,7 2,2

2007 536,3 4,4

2008 526,2 -1,9

2009 512,2 -2,7

2010 525,3 2,6

2011 581,3 10,7

Źródło: oprać, na podstawie Gonzalez 2012.

Cel pobytu we Francji
% 

turystów

Przyjemność, wakacje, wypoczynek 58,0

Odwiedziny rodziny, przyjaciół 11.1

Zawodowy 10,5

Tranzyt 7,1

Mieszany: odwiedziny rodziny, 
przyjaciół oraz wakacje I wypoczynek

3,4

Tranzyt i inny cel 3,0

Zawodowy I prywatny 2,2

Inne 1,5

Brak odpowiedzi 3,2

Tab 4.16. Miejsca zakwaterowania turystów 
zagranicznych we Francji 
w 2011 roku

Miejsce zakwaterowania
% 

noclegów

Hotel lub rezydencja turystyczna 28,1

Camping, samochód campingowy 18,9

U rodziny lub przyjaciół 17,9

Wynajęty dom, mieszkanie, kwatera 
wiejska

12,6

Drugie mieszkanie* 7,3

Pokój u miejscowych mieszkańców 2,0

Wioska wakacyjna lub klub 1,5

Centrum kolonijne, schronisko 
młodzieżowe

1,5

Inne miejsca 2,1

Brak odpowiedzi 8,1

* We Francji liczne są drugie mieszkania 
należące do cudzoziemców

Źródło: oprać, na podstawie Gonzalez 2012.

W najnowszych publikacjach po
wszechnie akcentowana jest stagnacja, 
a nawet spadek liczby uczestników ruchu 
turystycznego we Francji oraz zmniejsza
nie się dochodów z turystyki, co wiązane 
jest z okresem kryzysu. Podkreśla się spa
dek liczby noclegów w bazie komercyjnej 
w roku 2008, a szczególnie w 2009 (tab. 
4.14). Natomiast korzystnie wypad! rok 
2011, w którym obserwowano wzrost tych 
wielkości.

Ponad połowa (50,7%) noclegów tury
stów zagranicznych przypada na 3 regio
ny: Ile-de-France, Provence-Alpes-Côte 
d’Azur oraz Rhône-Alpes. Najwięcej tury
stów zagranicznych (58%) przyjeżdża do 
Francji dla przyjemności, na wypoczynek, 
na wakacje (tab. 4.15).
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Różne są miejsca zakwaterowania turystów zagranicznych (tab. 4.16). Najpopularniej
sze wśród nich są hotele i rezydencje turystyczne (28,1%), campingi i samochody campin
gowe (18,9%) oraz domy rodziny i przyjaciół (17,9%).

Aż % turystów zagranicznych podróżuje samochodami osobowymi lub samochodami 
campingowymi (Mantei ed., 2009).
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5. Formy turystyki

Bogactwo środowiska przyrodniczego i antropogenicznego powoduje, że we Francji ma 
miejsce wyjątkowa różnorodność form turystyki. Formy te w różnym zakresie pojawiają 
się w literaturze przedmiotu. Analiza zjawiska spowodowała, że autorka przedstawia for
my turystyki francuskiej w podziale problemowym na trzy główne grupy:

- według celów jej uprawiania,
- specyficzne dla niektórych grup społecznych,
- według używanych środków podróży.
Niewątpliwie najłatwiejsze było wyodrębnienie form turystyki specyficznych dla nie

których grup społecznych. Trudniejsza okazała się analiza według używanych środków 
podróży, ponieważ autorka nie dotarła do danych pozwalających na wyodrębnienie ruchu 
turystycznego z ogółu przewozów pasażerskich, zarówno w turystyce śródlądowej, jak też 
w turystyce morskiej, kolejowej czy w przewozach lotniczych. Dostępne dane ograniczają 
się na ogół do wielkości globalnych lub do odsetków uczestników.

Najwięcej problemów przysporzyło jednak ustalenie kolejności omówienia 21 form 
turystyki wyodrębnionych według celów jej uprawiania. Przede wszystkim nie można 
było zastosować dodatkowego podziału i zaprezentować tego problemu według warun
ków środowiska przyrodniczego właściwych dla poszczególnych form. Tylko kilka bo
wiem jest ściśle związanych z górami lub morzem. O rozmieszczeniu większości form 
decydują różne inne czynniki. Nie można było również zastosować kryterium popularno
ści, przejawiającego się na przykład liczbą uczestników, długością pobytów czy wielkością 
wskaźników ekonomicznych. Tu przeszkodą było zróżnicowanie dostępnych danych albo 
nawet całkowity ich brak. Niemożliwe było także zastosowanie kryterium historycznego 
odnośnie powstania i rozwoju we Francji poszczególnych form ze względu na częsty brak 
źródeł.

W tej sytuacji autorka przedstawia omawiane w pierwszej grupie formy zaczynając 
od dominujących czynników antropogenicznych w turystyce kulturowej, przemysłowej, 
biznesowo-kongresowej, religijnej, ludycznej i festiwalowej. Następnie omawia formy 
związane ze zdrowiem i środowiskiem nadmorskim: turystykę zdrowotno-uzdrowiskową, 
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kąpieliskową nadmorską, talasoterapię i nudystyczną. Tylko dwie kolejne formy - tury
styka narciarska i wspinaczkowa - mogą się odbywać zasadniczo w górach1. Następne 
4 formy związane są z różnymi rodzajami aktywności uczestników i uwarunkowaniami: 
turystyka jaskiniowa, myśliwska, wędkarska i golfowa.

1 Odstępstwem od tego są m.in. biegi i skoki narciarskie, snowboard.

Zestawienie to kończą cztery formy: dwie związane z szeroko rozumianą kulturą kuli
narną (turystyka gastronomiczna i winiarska) oraz dwie funkcjonujące w tzw. szarej stre
fie (turystyka hazardowa i turystyka narkotykowa).

Wszystkie wydzielone formy są omówione z różną dokładnością, co wynika z uzyska
nia różnego zakresu informacji i danych.

5.1. Formy turystyki według celów jej uprawiania

5.1.1. Turystyka kulturowa (tourisme culturel), określana też jako turystyka 
dziedzictwa kulturowego (tourisme dupatrimoine culturel).

W ujęciu francuskim celem turystyki kulturowej są pomniki historii i muzea oraz wy
brane dzieła współczesne o znaczeniu kulturowym. Turystyka kulturowa związana jest 
przede wszystkim z dziedzictwem kulturowym (por. rozdz. 1.3.1) i z tego względu nie
kiedy nazywana jest turystyką dziedzictwa kulturowego. Nie wszystkie pomniki historii 
i muzea istniejące we Francji mają znaczenie dla turystyki. Statystyki francuskie podają, 
że w 2006 r. były 1474 miejsca kulturowe, które odwiedziło 100,8 min osób (La freąuan- 
tation des sites... 2011). W odniesieniu do muzeów dane podaję Memento du tourisme 
(2011). W 2009 r. muzea francuskie odwiedziło 56,5 min osób, przy czym niemal połowa 
z nich (25,8 min osób) odwiedziła muzea Paryża. Trzeba tu przypomnieć, że w stolicy ma 
miejsce największa we Francji koncentracja obiektów kulturowych. Jak podaję Le tourisme 
a Paris oferta kulturowa Paryża w 2011 r. obejmowała:

-143 muzea ze stałą ekspozycją,
- 80 muzeów z ekspozycją czasową,
- ponad 970 galerii sztuki,
-ponad 1800 budynków lub elementów architektonicznych uznanych jako zabytki.
Przykłady zawiera tab. 1.8 przedstawiająca miejsca kulturowe o najwyższej we Fran

cji frekwencji turystycznej w 2010 r. Ogólne dane o zasobach dziedzictwa kulturowego 
według regionów zawiera tab. 1.7. Nierównomierne rozmieszczenie zasobów, a jednocze
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śnie duża frekwencja turystyczna w niektórych obiektach współdecydują - obok innych 
walorów - o randze turystycznej poszczególnych regionów. Szczególne, pierwsze miejsce 
zajmuje pod tym względem region Ile-de-France z Paryżem.

Duże znaczenie w turystyce ma umieszczanie najwartościowszych obiektów na Liście 
Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. We Francji wybrano ich dotychczas 31 
(rozdz. 1.3.1). Dla wielu turystów - zwłaszcza japońskich - głównym kryterium wyboru 
celów turystycznych jest ich obecność na Liście UNESCO.

Jak podano w rozdz. 1.3, turystyka kulturalna nie obejmuje tzw. obiektów „niekultu
ralnych” (non culturel). Należą do nich muzea przyrodnicze, akwaria, ogrody zoologiczne 
i botaniczne, miejsca przyrodnicze, a przede wszystkim parki tematyczne. „Atout France” 
(La fréquantation des s/tes...2011) podaję, że w 2006 r. 762 miejsca „niekulturalne” odwie
dziło 70,5 min osób. Dane dla 30 obiektów o najwyższej frekwencji zawiera tab. 1.9.

O turystyce kulturowej piszą m.in. Garay (1980), Origet du Cluzeau (2007), Origet du 
Cluzeau, Vicériat (1998,2009), Lehalle (2010,2011), Origet du Cluzeau, Tobelem, éd. 2009.

5.1.2. Turystyka przemysłowa (tourisme industriel), inaczej poznawanie 
dokonań ekonomicznych (tourisme de découverte économique)

W turystyce tej uczestniczy rocznie 20 min osób zwiedzających zakłady przemysłowe 
i laboratoria, a zwłaszcza zakłady wytwórcze spożywcze i rzemieślnicze.

Prawdopodobnie prekursorem turystyki przemysłowej było Anjou, gdzie 150 lat temu 
E. Cointreau wzywał turystów, by nie opuszczali miasta bez wizyty w Domu Cointreau 
wytwarzającym likier o tej nazwie (Cazes, Potier 1996, Potier, éd. 1996). Obecnie najstar
szym zwiedzanym obiektem są browary Kronenbourg w Strasburgu powstałe w 1664 r. 
(30 tys. zwiedzających rocznie), a najnowszym najwyższy na świecie most drogowy Via- 
duc de Millau nad doliną rzeki Tarn, oddany do użytku w 2004 r. W ciągu ostatnich dwóch 
lat budowy zwiedziło go 60 tys. osób płacących za wstęp i 500 tys. przybyłych w rejon 
budowanych podpór. Wobec dużego zainteresowania inwestor utworzył małe biuro tury
styczne obsługujące ten ruch. Zorganizowano przejazdy wahadłowe niewielkimi busami 
z pobliskiego miasta, a następnie, ze względu na dalszy wzrost zainteresowania, zastąpio
no je autokarami.

Poszczególne departamenty tworzą programy zwiedzania obiektów przemysłowych 
w ramach „otwartych drzwi” i organizowanych specjalnych pokazów. W departamencie 
Seine-Saint-Denis program taki działa od 2001 r. i obejmuje ok. 100 miejsc otwartych 
dla publiczności. Tworzone są 10-15 osobowe grupy zwiedzających z przewodnikami. 
W mieście Angers organizowany jest od 2000 r. tydzień przemysłowy z ofertą obejmującą 
też około 100 zwiedzanych miejsc.
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Do obiektów szczególnych zainteresowań turystów należy elektrownia la Rance koło 
Saint-Malo w Bretanii, wykorzystująca siłę przypływów i odpływów wód morskich (300 
tys. odwiedzających rocznie), fabryka Airbusów w Saint-Nazaire (frekwencja rośnie o 35% 
rocznie), historyczne centrum górnictwa węglowego Lewarde (200 tys. zwiedzających), 
piwnice - dojrzewalnie serów Roquefort czy piwnice win w Szampanii.

Znaczący jest udział turystów zagranicznych - Belgów, Brytyjczyków, Niemców, Ho
lendrów i innych. Nawiązano współpracę z organizacjami turystycznymi w tych krajach. 
Organizowane są europejskie kolokwia nt. wizyt w przedsiębiorstwach. Pierwsze odbyło 
się w 2007 r. w Angers, kolejne w 2008 r. w Toledo (Hiszpania) (Mesplier 2008).

5.1.3. Turystyka biznesowa (tourisme d’affaires) i turystyka kongresowa 
(tourisme de congrès)

Do aktywności objętych turystyką biznesową należą:
- kongresy i spotkania przedsiębiorców,
- targi i salony wystawowe,
-spotkania i seminaria,
- indywidualne podróże w interesach.
Turyści zaliczani do tej grupy muszą spędzić co najmniej jedną noc poza miejscem 

zamieszkania.
Pod względem liczby kongresów Francja zajmuje pierwsze miejsce w Europie i drugie 

na świecie po USA. We Francji odbywa się około 500 kongresów rocznie (36% organizo
wanych w Europie), z których aż 70% ma miejsce w Paryżu. Jest on głównym ośrodkiem 
turystyki kongresowej (Potier, Arroyo, Fusiller 2001).

W skali Francji do ośrodków turystyki biznesowej, głównie kongresów i salonów te
matycznych, zalicza się oprócz Paryża Lyon, Niceę, Lille, Biarritz, Nantes. Ważną rolę od
grywają w tych miastach duże centra kongresowe.

W Paryżu odbywa się rocznie 400 salonów, 380 kongresów i innych spotkań, w któ
rych uczestniczy 9-10 min osób i ok. 100 tys. przedsiębiorstw - wystawców.

Liczne kongresy i wystawy w Paryżu są możliwe dzięki obecności kilkunastu centrów 
kongresowo-wystawowych. Są one zlokalizowane w samym mieście (9 obiektów) i w regio
nie Ile-de-France (9 obiektów). Wielkości sal obrad oscylują około 2 tys. miejsc każda, a po
wierzchnie wystawowe około 50 tys. m2 (por. rozdz. 3) (tab. 3.10) (Le tourisme à Paris, 2011).

Obecnie panuje tendencja lokowania imprez biznesowych w atrakcyjnych miejscach 
wypoczynkowych - obok plaż, terenów narciarskich, pól golfowych, w obiektach zabytko
wych, w słynnych kabaretach (np. w Paryżu w Moulin Rouge i Lido), w parkach rozryw
kowych (np. Disneyland Paris).
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We Francji działają 2 tys. przedsiębiorstw, które mogą przyjąć uczestników spotkań 
w grupach powyżej 200 osób. W ok. 1500 hotelach francuskich dysponujących salami 
konferencyjnymi oferuje się usługi dla biznesu i liczba takich hoteli rośnie.

Ocenia się, że uczestnicy turystyki biznesowej zajmują ok. 40% miejsc hotelowych. 
Aż 40% oferty tej formy turystyki koncentruje się w 3 głównych regionach turystycznych: 
Ile-de-France (20%), Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d’Azur.

W turystyce biznesowej ważne miejsce zajmują salony wystawowe. Rocznie orga
nizowanych jest we Francji 108 salonów i targów, które odwiedza ponad 650 tys. osób 
z zagranicy i miliony Francuzów. Liczba ta ma tendencje wzrostowe. Największymi są 
organizowane w Paris Expo: światowy salon samochodowy (1,5 min odwiedzających), 
Targi Paryskie (0,6 min), międzynarodowy salon rolniczy (0,6 min) i międzynarodowy 
salon budownictwa (0,4 min). Mimo wielu dużych obiektów rośnie zapotrzebowanie na 
miejsca wystawowe. We Francji dużo się inwestuje w nowe salony, m.in. w Clermont- 
-Ferrand, Paryżu i Bordeaux. Na tym polu konkurują z nią Niemcy, Austria, Hiszpania, 
Portugalia czy Wielka Brytania, ale na razie dzieli je od Francji duży dystans (Tourisme 
de congrès 2001).

Szczególną rolę w turystyce biznesowej odgrywa Paryż z ogromną bazą noclegową 
i wystawienniczą, z doskonałymi połączeniami lotniczymi i TGV. Natomiast polepszenia 
wymaga bezpośrednia obsługa transportowa samych salonów.

Ciekawym przykładem jest Disneyland Paris, największe centrum turystyczne w Eu
ropie, które z turystyką rozrywkową łączy różne inne jej formy, w tym także biznesową. 
Ma dwa centra kongresowe, a w nich 95 sal spotkań o pojemności od 10 do 2300 osób, 
amfiteatr z 570 miejscami oraz 8 tys. pokoi hotelowych. Dzięki tej infrastrukturze Disney
land Paris zajmuje piąte miejsce we francuskiej turystyce biznesowej.

5.1.4. Turystyka religijna (tourisme religieux)

Tradycje wędrówek religijnych do miejsc świętych w chrześcijańskiej Francji sięgają co 
najmniej średniowiecza. Wówczas przez terytorium kraju biegł szereg szlaków Świętego 
Jakuba do Santiago de Compostela w Hiszpanii (fot 5.1 i 5.2). Część z nich służyła piel
grzymom wędrującym z krajów położonych na północ i na wschód od Francji. Już wtedy 
były one zagospodarowane i posiadały obiekty noclegowe, handlowe, szpitale. Niektóre 
z nich przetrwały do dziś, a dzięki nim szlaki Świętego Jakuba we Francji wpisano na Listę 
Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Obecnie we Francji istnieje ponad 1500 katolickich miejsc pielgrzymkowych, wśród 
których pierwsze miejsce zajmuje Lourdes, jedno z głównych sanktuariów na świecie 
(Ptaszycka-Jackowska, Jackowski 2011, Tourisme religieux 1993) (tab. 5.1). Są to głównie
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Tab. 5.1. Ośrodki pielgrzymkowe we Francji o najwyższej frekwencji w roku 2008

Ośrodki pielgrzymkowe i regiony
Frekwencja roczna 

(min)
Kult

Lourdes (Midi-Pyrénées) 6,00 maryjny

Lisieux (Basse Normandie) powyżej 1,00 św. Teresy

Paryż, Rue du Bac - Kaplica Cudownego Medalika powyżej 1,00 maryjny

Mont-Saint-Michel 
(Basse Normandie)

powyżej 1,00 św. Michała Archanioła

Rocamadour (Midi-Pyrénées) 1,00 maryjny

Sainte Anne d'Aurey (Bretania) 0,90 św. Anny

Paray le Monial (Burgundia) 0,70
Serca Jezusowego, 

św. Małgorzaty Marii Alacoque

Le Puy en Velay (Owernia) 0,60 maryjny

La Salette (Rhône-Alpes) 0,15 maryjny

Źródło: Ptaszycka-Jackowska, Jackowski 2011

sanktuaria maryjne związane z miastami. Dziewięć miast - sanktuariów utworzyło sto
warzyszenie Villes sanctuaires de France w celu usprawnienia przyjęć pielgrzymów i gości 
oraz wymiany informacji do nich adresowanych. Miasta te tworzą sieć i opracowują obec
nie trasy wzajemnych połączeń. Stowarzyszenie skupia miasta: Chartres, Nèvers, Lourdes, 
Le Mont-Saint-Michel (fot. 5.3), Rocamadour, le Puy en Velay (fot. 5.4 i 5.5), Paray le 
Monial, Lisieux, Ars sûr Formans.

Ogółem we Francji w 2007 r. sanktuaria odwiedziło ponad 45 min osób. (Ptaszyc
ka-Jackowska, Jackowski 2011). Największą frekwencją wyróżnia się Lourdes (fot. 5.6). 
Kolejne cztery sanktuaria notują po 1 min pielgrzymów rocznie (tab.5.1). Szczególnym 
miejscem jest Sainte-Marie de la Mer, gdzie co roku 24 maja przybywają pielgrzymki Ro
mów z całej Europy, a także alpejskie sanktuarium La Salette (fot. 5.7-5.9).

W Lourdes rozwinęła się część miasta związana z obsługą sanktuarium i przyby
wających chorych. Znajdują oni w mieście, na dworcu kolejowym i lotnisku szereg uła
twień (por. rozdz. 3). Do możliwości osób chorych dostosowane są uroczystości religijne 
w sanktuarium. Dla osób zdrowych organizowane są wycieczki w Pireneje. Ta grupa osób 
zwiedza także sanktuarium, miasto i okolice.

W ruchu turystycznym w Lourdes istotne miejsce zajmują przyjazdy grupowe 
o charakterze pielgrzymek. Uczestniczą w nich Francuzi i obcokrajowcy. Lotnisko Tar- 
bes-Ossun-Lourdes przyjmuje 500 tys. pielgrzymów rocznie, w tym 150 tys. Włochów 
i 80 tys. Irlandczyków.
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5.1.5. Turystyka ludyczna (tourisme ludique)
Turystyka ludyczna jest formą popularną, gromadzącą liczne rzesze uczestników w celach 
rozrywkowo-edukacyjnych. Obecnie skupia się ona przede wszystkim w różnego typu 
parkach tematycznych o walorach rozrywkowych, o tematyce kulturowej i edukacyjnej. 
Współczesna koncepcja takich parków powstała w krajach Europy Północnej (Niemcy,
Wielka Brytania, kraje Beneluxu). Pierwszy francuski park „Bagatelle” utworzono w 1956 
r. w Merlimont (Nord Pas-de-Calais). Jednak dopiero w latach 80. ubiegłego wieku nastą
pił silny rozwój takich parków (Ptaszycka-Jackowska, 2011).

Obecnie istnieje 10 wielkich parków o zasięgu krajowym (m.in. Disneyland Paris, 
Futuroscope, Asterix), ok. 50 małych parków rekreacyjnych o skali regionalnej, 10 par
ków wodnych, ok 120 parków zoologicznych i botanicznych oraz blisko 1000 ekomuzeów. 
W ostatnich latach powstały nowe, znaczące obiekty, takie jak drugi park Disney w Mar- 
ne-la-Vallée, Vulcania, la Cité de la Mer, akwarium w Lyonie, a także Océanopolis, Na- 
usicaa. W trakcie realizacji znajdują się le Bioscope w Alzacji (park edukacyjny na temat 
zdrowia i życia), Terra Botanica w Maine-et-Loire, Animal Explora w Haute-Marne.

O popularności parków tematycznych świadczy frekwencja turystyczna. Szacuje się, 
że wynosi ona ok 55 min osób rocznie. Najwyższą frekwencją ze wszystkich parków wy
różnia się Disneyland Paris (15 min 
osób rocznie, w tym 3,6 min turystów 
zagranicznych). Kolejne są Parc Futu
roscope (1,8 min), Parc Astérix (1,7 
min), Puy du Fou (1,5 min) (tab. 1.9 
ryc. 5.1). Frekwencja w Disneyland Pa
ris jest najwyższa spośród wszystkich 
francuskich miejsc zainteresowań tu
rystycznych.

Specyficzną grupą są parki minia
tur. Prezentowane w nich są miniatury 
obiektów, głównie architektonicznych. 
Zależnie od tematu są to makiety ca
łych miast, dzielnic lub określonych 
obiektów zabytkowych. Moda na mi
niatury trwała od dawna w prywatnych 
posiadłościach. Natomiast w formie 
otwartej dla publiczności parki te za
częły powstawać od lat 30. ubiegłego 
wieku. Do pierwszych należą angielski 

Ryc. 5.1. Parki tematyczne, rozrywkowo- 
-edukacyjne o największej frekwen
cji w 2010 r.

Źródło: opracowanie na podstawie Mémento du 
tourisme 2011, Alain Mesplier 2008
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Bekonscot i holenderski Madurodam. Takie parki powstały w wielu krajach, a najwięcej 
jest ich w Wielkiej Brytanii (22) i we Francji (6). Największym parkiem jest francuski 
„France miniature” otwarty w 1991 r. w Elancourt, w departamencie Les Yvelines.

Obecnie poszukuje się nowych form turystyki ludycznej, atrakcyjnych dla dzieci i do
rosłych, w miejsce często nudnego zwiedzania np. zamku z przewodnikiem i wysłuchi
wania szczegółowych historii o poszczególnych meblach. W tym duchu upowszechnia się 
m.in. znane od wczesnych lat powojennych spektakle typu „światło i dźwięk”.

W Paryżu do obiektów zainteresowań turystyki ludycznej zalicza się teatry bulwa
rowe, statki i łodzie z muzyką, Casino de Paris w Olimpii, słynnej instytucji rozrywko
wej. Wśród wydarzeń o charakterze ludycznym poza Paryżem należy wymienić doroczne 
święto światła w Lyonie (4 min osób uczestniczących), Święto Koronek w Lille (3 min), 
Karnawał w Nicei (1,2 min), Święto Rzeki w Bordeaux (co dwa lata, 1 min), Armada de 
Rouen (co 5 lat, 11 min osób).

Warto tu przytoczyć ofertę turystyczną Paryża z 2011 r. w sferze „niekulturowej” 
(tab. 5.2). Przykładowo frekwencja w trzech najsłynniejszych kabaretach paryskich - 
Moulin Rouge, Lido i Crazy Horse - wyniosła w 2011 r. 1,1 min osób. Wśród nich było 
tylko 41,1 tys. Francuzów (Le Tourisme a Paris 2011).

Na początku lat 70. ubiegłego wieku Francja wylansowała program budowy 1 000 ba
senów kąpielowych. Został on zrealizowany i baseny służą powszechnemu wypoczynko

Tab. 5.2. Oferta turystyczna Paryża w 2011 roku 
w sferze kulturowo-handlowej

Źródło: Le Tourisme á Paris 2011

Rodzaj oferty
Liczba 

obiektów

teatry 1 kawlarnlo-teatry 
(oferują 70 tys. miejsc)

208

opery 3

dyskoteki 71

kabarety 1 lokale gastronomiczne 
ze spektaklami

30

kina - 377 sal z repertuarem 
tygodniowym 450-500 filmów

85

parki i ogrody 463

kryte pasaże 20

stoiska bukinistów 217

wielkie magazyny handlowe 5

sklepy 17 500

wi. Są zaliczane do zagospodarowania 
akwaludycznego. Obecnie wymagają 
jednak podniesienia standardów, po
większenia lub wręcz zastąpienia no
wymi (Cherarak 2009, Vial 2012).

Ocenia się, że co drugi Francuz od
wiedza parki trzy razy w roku. W su
mie oznacza to 70 min wizyt w parkach 
rocznie:

- 24% w parkach z atrakcjami,
- 23% w parkach ze zwierzętami,
- 16% w parkach z akwariami,
- 12% w parkach tematycznych,
- 11% w parkach wodnych,
- 14% w innych.
Turyści zagraniczni stanowią 15% 

ogółu tych wizyt (Desmet, Galiana, 
Guyomard 2004).
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5.1.6. Turystyka festiwalowa (tourisme de festival)
We Francji odbywa się rocznie ponad 700 festiwali o różnorodnej tematyce. Są one roz
proszone w różnych częściach kraju. Dużo jest festiwali muzycznych, takich jak muzyki 
jazzowej czy barokowej, ale także są festiwale popularyzujące lampy oliwne i naftowe czy 
specjalne pantofle francuskie espadryle. Znaczenie mają spotkania teatralne, a zwłaszcza 
festiwal w Awinionie. Popularne są też festiwale filmowe i gastronomiczne (por. rozdz. 
5.1.16) (Jurcil, de Chassey 2009).

Do tej formy turystyki Francuzi zaliczają też wyścig kolarski Tour de France, w którym 
kibice towarzyszą kolarzom na trasie przejazdu.

5.1.7. Turystyka zdrowotna (tourisme de santé) = turystyka 
uzdrowiskowa (tourisme thermal)

Turystyce zdrowotnej służą miejscowości uzdrowiskowe określane mianem station de cure 
lub station thermale.

W praktyce francuskiej turystyka zdrowotna obejmuje dwie kategorie osób: turystów 
realizujących skierowania lekarskie i turystów podejmujących prewencyjne zabiegi, o któ
rych decyduje sam zainteresowany.

We Francji znajduje się 1200 źródeł wód mineralnych, co stanowi 20% zasobów eu
ropejskich2. Istnieje tu 108 uzdrowisk (stacje termalne) i 112 zakładów uprawnionych 
przez Ministerstwo Zdrowia. Położone są w 40 departamentach, głównie na południo
wy wschód od linii Metz-Bordeaux, w masywach górskich i na ich obrzeżach. Aż 69% 
uzdrowisk skoncentrowanych jest w 5 regionach: Akwitanii, Langwedocji-Roussillon, 
Rhône-Alpes3, Midi-Pyrénées i Owernii. W tych pięciu regionach leczy się 74% kuracju
szy. Największe stacje (14) przyjmują rocznie co najmniej 10 tys. osób (Ptaszycka-Jackow
ska 2011, Tourisme de santé ...1995). Stacją o najwyższej frekwencji kuracjuszy jest Dax 
(53 tys.), następną Aix-les-Bains/Thermes Nationaux/Marlioz (35,7 tys.), Balaruc-les-Ba- 
ins (34,8 tys.), Gréoux-les-Bains (28 tys.) i Amélie-les-Bains (27 tys.).

2 Np.w regionie Rhône-Alpes jest 30 miejsc produkcji wody mineralnej i źródlanej. Region ten 
zajmuje I miejsce we Francji pod względem liczby produkowanych butelek z wodą (La Demande 
Touristique 2011).

3 W samym regionie Rhône-Alpes jest 15 stacji termalnych i 176 hoteli wyposażonych w Spa.

Obok osób korzystających z pobytów subwencjonowanych przez system ubezpie
czeń w stacjach termalnych przebywają także osoby, które same pokrywają koszty po
bytu (11,6%). We francuskich stacjach termalnych notuje się obecnie ok. 500 tys. osób 
ze skierowaniami medycznymi. Koszty pobytu z ubezpieczeń społecznych pokrywa 96% 
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osób. Dominują osoby starsze - 60% kuracjuszy liczy powyżej 60 lat, a % z nich przebywa 
z osobą towarzyszącą. Większość kuracjuszy (blisko 60%) stanowią kobiety. W ostatnich 
latach obserwuje się ogólny spadek frekwencji kuracjuszy.

Zaledwie 1% kuracjuszy przyjeżdża zza granicy. Francuzi tłumaczą to obowiązu
jącym w kraju statusem uzdrowiskowym o stosunkowo silnych obwarowaniach me
dycznych. Długość pobytu leczniczego wynosi 21 dni. Każda stacja termalna ma swoją 
specjalizację leczniczą. Najwięcej jest stacji zajmujących się chorobami reumatycznymi 
i dróg oddechowych. Coraz więcej ośrodków specjalizuje się w leczeniu osteoporozy. 
Środkami leczniczymi są woda mineralna i termalna, gaz i błoto. Bardzo restrykcyj
ne są przepisy sanitarne wykluczające obecność jakichkolwiek bakterii chorobotwór
czych. W 1999 r. utworzono pierwsze uzdrowisko wykorzystujące lecznicze właści
wości winorośli i wina, które znajduje się w rejonie Bordeaux, w miejscowości Aux 
Sources de Caudallie.

5.1.8. Turystyka kąpieliskowa nadmorska (tourisme balnéaire)

Rozwój nadmorskiej turystyki kąpieliskowej zaczął się w XVIII w„ ale duże stacje kąpieli
skowe (stations balnéaires) powstawały od połowy XIX w. Były to miejscowości wielofunk
cyjne z zagospodarowaniem przystosowanym dla różnych form turystyki (por. rozdz. 2) 
(Duhamel, Violier 2009).

Wzdłuż całego wybrzeża znajdują się 923 gminy o ogromnym zróżnicowaniu wielko
ści: od niewielkich miejscowości wypoczynkowych po duże miasta jak Cannes czy Nicea. 
W większości z tych gmin dominuje nadmorska turystyka kąpieliskowa, ale wiele ma też 
funkcje żeglarskie (por. rozdz. 5.3), oferuje warunki uprawiania nudyzmu (por. rozdz. 
5.1.10) lub wędkarstwa morskiego (por. rozdz. 5.1.15).

Na wybrzeżu sklasyfikowane są 194 gminy, które korzystają z dotacji państwowych na 
rozwój turystyki kąpieliskowej. Także w pozostałych niedotowanych 729 gminach nad
morskich są plaże i warunki do wypoczynku. Szacuje się, że rocznie na wybrzeżach fran
cuskich przebywa ok. 35 min osób.

Rodzajem turystyki kąpieliskowej jest talasoterapia (rozdz. 5.1.9).

5.1.9. Talasoterapia (thalassothérapie)

Francuska talasoterapia jest uważana za najsilniej rozwiniętą na świecie. Ma wielowie
kową tradycję, sięgającą starożytności. Pierwotnie były to ciepłe kąpiele z wody morskiej 
określane jako „łagodna medycyna” (médicine douce). W czasach nowożytnych w 1778 r. 
w Dieppe (Normandia) otwarto pierwszy zakład. Kolejne powstały w Boulogne (1800 r.), 
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w Sète (1847 r.). W 1869 r. pojawiła się nazwa thalassothérapie. Pierwsze prawdziwe cen
trum utworzono w Roscoff (1899 r.) (.Tourisme de santé... 1995).

Nowoczesna talasoterapia rozwinęła się w Bretanii w 1964 r. Następnie, zwłaszcza 
w latach 80. ub. wieku, zaczęła się rozpowszechniać w Normandii, na wybrzeżu atlantyc
kim, w Prowansji, na Lazurowym Wybrzeżu. Obecnie nie ma we Francji regionu, który 
nie miałby centrum talasoterapii. Od Francji przejęły tę formę Tunezja i Maroko, wzboga
cając kąpiele o olejki kwiatowe i glinkę ghassoul, wydobywaną z jedynych na świecie złóż 
w górach Atlas w Maroku.

Obecnie na świecie są 104 centra talasoterapii, spośród których aż 48 znajduje się we 
Francji. Najwięcej jest wzdłuż wybrzeży Bretanii (10), a także w regionie Provence-Alpes- 
-Côte d’Azur i w Dolinie Loary.

Od lat dużym powodzeniem cieszą się we Francji kuracje dla matki i niemowlęcia po 
jego urodzeniu oraz kuracje wyszczuplające. Do zabiegów stosowane są algi, piasek, błoto 
morskie. Programy talasoterapii są wzbogacane zabiegami przejmowanymi ze Wschodu 
- Chin, Japonii, Indii, Tajlandii. Obecnie notuje się na świecie ponad 200 różnych kierun
ków talasoterapii lub spa.

W dostępnych źródłach nie napotkano odrębnych danych o wielkości ruchu związa
nego z talasoterapią.

5.1.10. Turystyka nudystyczna (tourisme de naturistes)

Francja jest krajem najlepiej na świecie wyposażonym w centra nudystyczne. Rocznie 
notuje się 2 min turystów-nudystów, spośród których 60% stanowią goście zagraniczni, 
głównie Holendrzy, Niemcy, Belgowie i Brytyjczycy. Część nudystów nie mieszka w cen
trach nudystycznych, a jedynie korzysta z tamtejszych plaż.

We Francji nudyści mają do dyspozycji ok. 20 tys. specjalnych miejsc w 105 centrach 
wakacyjnych i na 31 campingach. W sumie oferta dla tego typu turystów obejmuje 60 
tys. łóżek, wykorzystywanych w postaci 5 min noclegów rocznie. Nudystom oferowanych 
jest 116 plaż na wybrzeżach morskich i 25 nadrzecznych. Największa koncentracja ruchu 
nudystycznego ma miejsce w Langwedocji-Roussillon i w Akwitanii. Nudyzm daje pracę 
ponad 3 tys. pracownikom w formie bezpośredniej i pośredniej oraz przynosi 107 min € 
rocznie, a uwzględniając wszystkie dodatkowe dochody 253 min €. We Francji działa sto
warzyszenie France Espace Naturistes (Francuska Przestrzeń Nudystyczna), któremu pod
legają 32 centra nudystyczne. Istnieje także Fédération Française de Naturisme (Francuska 
Federacja Nudyzmu) (Calmels, ćd. 2011, Serex, Auzias, Labourdette 2005).
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5.1.11. Turystyka narciarska (tourisme skiable)
We Francji turystykę narciarską uprawia się w sześciu masywach górskich: w Alpach, Pi
renejach, Masywie Centralnym, na Jurze, w Wogezach i na Korsyce (La montagne 2010). 
W masywach tych tylko ich część jest zagospodarowana dla narciarstwa (tab. 5.3). Nar
ciarstwo jest domeną 20 departamentów górskich i blisko 300 gmin.

Pod względem frekwencji turystów w górach sezon zimowy ustępuje letniemu: fre
kwencja w zimie obejmuje ok. 70 min noclegów, a w lecie ok.100 min. Liczbę uczestników 
turystyki zimowej szacuje się na 10 min osób oraz 7 min narciarzy. Spośród nich 51% sta
nowią Francuzi, a zza granicy pochodzą 2 min osób. Wśród nich przeważają Brytyjczycy 
(25%), Belgowie (5%), Holendrzy (5%), Niemcy (5%) (La montagne: une destination ... 
2010). Średnia długość pobytu narciarzy wynosi 3,5 noclegów.

Narciarstwu służy 220 sklasyfikowanych stacji narciarskich (tab. 5.4). Oferta noclego
wa obejmuje 930 tys. łóżek Tereny narciarskie są wyposażone w 3,7 tys. kolejek i wycią
gów oraz 8 tys. km tras zjazdowych.

Najważniejsze tereny narciarskie we Francji znajdują się w Alpach. Nieporównanie 
słabiej służą narciarstwu Pireneje, Masyw Centralny, Jura, Wogezy i Korsyka. 90% stacji 
alpejskich położonych jest powyżej 1250 m n.p.m. Do najwyżej położonych należą Val 
Thorens, Tignes (fot. 5.10), Courchevel, Val d’Isère.

Francja zajmuje drugie miejsce na świecie, po USA a przed Austrią, pod względem 
liczby osobodni narciarskich (tab. 5.5). Według ogólnej liczby stacji narciarskich jest jed-

Tab. 5.3. Powierzchnia gór Francji użytkowana przez narciarstwo w 2009 roku

Masywy górskie

Powierzchnia

strefa górska* w tym użytkowana przez narciarstwo**

ha ha %

Alpy Północne 1 795 000 90 800 5,1

Alpy Południowe 1 775 000 41 800 2,4

Pireneje 1 535 000 17 200 1.1

Jura, Wogezy, Masyw Centralny 6 509 000 12100 0,2

Razem 11 615 000 161 900 1,4

* Jako strefę górską przyjmuje się we Francji tereny 
położone powyżej 700 m npm (tylko w Wogezach 
powyżej 600 m npm), o średnim spadku stoków 
przekraczającym 20%

** Obszar zagospodarowany dla narciarstwa

Źródło: oprać, na podstawie Les chiffres clés du tourisme en montagne 2009b
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Tab. 5.4. Zagospodarowanie, frekwencja narciarska i zatrudnienie we francuskich masy
wach górskich w 2010 roku (bez Korsyki).

Źródło: oprać, na podstawie Recueil d’indicateurs et analyses 2011

Masyw górski

Zagospodarowanie Frekwencja
Osoby 

zatrudnione

stacje 
narciarskie

pojemność 
noclegowa 
(min łóżek)

oferta 
narciarska 
(min łóżek)

noclegi 
ogółem 
(min)

osobodni 
narciarzy 

(min)
tys. %

Alpy Północne 106 1,03 0,64 44,0 39,4 90 000 75,0

Alpy Południowe 35 0,35 0,14 12,8 8,3 15 000 12,5

Pireneje 29 0,26 0,10 6,0 5,1 10 000 8,3

Masyw Centralny, 
Jura i Wogezy

50 0,26 0,05 X 3,0 5 000 4,2

Ogółem 220 1,90 0,93 62,8 55,8 120 000 100,0

Tab. 5.5. Miejsce Francji wśród najważniejszych krajów oferujących usługi narciarskie 
(wielkości średnie roczne z lat 2004-2009)

'dane dotyczące liczby stacji narciarskich we Francji są rozbieżne (tab. 5.4 i 5.5) mimo że pochodzą z tego 
samego źródła

Kraj
Osobodni narciarskie 

(min)
Udział narciarzy zagranicznych 

(%)
Liczba stacji narciarskich

USA 57,64 6 481

Francja 54,32 25 325*

Austria 51,51 66 254

Japonia 40,68 3 547

Szwajcaria 27,72 50 240

Włochy 26,86 15 349

Kanada 18,97 14 288

Niemcy 13,38 10 510

Źródło: Recueil d’indicateurs et analyses 2011

nak dopiero na piątym miejscu po Japonii, Niemczech, USA i Włoszech, ale przed Austrią 
i Szwajcarią (tab. 5.5). Tym niemniej Francja ma najwięcej spośród tych krajów wielkich 
stacji narciarskich, z których każda przyjmuje rocznie ponad 1 min narciarzy. Są to: zespół 
Mont Blanc, stacje Chamonix, Avoriaz, Tignes, Val d’Isère, La Plagne, Les Arcs i związane 
z nimi tereny. Przykładami modelowymi wielkich stacji zintegrowanych są Les Trois Vallées, 
Les Portes du Soleil, Espaces Killy, Le Grand Massif (Recueil d’indicateurs et analyses 2011).
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5.1.12. Turystyka wspinaczkowa (escalade)
Turystyka wspinaczkowa uprawiana jest w Alpach i Pirenejach (fot. 5.11). Uprawiają 1,5- 
2,0 min osób. Organizacją zajmującą się wspinaczkami, a także turystyką górską po szla
kach (randonnées), jest Francuska Federacja Gór i Wspinaczek (Fédération Française de 
la Montagne et de F Escalade). Światową stolicą alpinizmu jest Chamonix ze słynnym Mu
zeum Alpejskim (La montagne 2010).

Pierwsze schronisko górskie powstało w Alpach w 1881 r., w Masywie Mont Blanc, 
a w Pirenejach w 1890 r. w masywie Gavarnie. Obecnie głównym gestorem schronisk jest 
Francuski Klub Alpejski (Club Alpin Français), który dysponuje 142 budynkami położo
nymi średnio na wysokości 2500 m n.p.m. Jest to 100 schronisk i 42 szałasy. W Alpach 
jest 91 takich obiektów, w Pirenejach 33, pozostałe znajdują się w Wogezach i w Jurze oraz 
w Maroku (4). Opiekun schroniska (gardien) musi mieć odpowiedni dyplom wydawany 
przez Uniwersytet w Tuluzie.

Obecnie, wobec pewnej regresji alpinizmu i rozkwitu wędrówek górskich, głównymi 
klientami schronisk są uczestnicy wycieczek pieszych. Największy komfort zapewniają 
schroniska położone w sąsiedztwie wielkich szlaków turystycznych (grandes randonnées) 
(La montagne 2010).

5.1.13. Turystyka w jaskiniach (tourisme de grotte) albo turystyka 
podziemna (tourisme souterrain). W języku polskim określana 
mianem speleologii.

Francja ma liczne i zróżnicowane jaskinie. Z punktu widzenia turystyki dzieli się je na 
turystyczne i szkoleniowe (dla początkujących i sportowców - grotołazów), syfony oraz 
obiekty stanowiące jeszcze wielkie zagadki speleologiczne. Szczególnie cenne są te, gdzie 
zachowały się ślady ludzi z czasów prehistorycznych.

Pierwszą jaskinię otwarto we Francji dla szerokiej publiczności w 1927 r. Była to Aven 
Armand w departamencie Lozère (region Langwedocja-Roussillon). Można ją było 
zwiedzać na własne ryzyko już od 1900 r. Obecnie we Francji jest ponad 60 jaskiń „tu
rystycznych”. Najwięcej jest ich w Akwitanii w departamencie Dordogne (6) i w Langwe- 
docji-Roussillon w departamencie Hérault (4) (fot. 5.12) oraz w trzech departamentach 
w Pirenejach (6).

Jaskinie takie są przystosowane do zwiedzania, oświetlone, często zainstalowane są 
w nich kolejki zwożące turystów do punktów początkowych tras zwiedzania (Biot 2006, 
Grottes de France ... 1993).
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5.1.14. Turystyka myśliwska (tourisme cynégétique)
Łowiectwo jest uznawane we Francji jako drugi sport narodowy (I - piłka nożna, III - 
wędkarstwo śródlądowe i morskie). W 2009 r. było 1,350 min myśliwych. Pod tym wzglę
dem Francja zajmuje pierwsze miejsce w Europie, przed Hiszpanią i Włochami. Wśród 
myśliwych są reprezentanci wszystkich środowisk społecznych. Dominują mężczyźni 
(98%). Według struktury wiekowej 5% myśliwych ma mniej niż 25 lat, 50% jest w prze
dziale wieku 25-55 lat i 45% powyżej 55 lat. Znaczny odsetek myśliwych stanowią robot
nicy (40%).

Łowiectwo jest też ważną aktywnością ekonomiczną. Daje zatrudnienie 24 tys. osób 
i przynosi rocznie 2,3 mld € wpływów. Specjalnymi obecnie obszarami łowieckimi, usta
nowionymi w 1991 r., jest 8 rezerwatów łowieckich i dzikiej fauny o powierzchni 28 tys. 
km2 (stan 2008 r.). Przykładami najważniejszych obszarów łowieckich są: Aveyron - de
partament w regionie Midi-Pyrénées, między Tuluzą a Montpellier, Pireneje, Cantal (Ma
syw Centralny), Alpy.

Problematyką łowiectwa zajmuje się we Francji Krajowe Biuro Łowiectwa (Office Na
tional de la Chasse). Myśliwi są zorganizowani w 95 departamentalnych federacjach i 80 
tys. stowarzyszeń łowieckich. Łowiectwo jest dla połowy myśliwych tradycją rodzinną, 
a 78% myśliwych ma psa (fot.5.13).

Przedmiotem polowań jest we Francji ok. 90 gatunków zwierząt. W latach 1998-1999 
odstrzelono 30 min sztuk najwięcej gołębi (5 min) i zajęcy (3 min). Francja długo po
zostawała w sporze z Unią Europejską odnośnie okresu polowania na ptaki (Dyrektywa 
Ptasia). Sprzeczności dotyczą także Dyrektywy Siedliskowej.

Roczny plan polowań obejmuje (wg danych z 2007 r.):
-600 tys. saren,
- 60 tys. jeleni,
-13,5 tys. kozic,
- 3,2 tys. muflonów,
-3,1 tys. kozic pirenejskich,
- 500 tys. dzików.
Niedźwiedzie, wilki i rysie są we Francji pod całkowitą ochroną.
Myślistwo jest domeną Francuzów. Myśliwi zagraniczni często nie wiedzą, że mają 

możliwość polowania we Francji. Władze tylko nielicznych obszarów łowieckich propo
nują gościom zagranicznym polowanie u siebie, choć zezwolenia na polowania są wyda
wane przez władze bez trudności. Turystyka łowiecka i France Safari są dla uczestników 
doświadczeniem niezapomnianym ze względu na bogactwo dziedzictwa, kultury, tradycji, 
gastronomii i win.
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5.1.15. Turystyka wędkarska (tourismepêche) śródlądowa i morska
Turystyka wędkarska jest we Francji bardzo popularna jako forma wypoczynku. Jedno
cześnie jest traktowana jako trzeci sport narodowy po piłce nożnej i myślistwie, uprawia 
ją wielka rzesza miłośników, oceniana na 3,5 min osób. Od 10 lat obserwuje się stagnację 
w jej rozwoju, przy czym dotyczy to głównie wędkarstwa śródlądowego. Przyczyną jest roz
wój połowów komercyjnych i powiększanie powierzchni wód zamkniętych dla wędkarstwa 
amatorskiego. Wzrasta natomiast zainteresowanie amatorskimi połowami morskimi kosz
tem śródlądowych (fot. 5.14 i 5.15). Wędkarstwo morskie uprawiane jest przez właścicieli 
jachtów. Wyprawy na takie połowy oferują także właściciele łodzi i kutrów rybackich.

Wędkarstwem zajmuje się Federacja Narodowa Wędkarstwa we Francji (Fédération 
Nationale de la Pêche en France). Stawia ona sobie za cel aktywizację amatorskiego rybo
łówstwa, zwłaszcza wśród społeczności miejskiej, ponieważ dotychczas wędkarze wywo
dzili się tradycyjnie ze środowisk wiejskich (Pêche et tourisme 2008).

5.1.16. Turystyka podwodna = pływanie podmorskie
(plongée sous-marine)

Samo pływanie podwodne (nurkowanie) raczej nie jest turystyką, natomiast turystyką jest 
konieczność przedsiębrania podróży celem dotarcia do atrakcyjnych miejsc uprawiania 
tej dziedziny, zwłaszcza do raf znajdujących się poza granicami Francji. Można zatem mó
wić o turystyce podwodnej krajowej i wyjazdowej za granicę.

Nurkowanie jest sportem określonym we Francji odpowiednimi przepisami. Istnieje 
szereg kategorii nurkowania: z butlą, bezoddechowe, polowania, sporty podwodne. Pro
wadzone są szkolenia i ćwiczenia, wydawane są uprawnienia. We Francji liczba akwenów 
charakteryzujących się odpowiednimi walorami i warunkami do nurkowania jest ograni
czona (Kolau 1997).

Ocenia się, że w 2007 r. 260 tys. osób uprawiało we Francji nurkowanie w lecie, na
tomiast w 2010 r. było już ich 360 tys. Liczba wydanych licencji wyniosła 149 tys. http:// 
fr.wikipedia.org/wiki/Plong_sous_marine_en_France

5.1.17. Turystyka golfowa (tourisme golfique)

Golf jest dyscypliną sportowo-turystyczną, która we Francji rozwija się dynamicznie. 
Traktowany dotychczas jako sport elitarny staje się coraz bardziej powszechny4. Zwiększa

4 Ostatnio mówi się o możliwości włączenia golfa do programu igrzysk olimpijskich.
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nie się liczby pól golfowych w skali poszczególnych krajów (w tym też nieuczestniczących 
jeszcze w tej dziedzinie sportu) powoduje powstanie i rozwój turystyki golfowej. Jej celem 
jest docieranie do najbardziej atrakcyjnych pól golfowych i korzystanie z nich. W zależ
ności od położenia pól golfowych w stosunku do centrów zamieszkania i zainteresowań 
turystów można mówić o turystyce golfowej codziennej, weekendowej i urlopowej oraz 
lokalnej, krajowej i zagranicznej.

Ocenia się, że na świecie turystykę golfową uprawia już 65 min osób, spośród których 
8 min podejmuje podróże w skali międzynarodowej (Golf et tourisme 2012).

Francja dysponuje 700 polami golfowymi, z których blisko 300 przyjmuje turystów 
krajowych. Jest to więc istotny potencjał, ale nie odgrywa w skali międzynarodowej 
takiej roli, jaką pola golfowe w Portugalii, Hiszpanii czy na Wyspach Brytyjskich. Ostat
nio motywem rozwoju golfa francuskiego jest przyznanie Francji organizacji w 2018 r. 
rozgrywek w postaci Ryder Cup. Przeprowadzone w związku z tym badania wykazały, 
że turystyka golfowa rozwija się we Francji w tempie 2,5 razy szybszym niż wyjazdy 
wypoczynkowe. W skali krajowej ocenia się, że z punktu widzenia ekonomicznego sport 
ten przynosi zyski w wysokości 392 min € rocznie, w tym 136 min € sam golf, a 256 min 
jego otoczenie.

We Francji obserwuje się łączenie turystyki golfowej z innymi rodzajami, np. w Lyonie 
z turystyką gastronomiczną, w Paryżu z turystyką kulturową, w Bordeaux z turystyką wi
niarską.

Sprawami organizacyjnymi golfa i turystyką golfową zajmuje się Francuska Federacja 
Golfowa (Fédération Française de Golf) (Golf et tourisme 2012).

5.1.18. Turystyka gastronomiczna (tourisme de gastronomie)

Gastronomia francuska jest definiowana jako sztuka stołu, miejsce przyjemności wyni
kającej z jedzenia. Francuzi mają szczególny kult dań i kuchni, a mistrzowie kuchni są 
traktowani jako artyści. Jakość restauracji i ich szefów jest corocznie oceniana odpowied
nią liczbą gwiazdek (jak hotele). Najsłynniejszym przewodnikiem gastronomicznym jest 
Michelin rouge (por. rozdz. 2.2.10), którego specjaliści prowadzą coroczny konkurs ocen.

Francja odznacza się bogactwem dań i specjalności regionalnych, które się zresztą 
zmieniają (fot. 5.16). Na pierwszym miejscu wymieniany jest obecnie pasztet z gęsich 
wątróbek, na drugim trufle (grzyby bardzo rzadkie i bardzo drogie), na trzecim owoce 
morza z ostrygami (fot. 5.17). Kolejne miejsce zajmują sery (fot. 5.18 i 5.19) i pieczywo 
(rogaliki, bagietki) oraz cukiernictwo. Francuzi najsilniej przywiązani są do swych serów 
(46%) i win francuskich (38%), a znacznie słabiej do owoców i warzyw (19%) oraz słyn
nych wątróbek gęsich (13%).
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Turyści zagraniczni udający się do Francji często przyznają, że odwiedzają ten kraj wy
łącznie dla win i gastronomii (29%) lub traktują ten cel jako równorzędny z innymi (40%).

We Francji organizowane są festiwale gastronomiczne. Do najbardziej znanych należą 
festiwale w Aurillac, Concarneau, Strasburgu i targi żywności w Nyons i St. Opportune- 
-la-Mare. Urządzane są także festiwale specjalistyczne ryb i owoców morza w Trouville- 
-sur-Mer (makrele), Wimereux (omułki), La Gua i Gujan-Metras (ostrygi), oraz mięsne 
w Morteau (kiełbaski) i Trie-sur-Baise (wieprzowina). Popularne są festiwale przypraw, 
głównie czosnku: w Arleux i Lautrec. Organizowane są też festiwale pokazujące bogactwo 
możliwości przyrządzania różnych warzyw w Creances (marchew) i Roscoff (czerwona ce
bula). Niezwykły dożynkowy festyn odbywa się we wrześniu w Saint-Remy-de-Provence.

Swoje święta mają także owoce: w Cavaillon (melony), Metz (mirabelki), Agen (śliw
ki), Conceze (maliny), Nyons koło Picardy (owoce czerwone). Francuzi chętnie i często 
urządzają festiwale serów. Znane są w Livarot, w Loures-Barousse, a szczególnie w Castil- 
lon-en-Couseran koło Tuluzy, gdzie prezentowanych jest ok. 300 gatunków serów.

Największe znaczenie w turystyce gastronomicznej, z punktu widzenia oryginalności 
kuchni francuskiej i win, mają Alzacja, Burgundia, Szampania, Ardeny, Franche-Comté 
i Lotaryngia (Mantei, éd. 2012).

5.1.19. Turystyka winiarska - œnoturystyka (tourisme vini-viticole, 
œnotourisme)

Turystyka winiarska skupiona jest w regionach specjalizujących się w produkcji win z wi
norośli, na poznaniu tradycji i procesów produkcji oraz specyfiki krajobrazu i architek
tury.

Najbardziej znanymi i cenionymi regionami winiarskimi są według Francuzów: Bor
delais koło Bordeaux, Alzajca i Szampania. Położona w Bordelais miejscowość Saint-Emi- 
lion została wpisana wraz z okolicą na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Ocenia się, że we Francji jest 5000 piwnic i zakładów produkujących wina, a plantacje 
winorośli obejmują 850 tys. ha. Szacuje się, że jedną piwnicę odwiedza rocznie średnio 
1500 osób (Raynaud 2008).

We Francji istnieje szereg muzeów poświęconych winiarstwu, w tym np. muzeum kor
ków do butelek i muzeum etykiet butelkowych. Wytyczono specjalne drogi i szlaki winne 
wiodące przez najciekawsze miejsca związane z tradycjami i współczesnością winiarstwa.

Do najbardziej znanych należą:
- Route des vins de Côte du Rhone,
- Route touristique du Champagne,
- Route touristique des vignobles du cognac et du pineau: Les Etapes du Cognac,
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- Route des Vins de Bordeaux,
-Route des Vins d’Alsace (fot. 5.20),
- Route des Grands Crus (Bourgogne),
- Route des Vins de Bourgogne,
- Route des Vins du Jurançon,
- Route du Vin en Roussillon,
- Route des Vins de Bergerac,
- Route Touristique des Vins du Jura,
- Route Deutsche Weinstrafie.
Na drogach „Vins d’Alsace” i „Vins de Bourgogne” rejestruje siç po 1,5 min osób rocznie. 
Organizowane jest zwiedzanie winnic i piwnic, gdzie wina dojrzewają, oraz oferowane 

są degustacje połączone z nauką rozpoznawania gatunków i zasad podawania win. Obec
nie opracowywany jest znak firmowy i dokument obejmujący wszystkie elementy oferty 
turystyki winnej. Proponowane jest ustanowienie Nagrody Œnoturystycznej.

Szczególne miejsce zajmują festiwale i święta win organizowane przede wszystkim 
w głównym sezonie turystycznym (lipiec, sierpień) w Bordeaux, Perpignan, Aube, Saint 
Pourcain sur Sioule, Madiran, Pouilly-sur-Loire.

Do najciekawszych imprez w skali europejskiej należą Les Petites Fêtes de Dionysos 
w Arbois. Łączy się tu degustację win z czytaniem fragmentów literatury pięknej (Mémen
to du tourisme 2009, Ptaszycka-Jackowska 2011).

Wśród odwiedzających winnice i piwnice 33% stanowią obcokrajowcy, wśród których 
dominują Belgowie (27%), Brytyjczycy (21%), Niemcy (15%). Około 20% Francuzów wy
bierających cel wyjazdu wakacyjnego uwzględnia charakter i walory winiarskie miejsca 
pobytu (Raynaud 2008, Mémento du tourisme 2009; Ptaszycka-Jackowska 2011).

5.1.20. Turystyka hazardowa (tourisme de casinos lub tourisme
de jeu de hasard)

Turystyka hazardowa polega na udawaniu się do kasyn w celu gry za pieniądze. Ogrom
ne tradycje sięgające XIX w. ma w tym zakresie Monte-Carlo na Lazurowym Wybrzeżu. 
W ostatnim dziesięcioleciu we Francji wybudowano 40 nowych kasyn. Obecnie jest ich 
ogółem 200 (fot. 5.21-5.23). W większości są to niewielkie kasyna gminne, traktowane 
jako miejsca wypoczynku. Podkreśla się szczególną rolę transgraniczną kasyn położonych 
przy granicy państwa. Około 25% z nich usytuowane jest bowiem w strefach granicznych, 
aby przyciągnąć graczy z sąsiednich krajów. (Casinos: la délégation ... 2009).
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5.1.21. „Turystyka” narkotykowa (tourisme de la drogue)
Turystyka narkotykowa wynika z różnej dostępności narkotyków i środków odurzających, 
z różnej ich ceny oraz różnej polityki represyjnej prowadzonej przez państwa w stosunku 
do handlarzy, posiadaczy i osób używających te środki. Turystyka narkotykowa obejmuje 
indywidualny ruch osób kupujących i zażywających niewielkie ilości środków za niewiel
kie pieniądze. Istnieje również narkoturyzm (narcotourisme), którym to terminem określa 
się ruch o wielkich rozmiarach handlu i przewozu.

Krajem o stosunkowo dużej tolerancji jest Holandia, gdzie celem turystyki narkotyko
wej są coffee shops, do których trafiają Holendrzy, Niemcy, Belgowie, Francuzi. Francuzi 
wędrują do Holandii na ogół po „miękkie narkotyki”. Holandia próbuje ograniczyć liczbę 
coffee shops oraz dopuścić ich lokalizację na peryferiach miast i na południu kraju. Próbuje 
się wprowadzić system weed pass, które są rodzajem zezwoleń upoważniających osoby 
zarejestrowane w systemie do zakupu niewielkich dawek miękkich narkotyków w okre
ślonych coffee shops.

5.2. Formy turystyki specyficzne dla niektórych 
grup społecznych

5.2.1. Turystyka dzieci (tourisme des enfants)

Mówiąc o turystyce dzieci należy wyróżnić 2 rodzaje wypoczynku: wakacje letnie (tzw. 
„wielkie wakacje”) i wakacje szkolne (przerwy w zajęciach szkolnych). W lecie we Francji 
na ogół dzieci odbywają podróże turystyczne razem z rodzicami, rzadko z innymi człon
kami rodzin. Przed II wojną światową i po niej istniały różne formy kolonii dla dzieci, 
finansowane w znacznej mierze z funduszy socjalnych (Rey-Herme 1961). Obecnie są or
ganizowane przez różne instytucje rozmaite formy kolonii, w zależności od oferowanego 
sposobu spędzania czasu przez dzieci czy realizowanych aktywności. Źródła francuskie 
podają przykłady takich ofert wakacji w lecie:

-wakacje dla grup wiekowych:
pobyty przedszkolaków (wiek 4-6 lat),
pobyty małych dzieci (wiek 7-11 lat), 
pobyty młodzieży (wiek 12-18 lat),

-wakacje w różnym środowisku:
pobyty nad morzem,
pobyty w górach,
pobyty za granicą,
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- wakacje związane z różnymi formami aktywności:
pobyty lingwistyczne,
pobyty sportowe,
pobyty twórcze, artystyczne,
pobyty nastawione na kontakt z przyrodą i zwierzętami, 
obozy rolnicze i ogrodnicze (wiek 12-18 lat) 
(Colonie de vacances www.123sejour.com).

Inne oferty obejmują:
-wakacje konne dla dzieci w grupach wiekowych 8-14 lat i 10-16 lat,
-wakacje związane z mistrzostwami świata w piłce nożnej (wiek 10-14 lat), obejmu

jące aktywność i dziennikarstwo sportowe5,

5 Była to oferta w 2010 r., kiedy odbywały się mistrzostwa świata w piłce nożnej.
6 Była to oferta w 2008 r. kiedy odbywały się igrzyska olimpijskie.

-wakacje olimpijskie6 (wiek 10-14 lat), polegające na próbach uprawiania różnych 
dziedzin sportów olimpijskich, a także organizacji ekipy, wioski olimpijskiej itp.,

-gwiazda jednego wieczoru (wiek 8-13 lat), po kilkunastu dniach ćwiczeń występ 
taneczny, instrumentalny, teatralny itp. solo lub w dobranej grupie,

-wakacje na farmie (wiek 6-12 lat) mają na celu oswojenie dzieci ze zwierzętami po
przez karmienie zwierząt domowych, porządkowanie ich miejsc przebywania itp., 
obserwację zachowań, stanu zdrowia {Les colonies de vacances été 2010, Vitacolo, 
Facebook).

Prowadzeniem kolonii zajmuje się ok. 500 organizacji. Rocznie realizowanych jest ok. 
10 tys. różnych pobytów, w których uczestniczy ok. 1 min dzieci {Colonie de vacances 
www.123sejours.com). Wakacje te są opłacane przez rodziców. Trzeba jednak zaznaczyć, 
że często - zwłaszcza w przypadkach, gdy podróżują rodzice z dziećmi - stosowane są 
różnego typu zniżki dla dzieci oraz ulgi posezonowe.

W turystyce dzieci, obok wielkich wakacji letnich, ważną rolę odgrywają także waka
cje szkolne {vacances scolaires). Dotyczą one przerw w nauce w okresie Wszystkich Świę
tych, Bożego Narodzenia, Wielkanocy oraz w zimie (luty lub marzec).

5.2.2. Turystyka seniorów (tourisme senior) dawniej określana jako 
turystyka osób trzeciego wieku (tourisme 3me âge)

Turyści seniorzy od lat zajmują ważne miejsce we francuskiej turystyce. Mianem senio
rów określa się osoby powyżej 50 roku życia. Dostępne dane statystyczne odnoszą się do 
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osób powyżej 60 lat. Obecnie grupa Francuzów w wieku ponad 60 lat liczy 10,5 min osób, 
z których % są w wieku 60-74 lat. Ocenia się, że w turystyce uczestniczą % seniorów 
francuskich.

Wobec procesu starzenia się społeczeństw ta grupa turystów również we Francji bę
dzie liczbowo szybko wzrastać. W roku 1982 seniorzy stanowili 18,5% ludności, a w roku 
2020 udział ten powinien wzrosnąć do 26-27% i w 2050 r. do 30-34%.

Istotne jest to, że seniorzy mają stały dochód w postaci renty lub emerytury, co wpły
wa stabilizująco na ich udział w turystyce. Potwierdza to bieżący kryzys ekonomiczny, 
w czasie którego nie zmalał udział seniorów w turystyce. Od połowy lat 80. ubiegłego wie
ku dzięki turystyce seniorów wydłużył się sezon turystyczny oraz zróżnicowały wybory 
celów podróży i pobytu {Lespratiques... 2005).

Spośród seniorów francuskich wyjeżdżących na wakacje 18% wybiera zagraniczne 
kierunki wyjazdów: Hiszpanię, Francję Zamorską, Maroko i USA. Na obszarze Francji 
seniorzy preferują głównie regiony Provence-Alpes-Côte d’Azur lub Rhône-Alpes. Se
niorzy należą także do grupy, która często dwukrotnie w ciągu roku podejmuje podróże 
turystyczne lub pobyty w klubach wakacyjnych. Seniorzy preferują podróże wiosną, poza 
wielkim sezonem wakacyjnym. Około 40% seniorów podróżuje parami, 24,8% z rodziną, 
a pozostali samotnie. Seniorzy stanowią większość klientów uzdrowisk (70%). Wśród se
niorów francuskich 14 dziadków spędza w lecie wakacje z dziećmi i wnukami {Le tourisme 
de seniors... 1997). W wyjazdach za granicę duża grupa seniorów (77%) podróżuje samo
lotami, 24,3% pociągami TGV i 6,7% Eurostarem. Osoby w wieku powyżej 60 lat stanowią 
60% podróżujących autokarami turystycznymi. Około 35% seniorów organizuje pobyt 
u swoich bliskich, 30% posiada drugie mieszkania, 25% korzysta z oferty komercyjnej 
hoteli, campingów, wynajmowanych mieszkań, apartamentów.

Wśród obecnych seniorów są pokolenia wychowane w różnych tradycjach, modelach 
życia i preferencjach odnośnie spędzania wolnego czasu. Ma to wpływ na wybory w za
kresie turystyki wśród osób w wieku 50 i więcej lat i powoduje konieczność różnicowania 
oferty dla turystów seniorów. W ofercie skierowanej do nich specjalizuje się operator „Va
cances bleues". Ważny jest tu problem organizacji pobytów seniorów, dodatkowej kwalifi
kowanej obsługi i pomocy, przygotowania atrakcyjnych programów kulturalno-rozryw- 
kowych i aktywności ruchowej.

Obecnie obserwuje się nowe tendencje w turystyce seniorów francuskich:
-wzrost liczby osób korzystających z intemetu przy wyborze celu i środków podróży 

oraz warunków pobytu, a także w załatwianiu formalności,
-wzrost liczby osób podróżujących samotnie,
-wydłużanie się długości pobytu m.in. na wybrzeżach marokańskich w okresie euro

pejskich chłodów jesienno-zimowych.
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W 2005 r. zaczęła się francusko-hiszpańska wymiana 10 tys. turystów-seniorów rocz
nie, którzy korzystają z określonych w „Karcie przyjęć seniorów”7 warunków zakwatero
wania i spędzania czasu wypoczynku (Le tourisme de seniors... 1997)8.

7 „Karta” jest umową skierowaną do organizatorów turystyki, zwłaszcza do przedsiębiorstw 
świadczących usługi noclegowo-żywieniowe.

8 O turystyce seniorów piszą także: Caradec, Petit, Vannienwenhove (2007), Carrère (2005), 
Pochet, Schéou (2002).

’ Opracowano na podstawie: Maire, Gagneux (1999), Tourisme des handicapés (1999), Ptaszyc- 
ka-Jackowska (2011).

5.2.3. Turystyka niepełnosprawnych (tourisme des handicapés)9

Turystyka ta rozwija się od lat 90. ubiegłego wieku. W 2003 r. w Europie liczbę osób niepeł
nosprawnych oceniano na 50 min, a na świecie na 600 min. W liczbach tych nie uwzględnia
no seniorów ani osób niepełnosprawnych okresowo (np. z powodu złamania nogi).

Ocenia się, że w samej Francji jest ponad 10 min osób niepełnosprawnych:
-1,5 min osób niepełnosprawnych ruchowo,
- 3,0 min osób niedowidzących,
- 5,0 min osób niedosłyszących,
- 0,65 min osób niepełnosprawnych mentalnie.
Jest to ogromny rynek wymagający nowych usług, które na ogół nie są świadczone 

przez istniejące agencje turystyczne. W literaturze nie napotkano danych dotyczących 
wielkości francuskiego ruchu turystycznego osób niepełnosprawnych.

Do głównych ułatwień, których oczekują niepełnosprawni turyści wybierający się na 
wakacje należą:

- odpowiednie przystosowanie lotnisk,
- samochody przystosowane do przewożenia wózków,
- przystosowanie pokoi hotelowych,
-obecność pracowników mogących udzielić odpowiednich informacji,
- informacje dotyczące specyficznych atrakcji (kościoły, zamki, wystawy),
-przystosowane toalety w restauracjach i miejscach publicznych,
- przystosowane bary, restauracje.
Utrudnieniami są zaś:
-nieprzejezdne ulice (samochody parkujące na chodnikach),
-brak wypożyczalni specjalnego sprzętu (wózki, krzesła kąpielowe, skutery).
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Francuscy niepełnosprawni najczęściej spędzają wakacje we Francji, na wybrzeżach. 
Szczególnym, odwiedzanym przez nich miejscem jest Lourdes (rozdz. 5.1.4). Osoby nie
pełnosprawne podróżują z osobą towarzyszącą lub w grupie. Wybierają głównie lato i co
raz częściej główny sezon turystyczny (fot. 5.24).

Ministerstwo ds. turystyki ustanowiło we Francji w 2001 r. państwową akcję „Tury
styka i Niepełnosprawność” (Tourisme et Handicap), organizowaną w ramach polityki 
„wakacje dla wszystkich”. Poświęcona jest identyfikacji wyposażenia i dostępności miejsc 
turystycznych dla osób niepełnosprawnych ruchowo, wzrokowo, słuchowo i mentalnie. 
Głównymi jej zadaniami są:

- rozwój oferty turystycznej, realnie dostępnej dla wszystkich, dającej możliwość wy
boru sposobu wyjazdu turystycznego,

- dostosowanie obiektów dla niepełnosprawnych.
Prawo z 2005 r. określiło obowiązek stworzenia ułatwień w dostępności miejsc i urzą

dzeń z terminem wykonania do 2015 r. W ramach tej akcji ustanowiono Krajową odznakę 
Tourisme et Handicap, która przyznawana jest na 5 lat, a potem musi być odnowiona. 
Procedura przyznawania odznaki przedstawia się następująco:

1. Zainteresowany10 pobiera w urzędzie regionalnym odpowiednie dokumenty,
2. Wypełnia kwestionariusz autooceny,
3. W następstwie na miejscu dokonywana jest diagnoza przez dwóch przedstawicieli: 

sektora niepełnosprawności i sektora turystyki,
4. Sporządzona dokumentacja jest przedmiotem oceny przez instancję regionalną,
5. Na wniosek regionu odznaka jest przyznawana przez Komisję Krajową,
6. Odznakę wydaje stowarzyszenie „Tourisme et Handicap". Towarzyszy temu podpi

sanie przez zainteresowanego specjalnej karty - kontraktu określającego jego obo
wiązki wynikające z posiadanej odznaki.

10 Zainteresowanymi są hotelarze, restauratorzy, gospodarze placówek kulturalnych itp.

W przypadku nierealizowania zobowiązań odznaka może być przedterminowo ode
brana przez Komisję Krajową. W 2009 r. istniało 3,7 tys. miejsc odznaczonych, spośród 
których 44% obejmowało minimum 3 rodzaje niepełnosprawności. Około 48% zostało 
odznaczonych w ciągu ostatnich 3 lat. Przykładowo w Sabaudii/Mont-Blanc jest 31 stacji 
narciarskich przystosowanych dla niepełnosprawnych. Specjalne udogodnienia są w Lo
urdes. Do akcji „Turystyka i Niepełnosprawność” włączyli się główni przewoźnicy fran
cuscy. Dla niepełnosprawnych podróżujących kolejami SNCF został wydany specjalny 
przewodnik z informacjami o przystosowanych dla nich stacjach, dworcach i wagonach.
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Istnieje wersja pisana Brailem, będzie też wersja pisana dużymi literami dla osób nie
dowidzących. Dla niepełnosprawnych ruchowo Air France uruchomiła specjalne usługi 
„Saphir”. Linie te dysponują odpowiednim sprzętem i personelem.

W ramach prac przystosowawczych, w mieście Oloron Sainte-Marie:
-opracowano plan dostępności dla niepełnosprawnych miasta Oloron Sainte-Marie,
- oznakowano Biuro Turystyczne Piémont Oloronais,
-oznakowano miejsca turystyczne, znajdujące się pod nadzorem Biura Turystycznego, 
-uczulono gospodarzy zwiedzanych miejsc, osoby wynajmujące mieszkania i pokoje, 

handlowców i innych na oznakowanie ich przedsięwzięć,
- zorganizowano specjalne wizyty z przewodnikiem.
(Ptaszycka-Jackowska 2011, Tourisme des handicapés 1999, Les chiffres clés... 2009a).

5.3. Formy turystyki według używanych środków 
transportu

Stosunkowo niewiele jest danych odnośnie używanych przez turystów środków transportu 
i podróżowania. Tab. 5.6 zawiera ramowe dane za rok 2011 według wartości procentowych.

5.3.1. Turystyka samochodowa 

Samochód jest dla Francuzów głównym 
turystycznych (80,7% podróży). We 
Francji istnieje gęsta sieć dróg o wyso
kiej jakości oraz autostrad (por. rozdz. 
1.4). Tym niemniej w okresie szczytu 
turystycznego na głównych drogach 
tworzą się korki. Na początku XX w. 
dzięki pojawieniu się samochodów 
możliwy był rozwój turystyki w trud
no dostępnych Alpach, a następnie 
w Pirenejach (por rozdz. 1.4.). Szcze
gólnym problemem - jak na całym 
świecie - jest ruch samochodowy 
w wielkich miastach, gdzie na ruch 
miejscowy nakłada się turystyczny.

środkiem transportu używanym w podróżach

Tab. 5.6. Środki transportu używane przez 
turystów francuskich w 2011 roku

Źródło: La Demande Touristique Française 2011

Środek transportu Turyści korzystający 
(%)

samochód osobowy 80,7

samochód campingowy 1,7

autokar 0,9

pociąg 13,7

statek 0,7

samolot 1,8

inne 0,5

Razem 100,0
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Niewątpliwie najtrudniejsza jest sytuacja w Paryżu. W wielu przypadkach turyści rezy
gnują tam z używania swoich samochodów i poruszają się metrem.

Specyficznym rodzajem pojazdów są samochody campingowe (camping-car lub au
tocaravane). Obecnie we Francji jest 200 tys. takich samochodów, co stawia ją na trze
cim miejscu w Europie po Niemczech (435 tys.) i Włoszech (230 tys.) (Quelques chiffres 
sur l’évolution de la pratique du camping-car en France, www.ffcc.fr). Liczba tych samo
chodów wzrasta, ponieważ coraz więcej osób zainteresowanych jest spędzanymi w nich 
wakacjami. Za najważniejsze zalety podróży samochodami campingowymi uznaje się 
niezależność, zwiedzanie i podróżowanie według własnego rytmu. Zmieniają się typy 
i wyposażenie tych samochodów, a tym samym rośnie komfort podróży. Samochód 
campingowy używany jest we Francji przez 1,7% turystów (tab. 5.6), średnio 17 razy 
w ciągu roku i spędza się w nim średnio 75 nocy. Przeciętny przebieg roczny wyno
si 11 tys. km. Samochody takie można we Francji wynająć. Oferowanych jest ok. 2,5 
tys. pojazdów. Rynek sprzedaży samochodów campingowych przeżył spadek związany 
z kryzysem głównie w 2009 r„ ale powoli się odbudowuje (www.france-camping-car.fr/ 
statistique-camping-cars.phpx).

Autorce nie udało się dotrzeć do bardziej szczegółowych danych odnośnie tury
stycznych przewozów autokarowych, poza tym tylko, że w 2011 r. korzystało z nich 
0,9% turystów (tab. 5.6), co nie jest wielkością znaczącą. Można sądzić, że są to głównie 
uczestnicy zorganizowanych wycieczek.

5.3.2. Turystyka piesza (tourismepédestre)

W 1998 r. 6 min Francuzów w wieku 15 lat i powyżej zadeklarowało uprawianie wycieczek 
pieszych, w tym 500 tys. za granicą. Wśród piechurów dominował wiek 35-64 lat. Wy
różniana jest grupa prawdziwych turystów - piechurów oraz grupa spacerowiczów. Tylko 
400 tys. osób wędruje po szlakach z noclegiem na trasie (La pratique de la randonnée 
pédestre 2003).

Turystyce pieszej służy bogata sieć tzw. wielkich (długich) szlaków wycieczkowych, 
oznaczonych symbolem GR (grande randonnée) o łącznej długości ponad 60 tys. km 
(ryc. 5.2). Są one wyznaczone, ponumerowane i oznakowane przez Francuską Federację 
Szlaków Pieszych (Fédération Française de Randonnées Pédestres). Wzdłuż wielkich szla
ków lokalizowane są schroniska etapowe (gîtes d’étape) o charakterze małych hosteli oraz 
pola biwakowe (campsites).

Do najpiękniejszych zaliczany jest szlak GR 70 - droga Stevensona w górach Céven- 
nes - oraz jedna z najstarszych we Francji droga Świętego Jakuba do Composteli (GR 65). 
Najdłuższym szlakiem wysokogórskim we Francji jest GR 10 (850 km) biegnący przez
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Ryc. 5.2. Sieć głównych wielkich szlaków pieszych (GR) we Francji
Źródło: opracowanie na podstawie www.about-france.com,www.paradisu.info

cały łańcuch Pirenejów od Morza Śródziemnego do Atlantyku, wzdłuż granicy z Hiszpa
nią. Natomiast jednym z najtrudniejszych jest szlak GR 20 na Korsyce o długości 200 km.

Sieć wielkich szlaków (GR) jest uzupełniona krótkimi (małymi) szlakami oznaczony
mi literami PR (chemins de petite randonnée). Mają one znaczenie lokalne i w terenie są 
odrębnie znakowane, często inaczej niż określają zasady krajowe. Zależy to głównie od 
inwencji gmin.

Wśród szlaków pieszych są szlaki przystosowane dla dzieci, a nawet takie, po których 
można wędrować z dziećmi w wózkach.
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Po szlakach w górach wędruje rocznie ok 2,0 min osób. Organizacją turystyki górskiej 
zajmuje się Francuska Federacja Gór i Wspinaczek (Fédération Française de la Montagne 
et de F Escalade). W górach turystom służy sieć schronisk i schronów funkcjonujących na 
różnych zasadach.

Przez Francję biegną także europejskie wielkie szlaki wycieczkowe (Sentier européen 
de grande randonnée). Ich sieć została opracowana pod kierunkiem Europejskiej Federa
cji Szlaków Pieszych (Fédération Européene de Randonnées Pédestres). Obecnie w trakcie 
realizacji jest 11 tras transgranicznych, biegnących przez szereg różnych krajów. Są one 
numerowane i będą oznakowane. Przez Francję biegnie 7 szlaków (tab. 5.7).

Na szlakach europejskich obowiązuje kodeks wędrowania, którego celem jest „zbliże
nie” wędrowców z krajów europejskich o odmiennych tradycjach, zachowanie dziedzic
twa kulturowego i środowiska przyrodniczego, uprawianie dobrej praktyki wędrowania.

Tab. 5.7. Wielkie europejskie szlaki piesze biegnące przez Francję w 2010 roku

Numer Trasa (opis skrócony) Długość (km)

E2 W. Brytania, Holandia, Belgia, Francja 4 850

E3 Bułgaria (...) Polska (...) Luksemburg, Belgia, Francja, Hiszpania 6 950

E4 Hiszpania, Francja (...),Węgiy (...) Grecja, Cypr 10 450

E5 Francja (Wogezy), Szwajcaria, Austria, Włochy 3 050

E7 Portugalia, Andorra, Francja, Włochy, Rumunia 4 330

E9 Portugalia, Hiszpania, Francja, W. Brytania, Polska, Estonia 5 000

E 10 Finlandia, Niemcy, Francja, Hiszpania 2 880

Źródło: oprać, na podstawie La pratique de la randonnée pédestre 2003

5.3.3. Turystyka konna (tourisme équestre = équitation de pleine nature)

Turystyka konna we Francji rozwija się od 1970 r. Francja była zresztą pionierem w tym 
zakresie w Europie i nadal zajmuje I miejsce. Turystyka konna uprawiana jest w formie 
wycieczek konnych (randonnée équestre) pozwalających jeźdźcom poznać region dzięki 
wędrówkom na długich dystansach. Wycieczki te trwają 4-6 dni. Dla turystyki konnej 
adaptuje się drogi, określa przebieg tras. Wyznaczono już 80 tys. km szlaków, w tym 18 tys. 
km oznakowanych. Niektóre z nich obejmują całe departamenty, np. La Drôme à cheval, 
Le Jura du Grand Huit, E Ariège à cheval. W Pirenejach proponowane są szlaki transgra- 
niczne, francusko-hiszpańskie.

We Francji istnieje ok. 6 tys. centrów konnych z ok 200 tys. koni i kuców. Ośrodki 
te są rozproszone po całym kraju, co pozwala uprawiać turystykę konną w różnych typach 

152



Formy turystyki

środowiska: na wybrzeżu, w górach, w lasach. Oprócz centrów położonych na szlakach 
jest ok. 1800 gospodarstw agroturystycznych i kwater dysponujących końmi.

Szacuje się, że we Francji jest ok. 1 min jeźdźców konnych, wśród których połowa ma 
licencje jeździeckie, ale turystykę konną może uprawiać każdy bez specjalnych zezwoleń 
(fot. 5.25). Organami są Francuska Federacja Jeździecka oraz Krajowy Komitet Turystyki 
Konnej (Perret, Marcelpoil 2001, Ptaszycka-Jackowska 2011, Tourisme et cheval... 2011).

5.3.4. Turystyka rowerowa (cyclotourisme)

Turystyka rowerowa święciła we Francji swoje 120-lecie w 2007 r. Naczelnym organem 
koordynującym jest Federacja Francuska Turystyki Rowerowej (FFCT).

W 1998 r. powstała ogólnokrajowa koncepcja dróg rowerowych o długości 8 tys. km. 
Była ona wpisana w ramy unijnego planu „Euro Vélo” przygotowanego przez europejskie 
stowarzyszenie cyklistów. Na początku 2009 r. we Francji było już 48 dróg rowerowych 
o łącznej długości 3 264 km i 230 „zielonych szlaków” o długości 5 507 km.

Drogi rowerowe (véloroute) są to wyznaczone drogi o średnim lub długim dystansie, 
łączące bezpośrednio dwa miasta, pozwalające również na ciągły przejazd przez miasto. Są 
one bezpieczne, oznakowane jednakowo na całej trasie.

Szlaki zielone (voie verte) są to zagospodarowane trasy dla wspólnego ruchu pieszych, 
rowerzystów, rolkarzy, jeźdźców konnych, a także dla ludności miejscowej. Obowiązuje na 
nich zakaz poruszania się jakimikolwiek pojazdami motorowymi.

W skali europejskiej dla turystyki rowerowej projektowana jest np. droga między Jezio
rem Genewskim a Morzem Śródziemnym oraz szlak biegnący przez Francję i Hiszpanię.

Corocznie w sierpniu odbywa się we Francji Ogólnokrajowy Dzień Zielonych Szlaków 
(Richefort 1996, Saint-Laurent 2003).

5.3.5. Turystyka kolejowa (tourisme ferrovière)

Połączenia kolejowe pociągami pasażerskimi mają znaczenie w dowozie turystów do 
punktów docelowych. Szczególną rolę odgrywają pociągi dużych prędkości TGV. Parę 
charakterystycznych danych o sieci kolejowej podano w rozdz. 1.4 (ryc. 1.7). Natomiast 
dane dotyczące liczby turystów korzystających z przewozów kolejowych ograniczone są 
do informacji, że 13,7% turystów podróżuje kolejami (tab. 5.6).

Warto zwrócić uwagę na zmiany długości czasu podróży kolejowych. Dobrym przy
kładem jest przejazd na trasie Paryż - Marsylia, który w II połowie XIX w. po wybudowa
niu pierwszej linii kolejowej pochłaniał 19 godzin, a obecnie zajmuje zaledwie 3,5 godziny 
(Więckowski 2005).

153



Geografia turystyczna Francji

Ważną rolę spełniają połączenia kolejowe między Wielką Brytanią a Francją przez 
Eurotunel. Dla obsługi tego kierunku utworzono sieć połączeń Eurostar (por. rozdz. 
1.4), z których jedno o znaczeniu czysto turystycznym dociera do Annecy w Alpach i do 
Awinionu.

Turystyka kolejowa polega również na przejazdach specjalnymi pociągami lub kolej
kami turystycznymi. W 21 regionach funkcjonuje blisko 100 różnego typu pociągów tu
rystycznych poruszających się po szynach normalnych i wąskotorowych. Wiele z nich ma 
historię sięgającą XIX w. Wożą one turystów między ośrodkami turystycznymi lub wzdłuż 
dolin o walorach turystycznych. Niewielkie kolejki obsługują ruch turystyczny w obrębie 
większych obiektów, np. po Ekomuzeum des Landes de Gascogne.

Wśród kolejek o najwyższej frekwencji jest kolejka naziemna w Chamonix, przewożą
ca rocznie 796 tys. osób z Montenvers na lodowiec Mer de Glace. Rekordowe są przewozy 
turystyczne kolejką linową z Chamonix na Aiguille du Midi (840 tys. osób rocznie). Ogó
łem kolejki turystyczne przewożą każdego roku blisko 3 min osób (La Demande Touristi
que 2011).

5.3.6 Turystyka wodna śródlądowa (tourisme fluvial)"

W turystyce śródlądowej istnieją dwa nurty:
-żegluga śródlądowa (navigation fluvial),
-żeglarstwo śródlądowe (navigation de plaisance fluvial).
Obie te formy korzystają z tych samych akwenów, a różnice wynikają z rodzajów i wiel

kości jednostek pływających oraz spraw organizacyjnych. Śródlądowe drogi żeglowne 
mają we Francji 8500 km długości. Oprócz tej sieci rzek i kanałów są to także m.in. duże 
jeziora: Genewskie, Annecy (fot. 5.26) i Le Bourget oraz przybrzeżne jeziora Akwitanii.

Z żeglugi śródlądowej korzysta rocznie 8,5 min turystów krajowych i zagranicznych. 
Miejscem koncentracji ruchu (Уз ogółu) jest Ile-de-France, a tam głównie pływanie stat
kami po Sekwanie w Paryżu (fot. 5.27). Po wodach śródlądowych pływa 300 statków pa
sażerskich oraz 100 innych dużych jednostek.

Rzeki, ale przede wszystkim jeziora są miejscami uprawiania żeglarstwa. Sprzęt pły
wający (jachty żaglowe i motorowe oraz łodzie) liczy ok. 500 tys. jednostek (Donadello- 
-Szapary 2011, Panorama ... 2010, Townseud 1995).

11 W dosłownym tłumaczeniu terminu francuskiego po polsku powinna być „turystyka rzecz
na”. Autorka odstąpiła od tej nazwy, ponieważ „rzeczna” nie obejmuje żeglarstwa i żeglugi po innych 
rodzajach akwenów śródlądowych -jeziorach, zbiornikach zaporowych. Francuzi najwyraźniej 
traktują je jako marginesowe.
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5.3.7. Turystyka morska (tourisme maritime)

W ramach turystyki morskiej można wyróżnić:
- żeglugę pasażerską,
- turystyczne rejsy morskie,
- żeglarstwo morskie.

Żegluga pasażerska (navigation maritime)

Z racji posiadania wysp morskich i oceanicznych oraz terytorium Gujany w Ameryce 
Południowej rozwinięta jest we Francji żegluga pasażerska. Służy ona jednak w głównej 
mierze przewozom turystycznym, ponieważ w podróżach w innych celach zastąpiły ją sa
moloty. Celom żeglugowym służą francuskie porty śródziemnomorskie, atlantyckie, nad 
La Manche i na Korsyce (por. rozdz. 3.2.3). Szczególne znaczenie mają połączenia Mar
sylii, Cannes i Nicei z Korsyką (fot. 5.28). Atrakcją turystyczną jet żegluga przybrzeżna 
(fot. 5.29).

Turystyczne rejsy morskie (croisière maritime)

W zakresie turystycznych rejsów morskich Francja zajmuje stosunkowo słabą pozycję 
w skali świata i Europy. Dotychczas powstało parę kompanii francuskich specjalizujących 
się w takich rejsach i posiadających niewielką flotę (tab. 5.8). Francuzi korzystają z usług 
obcych kompanii, głównie włoskich.

Dominującym kierunkiem dla francuskich uczestników morskich rejsów turystycz
nych jest Morze Śródziemne i Morze Czarne (67%). Następne miejsce zajmują Karaiby, 
Antyle i Bermudy (13,4%) (tab. 5.9). W rejsach po Morzu Śródziemnym największym 
zainteresowaniem cieszy się Korsyka. Ze statków i linii francuskich w większym stopniu 
korzystają turyści zagraniczni niż krajowi. Ocenia się, że francuskie porty nie są przysto
sowane do przyjmowania dużych grup turystów, często rzędu 3 tys. pasażerów z jednego 
statku. Mało atrakcyjne są oferowane programy pobytu dla uczestników rejsu.

Z francuskich portów tylko Nicea i Marsylia są odwiedzane przez największą euro
pejską kompanię włoską Costa Crociere. Z usług tej kompanii korzysta 35% Francuzów 
uczestniczących w rejsach morskich. Francja jest dla Costy ważnym, drugim po Włoszech 
rynkiem. Za Francją znajdują się Hiszpania, Wielka Brytania, Niemcy i Austria (Ptaszyc- 
ka-Jackowska 2012b, L’activité ...2003, Cartwright, Baird 1999, Chomka 2000, Contribu
tion ... 2010, Fournier 2011, Grenier 2008, Messager, éd. 2010).
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Tab. 5.8. Statki francuskie obsługujące 
morskie rejsy turystyczne 
w 2009 roku

Tab. 5.9. Główne kierunki podróży francuskich 
uczestników morskich rejsów 
turystycznych w 2009 roku

Wielkość statków 
wg liczby miejsc

liczba

statków miejsc 
ogółem

>1 000 1 1 300

500-1 000 1 750

<500 7 1 590

Razem 9 3 640

% ogółu statków 
europejskich

3,9 1,5

Źródło: Ptaszycka-Jackowska 2012: oprać, 
na podstawie danych Cruise Ships List, 
Cruise Companies www.cybercruises.com

Kierunki podróży
Uczestnicy rejsów

tys. osób %
Morze Śródziemne 
i Morze Czarne

233 67,0

Karaiby, Antyle, Bermudy, 47 13,4
Skandynawia, Bałtyk 19 5,5
Wyspy Atlantyku, Wielka 
Brytania, Europa Zachodnia

11 3,2

Rejsy transatlantyckie 10 2,8
Daleki Wschód-Azja-Australia 4 1,1
Ameryka Południowa 3 0,8
Wybrzeże Zach. USA, Meksyk, 
Hawaje, Kanał Panamskl

1 0,3

Inne kierunki 13 3,6
Rejsy czarterowe, integracyjne, 
seminaria

8 2,3

Ogółem 347 100,0

Źródło: Ptaszycka-Jackowska D., 2012 oprać, na 
podstawie webmaster@levoyageur.net (2010 r.)

Żeglarstwo morskie (navigation de plaisance maritime)

Żeglarstwo morskie jest we Francji silnie rozwinięte. Flota składa się z 890 tys. jach
tów ożaglowanych i motorowych, a corocznie ponad 20 tys. nowych jednostek ubiega 
się o certyfikaty12. Na wybrzeżach istnieje 228 portów żeglarskich: nad La Manche 18 
(fot. 5.30), w Bretanii 52, na wybrzeżu atlantyckim 40 i na śródziemnomorskim 118. 
Porty śródziemnomorskie znajdują się w 54 miejscowościach, ponieważ w niektórych 
z nich są po dwa baseny portowe. Poza portami istnieją także dziesiątki legalnych ko- 
twicowisk. Porty i kotwicowiska znajdują się przede wszystkim w nadmorskich miej
scowościach kąpieliskowych, w których obok funkcji kąpieliskowych (por rozdz. 5.1.8) 
rozwija się funkcja żeglarstwa morskiego. Z żeglarstwem łączy się także wędkarstwo 
morskie (por. rozdz. 5.1.15).

12 Francja ma dobrze rozwinięty przemysł stoczniowy, produkujący duże i małe jednostki.
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5.3.8. Turystyczne przewozy lotnicze
W literaturze oraz dostępnych materiałach źródłowych nie napotkano na dane odnoszą
ce się do turystycznych przewozów lotniczych poza tym, że 1,8% turystów wykorzystuje 
samoloty jako środek transportu (tab. 5.6). Podawane są wielkości globalne, dotyczące 
ogółu pasażerów. Pod tym względem jest podobnie jak w przypadku turystyki samocho
dowej czy żeglugi morskiej. W najlepszych przypadkach podejmuje się próby określenia 
w procentach wielkości ruchu turystycznego korzystającego z poszczególnych rodzajów 
środków transportowych.

Niewątpliwie rozwój komunikacji lotniczej po II wojnie światowej spowodował spa
dek zainteresowania podróżami statkami na trasach międzykontynentalnych. Zmusił też 
koleje do tworzenia sieci szybkich połączeń krajowych i międzynarodowych, które kon
kurowałyby z przelotami lotniczymi. We Francji taką rolę odgrywały i odgrywają pociągi 
wielkich prędkości TGV.

Ogólną charakterystykę lotnisk zawarto w rozdz. 1.4. Z punktu widzenia obsługi ru
chu zagranicznego największą rolę odgrywa paryski port Roissy-Charles-de-Gaulle. Po 
nim znajdują się porty Orly w Paryżu i Nicea-Côte d’Azur zlokalizowany w sercu La
zurowego Wybrzeża. Dalsze lokaty zajmują lotniska położone w ważnych dla turystyki 
miejscach: w Lyonie (fot. 5.31), Marsylii, Tuluzie i Bordeaux oraz Tarbes-Ossun-Lourdes 
(por. rozdz. 4.1.4).

Na każdym z 20 największych francuskich lotnisk ruch pasażerski przekracza milion 
osób rocznie. Jest jeszcze 12 lotnisk nieco mniejszych i kilkadziesiąt małych, niesklasyfi-
kowanych. Są one rozproszone po ca
łej Francji i umożliwiają przeloty nie
wielkimi paroosobowymi samolotami 
liniowymi i prywatnymi.

Porównując szacunkową liczbę 
pasażerów krajowych i zagranicz
nych na kilku najważniejszych lotni
skach, można stwierdzić, że turysty
ka lotnicza bezwzględnie dominuje 
w turystyce zagranicznej, zarówno 
w ruchu obcokrajowców, jak i Francu
zów (tab. 5.10).

W celu scharakteryzowania prze
wozów lotniczych można posłużyć się 
przykładem regionu Rhône-Alpes znaj
dującego się w czołówce turystycznych

Tab. 5.10. Ruch pasażerski na najważniejszych 
lotniskach francuskich w 2011 roku

Lotnisko
Pasażerowie (min)

krajowi zagraniczni razem

Roissy-Charles de 
Gaulle (Paryż) 11.0 70,0 81,0

Orly (Paryż) 15,0 11,0 26,0

Nicea-Côte d'Azur 4,0 6,0 10,0

Lyon-Saint-Exupéry 3,0 5,0 8,0

Marsylia-Provence 3,5 3,5 7,0

Tolouse-Blagnac 5,0 1.0 6,0

Bordeaux-Mérlgnac 2,5 1,0 3,5

Źródło: Materiały uzyskane z poszczególnych 
portów lotniczych
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regionów francuskich (tab. 5.11). 
Głównym lotniskiem regionu jest Lyon 
Saint-Exupéry obsługujące ponad 
8 min pasażerów.

Innym przykładem jest Langwedo- 
cja-Roussillon, gdzie w miarę rozbudo
wy stacji kąpieliskowych wzrosła liczba 
turystów z Wielkiej Brytanii. W celu 
ich obsłużenia otwarto linię lotniczą 
Coventry-Perpignan.

We Francji istnieje także oferta 
kameralnych lotów turystycznych nad 
ciekawymi miejscami. Loty te dostar
czają głównie wrażeń widokowych.

Tab. 5.11. Przewozy lotnicze na lotniskach 
regionu Rhône-Alpes w 2011 roku

Lotnisko
Liczba pasażerów 

(mln)

Lyon Saint-Exupéry 8,32

Grenoble Isère 0,34

Chambéry Savoie 0,23

Saint Etienne Bouthéon 0,11

Annecy Haute-Savoie 0,05

Lyon Bron 0,01

Razem 9,06

Źródło: oprać, na podstawie Demande Touristique
Française 2011

Najczęściej są organizowane nad Alpami. Ostatnio coraz popularniejsze są loty balonami 
wykorzystywanymi w ciągu całego roku, często w turystyce integracyjnej.
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Fot. 5.1. Romańska Bazylika św. Marii Magdaleny w Vezelay, wybudowana w IX-XIII w. 
Była i jest kościołem wyjściowym pielgrzymek do Santiago de Compostela. Od 1979 r. na 
Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO (region Bourgogne).
Fot. D. Ptaszycka-Jackowska

Fot. 5.2. Vezelay. Romański tympanon
z XII w. w Bazylice św. Marii Magdaleny
(region Bourgogne).
Fot. D. Ptaszycka-Jackowska



Fot. 5.3. Pielgrzymka do opactwa Mont-Saint-Michel ok. 1910 r. Pocztówka ze zbiorów 
A. Jackowskiego

Fot. 5.4. Le Puy en Velay (region Auvergne). Katedra i figura Nótre-Dame-de-France. 
Figurę (16 m wysokości) wzniesiono w latach 1856-1860 na szczycie “Roche Corneille’’ 
(757 m n.p.m.) z żelaza pochodzącego z dział zdobytych przez Francuzów (w 1855r.) 
w Sewastopolu podczas Wojny Krymskiej. Fot. D. Ptaszycka-Jackowska



Fot. 5.5. Le Puy en Velay (region Au
vergne). Ulica prowadząca do romańskiej 
Katedry wybudowanej w XI-XIII w. Kate
dra jest jednym z najważniejszych zabyt
ków sztuki romańskiej chrześcijańskiego 
Zachodu. Od 1998 r. znajduje się na Liście 
Światowego Dziedzictwa UNESCO w ra
mach Drogi św. Jakuba.
Fot. D. Ptaszycka-Jackowska

*

Fot. 5.6. Lourdes (region Midi-Pyrénées). 
Bazylika Niepokalanego Poczęcia NMP 
(tzw. „bazylika górna”) wzniesiona w la
tach 1866-1872.
Fot. D. Ptaszycka-Jackowska



Fot. 5.7. Sanktuarium maryjne La Salette położone w Alpach na wys. 1800 m n.p.m., 
na miejscu objawień NMP w 1846 r. (region Rhône-Alpes). Fot. D. Ptaszycka-Jackowska

Fot. 5.8. Droga do sanktuarium La Sa
lette w Alpach (region Rhône-Alpes). 
Fot. D. Ptaszycka-Jackowska



Fot. 5.9. Sanktuarium La Salette - Droga Krzyżowa przed Bazyliką (region Rhóne-Alpes). 
Fot. D. Ptaszycka-Jackowska

Fot. 5.10. Tignes - alpejska stacja narciarska - tereny uprawiania wolnych zjazdów 
(freestyle) (region Rhône-Alpes). Fot. M. Ciemborowicz



Fot. 5.11. Sisteron. Przełom rzeki Du
rance zwany „Bramą Prowansji” („la 
Porte de la Provence". Tędy biegnie dro
ga Napoleona. Miasteczko z XII-XIV 
wiecznymi zabytkami. Ściana wapien
nych skał o nazwie „Rocher de la Bau
me”, wys. ok. 660 m, miejsce wspinacz
kowe (region Provence-Alpes-Côte 
d’Azur).
Fot. D. Ptaszycka-Jackowska

Fot. 5.12. Stalaktyty w grocie La Cla- 
mouse w Saint Jean de Fos (grota 
odkryta w 1945 r.) (region Langwedo- 
cja-Roussillon).
Fot. D. Ptaszycka-Jackowska



Fot. 5.13. Hodowla psów myśliwskich w Zamku Cheverny w Dolinie Loary (region Centre). 
Fot. A. Motyl-Adamczyk

Fot. 5.14. Wędkarstwo uprawiane na Korsyce w San Ciprianu koło Porto Vecchio 
(wybrzeże płd-wsch.). Fot. G. Korzeniak



Fot. 5.15. Wybrzeże w Saint-Malo 
(Zachodnia Bretania).
Fot. D. Ptaszycka-Jackowska

Fot. 5.16. Specjały regionalne sprzedawane w Granville (region Basse-Normandie).
Fot. J. Omylak



Fot. 5.17. Owoce morza sprzedawane w Granville (region Basse-Normandie). Fot. J. Omylak

Fot. 5.18. Dojrzewalnia serów w młodzieżowej spółce produkującej sery regionalne 
w Laguiole (Aubrac w Masywie Centralnym). Fot. D. Ptaszycka-Jackowska



LE LAGUIOLE
FROMAGE de LAUBRAC

Fot. 5.19. Plakat młodzieżowej spółki 
produkującej regionalne sery w Laguiole 
(Aubrac w Masywie Centralnym).
Fot. D. Ptaszycka-Jackowska

Fot. 5.20. Droga przez winnice w Alzacji. Fot. A. Motyl-Adamczyk



Fot. 5.21. Kasyno w sąsiadującym z Francją Monte-Carlo (Monaco).
Fot. D. Ptaszycka-Jackowska

Fot. 5.22. Kasyna w Cannes. Fot. M. Baścik



Fot. 5.23. Kasyno w Granville - stacji 
kąpieliskowej w regionie Basse-Nor- 
mandie. Fot. J. Omylak

Fot. 5.24. Lourdes - przejazd chorych na uroczystości organizowane przed Bazyliką. 
Fot. D. Ptaszycka-Jackowska



Fot. 5.25. Turystyka konna - przejazd po plaży w okolicach Deauville (stacja kąpieliskowa 
w regionie Basse-Normandie). Fot. R. Pawlusiński

Fot. 5.26. Jezioro w Annecy z rozwiniętymi sportami wodnymi.
Fot. D. Ptaszycka-Jackowska



Fot. 5.27. Paryż - Sekwana ze statkami spacerowymi (bâteaux mouches). Fot. K. Krzemień

Fot. 5.28. Ajaccio - port promowy i żeglarski na Korsyce. W mieście zabytki pochodzące 
z XIV w. i późniejsze. Dom rodzinny Napoleona. Fot. M. Motyl



Fot. 5.29. Zwiedzanie statkiem wybrzeży Rezerwatu Przyrody „Scandola” (Korsyka). 
http://commons.wikimedia.org

Fot. 5.30. Deauville - stacja kąpieliskowa w regionie Basse-Normandie. Port jachtowy, 
w głębi budynek Kasyna. Fot. R. Pawlusiński

http://commons.wikimedia.org


Fot. 5.31. Lotnisko Satolas w Lyonie. Fot. D. Ptaszycka-Jackowska



6. Główne kierunki podróży 
turystycznych we Francji

7,5%

29,2%

Cały obszar Francji posiada bogate walory turystyczne - przyrodnicze, kulturowe i kra
jobrazowe - i jest w całości przedmiotem zainteresowań turystów. Świadczą o tym zesta
wienia obrazujące rozmieszczenie ruchu turystycznego i bazy noclegowej we wszystkich 
regionach, na które podzielone jest terytorium Francji.

Tym niemniej występuje zróżnicowanie przestrzenne zjawisk turystycznych (ryc. 
6.1), o czym decydują dominujące walory turystyczne związane z wybrzeżami, górami 
i obszarami wiejskimi. Przedmiotem zainteresowań turystycznych są też przyrodnicze 
obszary chronione, które zostały utworzone w różnych rejonach kraju w zależności 
od wartości przyrodniczych obszaru 
i poziomu rozwoju ekonomicznego 
(por. rozdz. 1.2).

W strukturze przestrzennej ob
szarów turystycznych ważną rolę od
grywają elementy, które można okre
ślić jako punktowe: miasta, miejsca/ 
punkty zainteresowań turystów oraz 
elementy liniowe, czyli szlaki tury
styczne.

Trzeba tu podkreślić, że w wielu 
przypadkach o rozmieszczeniu tury
styki decydują nie tylko walory przy
rodnicze, kulturowe i krajobrazowe, 
ale również polityka zagospodarowa
nia przestrzennego i aktywizacji tu
rystycznej danych obszarów. Przykła
dami wielkoprzestrzennej polityki są 
Langwedocja-Roussillon, Akwitania,

□ 9*7  | miasta

wieś | wybrzeża morskie

Ryc. 6.1. Główne kierunki podróży turystycznych 
we Francji

Źródło: www.linternaute.com//LesvacancesdesFrancaii

http://www.linternaute.com//LesvacancesdesFrancaii
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Alpy Południowe i Korsyka (por. rozdz. 1.2). Natomiast przykładami o charakterze punk
towym są parki tematyczne służące celom rozrywkowym i edukacyjnym oraz setki stacji 
turystycznych nadmorskich czy narciarskich w górach (por. rozdz. 3.3). W turystyce fran
cuskiej istnieją także elementy liniowe, czyli szlaki turystyczne przeznaczone dla różnych 
form turystyki (por. rozdz. 3.3.7).

Ryc. 6.2. Strefy presji turystycznej na wybrzeżach i w górach
Źródło: opracowanie na podstawie Pierre Merlin 2008, Tourisme et aménagement, Paris.
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Francuscy badacze zajmujący się regionalizacją turystyki we Francji wiążą regiony tu
rystyczne głównie z podziałem kraju na regiony administracyjne, czemu sprzyja system 
zbierania danych statystycznych. Ponadto stosują powiązania z głównymi typami śro
dowiska1. W innych ujęciach regionalizacja turystyczna opiera się raczej na podziałach 
fizyczno-geograficznych kraju.

' Np. P. Girodin 1978.

Bardzo syntetycznym obrazem regionalizacji turystycznej we Francji jest wydzielenie 
stref presji turystycznej na wybrzeżach i w górach (ryc. 6.2), a także przedstawienie tu
rystyki na obszarach wiejskich (ryc. 6.3). W dalszej części niniejszego rozdziału główne 
kierunki przestrzenne podróży turystycznych we Francji są scharakteryzowane w odnie
sieniu do wybrzeży, gór, miast, terenów wiejskich, przyrodniczych obszarów chronionych, 
miejsc/punktów zainteresowań turystycznych oraz szlaków turystycznych. Charaktery
styka ta obejmuje stan obecny, ponieważ przekształcenia w czasach minionych zostały 
przedstawione głównie w drugim, a także w pierwszym rozdziale. Szereg elementów omó
wiono również w kolejnych rozdziałach - trzecim, czwartym i piątym.

6.1. Wybrzeża morskie

Francuskie wybrzeża morskie, dzięki ich długości i zróżnicowaniu fizjograficznemu, 
a także dzięki warunkom klimatycznym, są od XVIII w. głównym kierunkiem zainte
resowań turystycznych. Turystykę na wybrzeżach określa się mianem tourisme litoral 
lub tourisme bleu (turystyka błękitna). Trzeba tu podkreślić szczególną rolę Anglików 
we wcześniejszym okresie rozwoju turystyki na wybrzeżach. Główne kierunki nadmor
skich podróży turystycznych wiążą się z wybrzeżami:

- śródziemnomorskimi,
- atlantyckimi,
- La Manche,
- Morza Północnego.
Zróżnicowanie środowiska geograficznego wybrzeży śródziemnomorskich spowodo

wało wydzielenie tu szeregu jednostek:
- Lazurowe Wybrzeże,
- Maures i Esterel,
- Prowansja Wapienna,
- Delta Rodanu z Camargue, *
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- Langwedocja-Roussillon,
- Wybrzeże Vermeille,
- Korsyka.
Na wybrzeżu Morza Śródziemnego najstarszym dominującym kierunkiem jest Lazu

rowe Wybrzeże z dwoma głównymi miastami o funkcji kąpielisk nadmorskich - Niceą 
i Cannes. Od lat 60. i 70. ubiegłego wieku konkuruje z nim Langwedocja-Roussillon z łań
cuchem nowo wybudowanych stacji kąpieliskowych oraz głównymi miastami obsługują
cymi ten region - Montpelier i Perpignan. Te dwie części wybrzeża śródziemnomorskiego 
rozdziela między innymi delta Rodanu - Camargue - o specyficznym środowisku przy
rodniczym i krajobrazie. Odrębny region turystyczny stanowią wybrzeża Korsyki o ogra
niczonej dostępności i słabym jeszcze zagospodarowaniu (fot. 6.1). Stosunkowo małe jest 
zainteresowanie turystów wybrzeżami Maures i Esterel, Prowansji Wapiennej i Wybrzeża 
Vermeille (przy granicy z Hiszpanią).

Podobnie jak wybrzeża śródziemnomorskie, wybrzeża atlantyckie charakteryzuje zróż
nicowanie fizjograficzne i w związku z tym wyróżnianych jest tu szereg jednostek. Są to:

- francuski Kraj Basków,
- Landy,
- Zatoka Arcachon,
- Médoc,
- Charentais,
- Vendée (Wandea),
- Ligérien,
- Bretania-Finistère.
Wzdłuż całego wybrzeża atlantyckiego rozmieszczonych jest wiele stacji kąpieli

skowych o długich tradycjach turystycznych, jak Biarritz, Arcachon, Lacanau, Royan, 
La Rochelle, Les Sables d’ Olonne, La Baule, Lorient. W latach 70. ubiegłego wieku nastąpił 
rozwój zagospodarowania turystycznego wybrzeży Akwitanii (por. rozdz. 2), obejmującej 
Landy, Zatokę Arcachon, Médoc. Obszar ten stał się dominującym kierunkiem ruchu tu
rystycznego nad Atlantykiem.

Dzięki dużemu zróżnicowaniu fizjograficznemu na wybrzeżach La Manche wyróżnia 
się również kilka jednostek:

- Bretania-Wybrzeże Manchoix,
- Cotentin,
- Wybrzeże Normandzkie,
- Cauchois,
- Wybrzeże Pikardyjskie,
- Wybrzeże Flamandzkie.
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Ta część wybrzeży francuskich charakteryzuje się długimi tradycjami turystyczno-wy
poczynkowymi związanymi z wakacyjnymi przyjazdami turystów brytyjskich oraz miesz
kańców Paryża. Decydującym walorem jest niewątpliwie bliskie położenie i urozmaicenie 
krajobrazu (fot. 6.2). Na wybrzeżach tych rozwinął się szereg stacji kąpieliskowych, wśród 
których wymienić trzeba największe Deauville i Trouville, a także położone na zachód 
od nich Cherbourg, Granvile, Saint Malo, Dinard, Saint-Brieuc, Morlaix, a w kierun
ku północno-wschodnim i północnym Fecamp, Berck-Plage, Le Touquet-Paris-Plage, 
Boulogne-sur- Mer.

Wybrzeże Morza Północnego stanowi we Francji niewielki odcinek. Jego funkcje tury
styczne wiążą się przede wszystkim z tunelem i stacją rozrządową ruchu w Calais.

Na francuskich wybrzeżach morskich koncentruje się szereg form turystyki. Z walo
rami naturalnymi i zagospodarowaniem wiążą się: turystyka kąpieliskowa - nadmorska, 
talasoterapia, turystyka nudystyczna, wędkarska (połowy morskie), ludyczna (rozryw- 
kowo-edukacyjna), kulturowa, religijna, biznesowo-kongresowa, festiwalowa, golfowa, 
gastronomiczna. Wybrzeża umożliwiają uprawianie żeglarstwa morskiego i uczestnictwo 
w turystycznych rejsach morskich. Porty jachtowe są rozmieszczone na wszystkich wy
brzeżach. Wzrasta zainteresowanie wycieczkami w morze statkami rybackimi.

Obecność na wybrzeżach tylu form turystyki jest wynikiem urozmaiconych walo
rów i różnorodnego zagospodarowania. Istniejąca baza kąpieliskowa jest systematycznie 
wzbogacana. W nadmorskich miejscowościach organizowane są różnorodne festiwale. 
Rozwija się turystyka biznesowo-kongresowa, m.in. w Cannes i Deauville. W wielu miej
scowościach urządzono plaże dla nudystów. Turystyce kulturowej służą pełne uroku stare 
miasta Nicei, Saint-Tropez, Collioure, La Rochelle, Saint-Malo, Deauville oraz liczne po
jedyncze obiekty zabytkowe. Ważną rolę odgrywają muzea, w tym oceanograficzne oraz 
aquaparki.

Problematykę zagospodarowania wybrzeża zawierają rozdziały trzeci i czwarty.

6.2. Góry

Jednym z głównych kierunków podróży turystycznych we Francji są góry. Ten rodzaj tu
rystyki nazywany jest tourisme montagnard. Spośród sześciu masywów największą rolę 
odgrywają Alpy (fot. 6.3 - 6.6), a następnie Pireneje (fot. 6.7).

Alpy dzielone są na Północne i Południowe.
W Alpach Północnych wyróżnia się:
- Alpy Graickie z Mont Blanc (4 810 m n.p.m.) i Parkiem Narodowym Vanoise (wzdłuż 

granicy z Włochami),
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- Alpy Sabaudzkie (Dents du Midi 3 257 m n.p.m.) wzdłuż granicy ze Szwajcarią,
- Alpy Delfinackie z głównym Masywem Ecrins (Park Narodowy) (4 102 m n.p.m.).
Alpy Południowe dzielone są na:
- Alpy Kotyjskie z masywem Queyras (Park Regionalny),
- Alpy Nadmorskie z pasmem Mercantour, które jest Parkiem Narodowym graniczą

cym z Włochami) (Mont Pelat 3 053 m n.p.m.),
- Alpy Prowansalskie (2 961 m n.p.m.).
Na zachodnich obrzeżach Alp Północnych i Południowych wznoszą się Prealpy.
Pireneje francuskie dzielą się na trzy części:
- zachodnią, inaczej atlantycką, objętą regionem Aquitaine,
- centralną objętą regionem Midi Pyrénées (Vignemale 3298 m n.p.m.),
- wschodnią, objętą regionem Langwedocja-Roussillon.
Ważną funkcją gór francuskich jest narciarstwo, zwłaszcza w Alpach i w Pirenejach, 

a w małym zakresie w Masywie Centralnym i górach Korsyki. Niewysoka Jura (fot. 6.8) 
i Wogezy (fot. 6.9 i 6.10) są miejscem uprawiania głównie zimowej turystyki rodzinnej, 
saneczkarstwa i narciarstwa śladowego. Alpy oferują warunki dla snowbordu i zjazdów po- 
zatrasowych w świeżym puchu (fot. 6.11 i 6.12), a lodowce alpejskie umożliwiają zjazdy 
narciarskie nawet w lecie. Turystyce narciarskiej służy ogromna baza noclegowa i gastrono
miczna oraz specjalna infrastruktura - kolejki, wyciągi, trasy zjazdowe (Tuppen 2002). Sta
cje narciarskie i zagospodarowanie przedstawiono w rozdziałach trzecim i piątym tej pracy.

W Alpach i Pirenejach uprawia się wspinaczki, a przez ich masywy biegną wielkie 
szlaki (GR) służące turystyce pieszej. Oprócz turystyki wspinaczkowej i pieszej istnieje 
też turystyka w jaskiniach. Ważne miejsce zajmuje turystyka zdrowotna (uzdrowiskowa), 
ponieważ głównie w górach skoncentrowane są uzdrowiska i występują liczne źródła wód 
leczniczych. W celu poprawy efektów ekonomicznych funkcjonowania uzdrowisk, rozwija 
się w tych miejscowościach inne funkcje i formy turystyki, między innymi biznesowo- 
-kongresową i kulturową. W górach znajdują się ważne centra pielgrzymkowe - Lourdes, 
La Salette.

Na alpejskich jeziorach Le Bourget, Annecy i Genewskim rozwinęło się żeglarstwo 
śródlądowe oraz turystyka wędkarska, wykorzystująca także rzeki alpejskie.

Góry, zwłaszcza Alpy, są miejscem szybkiego rozwoju przelotów turystycznych mały
mi samolotami i balonami.

Mimo warunków naturalnych, idealnych dla uprawiania narciarstwa i zagospoda
rowania, w górach francuskich większy jest ruch turystyczny poza sezonem zimowym, 
zwłaszcza w lecie.
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6.3. Miasta

Duże miasta we Francji są jednym z głównych kierunków turystyki nazywanej tourisme en 
ville. Francuzi oceniają, że najważniejszymi miastami turystycznymi są: Paryż (fot. 6.13), 
Lyon (fot. 6.14), Lourdes, Nicea, Strasburg, Bordeaux, Nantes i czasami wymieniają Lille jako 
miasto tranzytowe w podróżach Brytyjczyków i Francuzów do Brukseli (fot. 6.15). Wśród 
nich pierwsze miejsce zajmuje Paryż. W miastach dominuje turystyka kulturowa, biznesowo- 
-kongresowa2, religijna, festiwalowa, talasoterapia, gastronomiczna i przemysłowa3.

2 Miastami kongresowymi są Paryż, Lyon, Nicea, Lille, Nantes, Biarritz.
3 Zob. m.in. G. Cazes, F.Potier 1996, F. Potier, ed.,1996.
4 Lotnisko paryskie Roissy-Charle-de-Gaulle z 81 min pasażerów rocznie zajmowało II miejsce 

w Europie po londyńskim Heathrow.
5 22 muzea paryskie mają rangę narodowych.

O prymacie Paryża decyduje funkcja metropolitalna tego miasta. Stanowi on najwięk
szy francuski organizm miejski (aglomeracja paryska liczy ponad 12 min mieszkańców), 
węzeł komunikacji kolejowej i lotniczej4, największe we Francji nagromadzenie obiek
tów zabytkowych (1977) i muzeów (56)5. Obejmuje skupisko obiektów położonych nad 
Sekwaną, wpisanych łącznie na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. 
Paryż jest jednocześnie pełen nowoczesnych rozwiązań architektonicznych i inżynier
skich (Wieża Eiffla, pałac Chaillot, Centrum Pompidou, Piramida w Luwrze, dzielnica La 
Defense, Centrum Nauki La Villette). W Paryżu wyróżnia się stare dzielnice o specyficz
nej atmosferze - Quartier Latin (Dzielnica Łacińska), Montmartre, Montparnasse, a także 
nowoczesne, jak wymieniona już La Defense. Specjalne miejsce zajmują Champs Elysée 
oraz Sekwana płynąca środkiem miasta, obrzeżona wieloma wspaniałymi obiektami jak 
Katedra Nôtre Dame, Saint Chapelle, Louvre, Pałac Inwalidów, Grand et Petit Palais. 
Paryż był przez wieki miejscem życia i spotkań wybitnych artystów różnych dziedzin sztu
ki, którzy odcisnęli silne piętno na klimacie miasta.

Te i inne czynniki powodują, że Paryż wraz z okalającymi go siedmioma departa
mentami tworzy region Ile-de-France, który jest najczęściej odwiedzanym przez turystów 
obszarem w całej Francji. Sam Paryż wyróżnia się najwyższą frekwencją; jest ponadto naj
ważniejszym światowym centrum kongresowym, odbywa się tu 350 kongresów rocznie, 
co stanowi 70% ogółu. Należy także podkreślić, że w Paryżu, traktowanym jako departa
ment, znajduje się najwięcej drugich mieszkań (76 tys.).

Spośród 30 miejsc kulturalnych o najwyższej frekwencji we Francji, 22 znajdują się 
w Paryżu. Turyści udają się stąd m.in. do Wersalu, Fontainebleau, Chantilly, Chartres, 
Szampanii, Disneylandu Paris.
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W regionie Ile-de-France (z Paryżem włącznie) skoncentrowana była w 2009 r. % 
francuskich pokoi hotelowych (ok. 151 tys.). Nocowało w nich 30% gości hotelowych, 
którym udzielono 33,8% noclegów. Region ten gościł % turystów zagranicznych.

Paryż jest też ważnym miejscem pielgrzymkowym (Kaplica Cudownego Medalika 
przy Rue du Bac).

Inne miasta francuskie nie mogą konkurować z Paryżem. Lyon (ponad 400 tys. miesz
kańców w granicach miasta, 1,2 min w aglomeracji) oprócz wielkich walorów kulturo
wych i krajobrazowych jest ważnym węzłem rozrządowym ruchu turystycznego nad Mo
rze Śródziemne, w Alpy i Masyw Centralny. Niewielkie Lourdes (17 tys. mieszkańców) 
jest największym francuskim ośrodkiem pielgrzymkowym oraz drugim po Paryżu mia
stem pod względem wielkości bazy hotelowej. Nicea (0,6 min mieszkańców) jest głównym 
miastem Lazurowego Wybrzeża, z portami morskim i lotniczym6. Jest miejscem turystyki 
seniorów oraz często wybieranym przez nich miejscem osiedlenia się. Funkcja turystycz
na Strasburga (0,4 min mieszkańców) wynika z jego nadgranicznego położenia, walorów 
części zabytkowej miasta, roli, jaką odgrywa w Unii Europejskiej - lokalizacja Parlamen
tu - i funkcji stolicy Alzacji. Bordeaux (0,7 min mieszkańców) jest centrum ważnego 
nadatlantyckiego obszaru turystycznego Akwitanii. Cenne są jego zabytki oraz funkcje 
portowe i lotniskowe. Nantes (0,5 min mieszkańców) leży na zachodnim krańcu szlaku 
„Zamków nad Loarą”, jest miastem o ciekawych zabytkach i muzeach. Wśród mniejszych 
miast wymienić można Le Puy en Velay (fot. 6.16) i Annecy (fot. 6.17).

6 Lotnisko nicejskie jest drugim we Francji po paryskim Roissy-Charles-de-Gaulle.

Kilkanaście francuskich miast dzięki swemu dziedzictwu kulturowemu znalazło się na 
Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO.

6.4. Tereny wiejskie

Tereny wiejskie są ważnym kierunkiem podróży turystycznych określanych ogólnym 
terminem „turystyki na obszarach wiejskich” (tourisme rural lub campagnard), a także 
„turystyki zielonej” (tourisme vert) (Moinet 2006). Na terenach wiejskich uprawiane są 
różne formy turystyki wykorzystujące naturalne warunki ich środowiska lub wiążące się 
ze specjalnym zagospodarowaniem. Należą do nich: turystyka kulturowa, ludyczna, węd
karska, myśliwska, golfowa, gastronomiczna, winiarska, a także piesza, rowerowa, konna 
i śródlądowa. Tereny wiejskie są szczególnym miejscem organizowania turystyki socjal
nej na fermach, w kwaterach wiejskich, w opuszczonych przez mieszkańców domach.
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Turystyka taka uprawiana jest wokół 
dużych miast w odległości 10-20 km, 
na terenach nizinnych płaskich, pła
skowyżowych, pagórkowatych, w gór
skich dolinach. Specjalnym miejscem 
rozwoju turystyki wiejskiej są regional
ne parki przyrodnicze (ryc. 6.3).

Turystyka wiejska obejmuje blisko 
¥i ogółu francuskiego ruchu turystycz
nego (28% udzielonych noclegów). Co 
istotne, są to głównie miejsca noclego
we „niekomercyjne”, bowiem 78% noc
legów na terenach wiejskich związa
nych jest z drugimi mieszkaniami lub 
pobytami u rodziny czy przyjaciół.

W skali ogólnokrajowej wydatki 
w ramach turystyki wiejskiej wynoszą 
ok. 20 mld€(19,3%).

We Francji realizuje się szereg pro
gramów na rzecz ochrony obszarów 
wiejskich, zachowania ich dziedzictwa 
kulturowego (fot. 6.18-6.20). Istnieją także duże misje modernizacyjno-inwestycyjne 
pod hasłem „Wielkie Miejsce we Francji” (Grand Site de France). Utworzono m.in. ogól
nokrajową Stałą Konferencję Turystyki Wiejskiej, której zadaniem jest konsultowanie 
sposobów rozwiązywania różnych problemów na terenach wiejskich.

We Francji podkreśla się pozytywną rolę budowy drugich mieszkań na terenach wiej
skich, ponieważ wywierają one wpływ na rozwój stref osadniczych, produkcję rolniczą, 
a także na rozwój turystyki ludycznej. Trzeba też zaznaczyć, że turyści zagraniczni naj
chętniej inwestują w drugie domy położone na wsi.

Ryc. 6.3. Turystyka na obszarach wiejskich 

Źródło: opracowanie na podstawie Pierre Merlin 
2008, Tourisme et aménagement, Paris.

6.5. Przyrodnicze obszary chronione

Przyrodnicze obszary chronione we Francji w znacznej większości są miejscami docelo
wymi turystyki nazywanej tourisme en espaces naturels proteges. Wymienić trzeba parki 
narodowe z ich strefami przyległymi, regionalne parki przyrodnicze, strefy przejściowe 
rezerwatów biosfery, rezerwaty myśliwskie oraz przyrodnicze miejsca sklasyfikowane.
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Stosunkowo największe ograniczenia w udostępnianiu dla turystyki dotyczą stref 
centralnych (tzw. „serc”) parków narodowych (por. rozdz. 1), które można zwiedzać wę
drując po szlakach i korzystać ze schronisk oraz schronów. Intensywne zagospodarowanie 
turystyczne obejmuje natomiast strefy przyległe. W przypadku parków wysokogórskich 
strefy te charakteryzuje rozwinięte narciarstwo alpejskie, biegi narciarskie, snowboard, 
wolne zjazdy poza trasami, turystyka wspinaczkowa i kulturowa. Frekwencja roczna 
w parkach narodowych wynosi ponad 7 min turystów.

Celem turystyki są też parki regionalne, w których stanowi ona istotny czynnik roz
woju społeczno-ekonomicznego (fot. 6.21). Znakomita większość parków regionalnych 
znajduje się na terenach wiejskich. Główne zainteresowanie turystyki koncentruje się 
w parkach położonych w pobliżu miast. Stają się one celem wyjazdów wypoczynkowych 
mieszkańców tych miast, a także miejscem lokalizacji drugich mieszkań lub osiedlania się 
seniorów. Funkcja turystyczna rozwija się intensywnie także w parkach położonych w re
gionach turystycznych. Na terenach parków regionalnych ma miejsce zagospodarowanie 
dla różnych form turystyki w zależności od warunków naturalnych i popytu. Notowane 
jest narciarstwo, a zwłaszcza biegi narciarskie, turystyka wspinaczkowa i jaskiniowa, tury
styka kulturowa, golfowa, wędkarska, piesza, konna, rowerowa.

Podobnie do parków regionalnych zagospodarowane są także strefy przejściowe re
zerwatów biosfery, a myślistwu służą rezerwaty łowieckie.

6.6. Miejsca i punkty zainteresowań turystycznych.

Oprócz rozległych, atrakcyjnych dla turystyki obszarów, we Francji istnieją tysiące miejsc/ 
punktów zainteresowań turystycznych. Miejscami/punktami tymi są:

- obiekty kulturowe - pomniki historii (43 tys.) i muzea (ponad 1200),
- obiekty „niekulturowe”: parki tematyczne, akwaparki, ogrody i parki zoologiczne, 

atrakcyjne urządzenia komunikacyjne, teatry, kabarety i inne (liczba trudna do usta
lenia),

- miejsca przyrodnicze, m.in. parki i ogrody, otoczenie krajobrazowe pomników histo
rii i ich zespołów, cenne krajobrazy jako takie (wg różnych źródeł jest 5-7 tys. takich 
miejsc),

- uzdrowiska o zróżnicowanej wielkości i różnych funkcjach pozaleczniczych.
Miejsca i punkty zainteresowań turystycznych znajdują się na całym terytorium Fran

cji, w górach i na wybrzeżach, na terenach wiejskich i w miastach. Cechuje je różna fre
kwencja w zależności od ich walorów i położenia (por. tab. 1.8,1.9). Zróżnicowanie tema
tyczne i skala walorów powodują, że poszczególne miejsca/punkty są odwiedzane przez 
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różne grupy turystów. Przykłady takich miejsc pokazują załączone do niniejszej publikacji 
zdjęcia, np. fot. 6.22 i 6.23.

Z miejscami/punktami zainteresowań turystycznych wiążą się różne formy turysty
ki, np. kulturowa, biznesowo-kongresowa, religijna, ludyczna (rozrywkowo-edukacyjna), 
zdrowotna-uzdrowiskowa, talasoterapia, festiwalowa, golfowa, gastronomiczna i winiar
ska, jaskiniowa oraz przemysłowa.

Miejsca/punkty zainteresowań turystycznych niejednokrotnie położone są w miejsco
wościach zróżnicowanych pod względem wielkości i funkcji. W ostatnim okresie poszuki
wanie czynników rozwoju turystyki powoduje, że obok dotychczasowych walorów wpro
wadza się nowe w celu wzbogacenia oferty turystycznej i przyciągnięcia większej liczby 
turystów. Przykładem jest cytowany już Disneyland Paris, w którym oprócz walorów roz
rywkowych rozwinięto funkcję kongresową. Jednak szczególnymi przykładami są uzdrowi
ska, w których dla poprawy ich stanu funkcjonalno-ekonomicznego wprowadza się nowe 
elementy zagospodarowania. W Aix-les-Bains i w Evian np. wykorzystano ich położenie 
nad jeziorami, rozwijając żeglarstwo, zakładając plaże, a także tworząc tam centra kongre
sowe. W Vichy obok części uzdrowiskowej znalazło się centrum sportowe z ośrodkiem pły
wackim nad Allier oraz centrum kulturalne. Zagospodarowanie terenów dla narciarstwa 
zjazdowego wzbogaciło turystyczną ofertę uzdrowisk Cauterets i Ax-les-Thermes. Ponadto 
w uzdrowiskach organizuje się specjalne zabiegi i atrakcje dla określonych grup społecz
nych, aby zachęcić je do przyjazdów. Towarzyszą temu odpowiednie działania promocyjne. 
Wykorzystuje się też bogate tradycje regionalne (fot. 6.24) i sztuki ludowej (fot. 6.25).

6.7. Szlaki turystyczne

Wędrówki turystyczne są realizowane dzięki sieci komunikacyjnej kolejowej i drogo
wej oraz dzięki szlakom turystycznym pieszym, rowerowym, konnym czy winiarskim. 
W każdym przypadku wyróżnić można szlaki szczególnie istotne, odznaczające się 
intensywnymi wędrówkami turystów, a tym samym mające podstawowe znaczenie dla 
ruchu turystycznego.

Sieć komunikacyjna kolejowa i drogowa we Francji generalnie ma układ promienisty, 
wybiegając z głównego ośrodka, jakim jest Paryż. Dotyczy to także linii TGV i autostrad 
prowadzących do głównych rejonów turystycznych (por. ryc. 1.6,1.7,1.8).

Takiego układu nie mają szlaki, które powstały w powiązaniu z warunkami środowi
ska i walorami turystycznymi. Przykładem jest sieć wielkich szlaków pieszych (GR) (por. 
ryc. 5.2). Także szlaki winiarskie są ściśle związane z najatrakcyjniejszymi rejonami upra
wy winorośli i produkcji win.
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W ostatnich latach nastąpił intensywny rozwój szlaków rowerowych i konnych wobec 
rozwoju form turystyki rowerowej i konnej. Nie można pominąć śródlądowych szlaków 
wodnych, które biegną bogatą we Francji siecią rzek i kanałów. Specyficzne są szlaki histo- 
ryczno-religijne, jak drogi św. Jakuba do Composteli, po których odbywa się reaktywowa
ny ruch turystyczny, również o charakterze pielgrzymkowym.

W przypadku wielu szlaków turystycznych ważną rolę odgrywa turystyka kulturowa. 
Szlaki są bowiem prowadzone w sąsiedztwie miejsc/punktów interesujących dla tej formy 
ruchu lub biegną historycznymi trasami.

Różne rodzaje szlaków turystycznych zostały omówione w rozdziałach 3.3.7 oraz 5.3.
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Fot. 6.1. Port w Ajaccio na Korsyce z fragmentem murów cytadeli z XV w. Fot. M. Motyl

Fot. 6.2. Wybrzeże klifowe przylądka Cap Frehel (Zachodnia Bretania).
Fot. D. Ptaszycka-Jackowska



Fot. 6.3. Alpy - masyw Mont Blanc (4810 m n.p.m.) (region Rhone-Alpes). 
Fot. D. Ptaszycka-Jackowska

Fot. 6.4. Lodowiec „Mer de Glace” 
koło Chamonix w Alpach (region 
Rhóne-Alpes).
Fot. D. Ptaszycka-Jackowska



Fot. 6.5. Wyjście z groty w lodowcu „Mer de Glace” koło Chamonix w Alpach na wysoko
ści 1909 m n.p.m. (region Rhône-Alpes). Fot. D. Ptaszycka-Jackowska

Fot. 6.6. Lodowiec „Mer de Glace” 
koło Chamonix w Alpach. Wyjście 
z groty w lodowcu (region Rhóne- 
-Alpes).
Fot. D. Ptaszycka-Jackowska



Fot. 6.7. Cyrk lodowcowy „Cirque de Gavarnie” pod szczytem Mont Perdu (3352 m n.p.m.) 
w Parku Narodowym i Rezerwacie Biosfery „Pyrénées Occidentales”.
Fot. D. Ptaszycka-Jackowska

Fot. 6.8. Pasmo Jury. Fot. D. Ptaszycka-Jackowska



Fot. 6.9. Pasmo Wogezów (Alzacja). Fot. A. Motyl-Adamczyk

Fot. 6.10. Widok na Wogezy. Fot. A. Motyl-Adamczyk



Fot. 6.11. La Grave w Dolinie Romanche w masywie Ecrins. Należy do stacji narciarskich 
o kameralnej zabudowie, w której popularne jest wykorzystywanie miejscowych budyn
ków dla celów noclegowych turystów. Jedno z najsłynniejszych centrów uprawiania narciar
stwa poza trasami, w głębokim śniegu na stokach La Meije. Fot. D. Ptaszycka-Jackowska

Fot. 6.12. Stoki La Meije (3983 m n.p.m.) w masywie Ecrins, najbardziej popularne wśród 
turystów uprawiających narciarstwo poza trasami, w głębokim śniegu.
Fot. D. Ptaszycka-Jackowska



Fot. 6.13. Paryż - wejście do Palais de Justice (Pałac Sprawiedliwości). Po lewej stronie 
gotycka Sainte Chapelle. Fot. R. Pawlusiński

Fot. 6.14. Lyon - Bazylika Nôtre 
Dame de Fourvière (2. poł. XIX w.). 
Fragment miasta wpisany na Listę 
Światowego Dziedzictwa UNESCO. 
Odwiedza ją 1,5 min osób rocznie 
(region Rhône-Alpes).
Fot. D. Ptaszycka-Jackowska



Fot. 6.15. Lille - pierzeja zabytkowego rynku na Starym Mieście.
Fot. D. Ptaszycka-Jackowska

Fot. 6.16. Le Puy en Velay - ogólny widok miasta. Fot. M. Baścik



Fot. 6.17. Annecy - Kanał Thion 
w starej części miasta nazywanego 
„Alpejską Wenecją” (region Rhóne- 
-Alpes). Fot. D. Ptaszycka-Jackowska

Fot. 6.18. Stara zabudowa wiejska w Carnac - Bretania. Fot. M. Furmanek



Fot. 6.19. Stara zabudowa 
wiejska w Owernii - Masyw 
Centralny.
Fot. D. Ptaszycka-Jackowska

Fot. 6.20. Stara zabudowa 
wiejska w Parku Regionalnym 
Vercors.
Fot. D. Ptaszycka-Jackowska

Fot. 6.21. Park Regionalny 
Vercors z najwyższym 
szczytem Grand Veymont 
(2341 m npm) (region 
Rhône-Alpes).
Fot. D. Ptaszycka-Jackowska



Fot. 6.22. Carcassonne - średnio
wieczne mury otaczające miasto.
Fot. M. Baścik

Fot. 6.23. Carcassonne - średniowieczne mury. Fot. M. Baścik



Fot. 6.24. Droga na Przełęcz Galibier (2645 m n.p.m.) zajęta przez jesienny redyk owiec 
i osłów (region Rhóne-Alpes). Fot. D. Ptaszycka-Jackowska

Fot. 6.25. Koronczarki w Chartres. Fot. D. Ptaszycka-Jackowska



7. Wybrane problemy współczesnej fazy 
rozwoju turystyki francuskiej

7.1. Zarządzanie turystyką - instytucje i organizacje

Jak zasygnalizowano w rozdziałach 2.2.7 i 2.2.8, formy instytucjonalne zarządzania tu
rystyką w skali krajowej mają we Francji długą tradycję. Pierwotnie były to duże stowa
rzyszenia, tzw. kluby: Francuski Klub Alpejski (Club Alpin Français), Francuski Klub 
Turyzmu (Touring Club de France), Francuski Klub Automobilowy (Automobile Club de 
France), które miały ogólnokrajowy zasięg oddziaływania.

W 1910 r. powstała państwowa jednostka administracyjna - Narodowe Biuro Tu
rystyki (L’Office national du tourisme ONT). W latach 1910-1935 biuro to stopniowo 
przekształcało się i ostatecznie stało się organem ministerialnym. W ciągu lat zmieniano 
nazwę i usytuowanie biura w zależności od struktury organizacyjnej rządu (Office de tou
risme ... 2011 ). Włączano je bowiem w formie Dyrekcji Turystyki w ramy różnych mini
sterstw i tylko przez kilka lat, na przełomie lat 80. i 90., istniało we Francji samodzielne 
ministerstwo turystyki. Jak podaję P. Merlin (2008) od 1981 r. turystyka była włączana 
kolejno aż do 11 resortów. Od 2010 r. znajduje się ona w gestii Ministerstwa Gospodarki, 
Finansów i Przemysłu. Zakres działania Dyrekcji Turystyki odzwierciedla jej struktura, 
w której zazwyczaj znajduje się departament strategii, prognoz, rozwoju i statystyki oraz 
„poddyrekcja” polityki turystycznej i misji specjalistycznych.

W skali krajowej - obok Dyrekcji Turystyki - działają:
- Rada Krajowa Turyzmu (Conseil national du tourisme CNT) składająca się z około 200 

członków, pełniąca rolę doradczą dla ministra. Powoływana na okresy 5-letnie Rada 
składa się z 4 sekcji: ekonomii turystyki, solidarności i polityki socjalnej, polityki prze
strzennej i trwałego rozwoju, problematyki europejskiej i międzynarodowej. Tradycje 
Rady sięgają 1910 r. (www.tourisme.gouv.fr),

- Inspekcja Generalna Turyzmu (Inspection générale du tourisme), której misją jest kon
trola,

http://www.tourisme.gouv.fr
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- ODIT - Obserwacja, Rozwój i Inżynieria Turystyki (Observation, développement et 
ingénierie touristiques), która grupuje 3 jednostki:
1. Agencja Francuska Inżynierii Turystycznej (Agence française d’ingénierie touristique 

AFIT) utworzona w 1993 r. w celu polepszenia współpracy między państwem, ko
lektywami lokalnymi, stowarzyszeniami i przedsiębiorcami turystycznymi na rzecz 
turystycznej podaży rynkowej i finansowania inwestycji turystycznych,

2. Obserwatorium Krajowe Turystyki (ONT) powołane w 1991 r. w celu pogłębienia 
znajomości potrzeb i dostosowania do nich operatorów publicznych i prywatnych,

3. Biuro Studiów i Zagospodarowania Turystycznego Gór (SEATM) utworzone w 1964 r. 
Powstały wtedy jeszcze dwa biura - jedno ds. wybrzeży i drugie ds. terenów wiejskich 
- ale z różnych powodów nie przetrwały długo;

- Atout France (Atut Francja) to agencja będąca obecnie najważniejszym organem pań
stwowym w dziedzinie turystyki. Powstała w 2009 r. w miejsce Maison de la France 
(Dom Francji) utworzonym w 1920 r. Zajmuje się informacją i promocją turystyki fran
cuskiej we Francji i za granicą. Ma około 40 przedstawicielstw w 32 krajach i ponad 
tysiąc innych agencji z nimi powiązanych (www.atout-france.fr),

- Rada Krajowa Miast i Miasteczek Rozkwitających, utworzona w 1959 r. w celu polepsze
nia standardu życia ich mieszkańców i pobytu turystów,

- Krajowa Agencja Czeków Wakacyjnych powstała w 1982 r. (zob. rozdz. 7.4),
- Fundusz Solidarnych Wakacji uruchomiony w 1999 r. Jego celem jest pozyskiwanie 

środków, które umożliwiałyby wyjazdy wakacyjne osobom nieakceptowanym i wyklu
czonym (www.tourisme.gouv.fr).

Turystyka we Francji obejmuje formy organizacyjne i instytucjonalne na każdym 
szczeblu administracyjnym. Oprócz instytucji na szczeblu ogólnokrajowym występują 
również na poziomie regionalnym, departamentalnym i gminnym.

Zakres ich kompetencji na różnych szczeblach administracji jest następujący:
- na szczeblu państwa jest to rola „stróża i promotora” interesów społecznych, solidarno

ści i wolności; państwo ma bowiem zapewnić równowagę między rynkiem a prawem 
wszystkich do wypoczynku i turystyki,

- na poziomie regionów jest to odpowiedzialność ekonomiczna i planistyczna,
- na poziomie departamentów jest to dbanie o programy lokalne,
- w gminach rozwój koncentruje się na zagospodarowaniu i usługach turystycznych, któ

re polegają na określeniu pożądanego modelu zagospodarowania we współpracy z sek
torem handlowym i stowarzyszeniami. Państwowe środki finansowe są przeznaczane 
i mogą być wykorzystywane na opracowanie studiów, programów i planów zagospoda
rowania, a ich realizacja jest finansowana głównie ze środków prywatnych. Wykorzy
stywane są także środki finansowe z szeregu programów Unii Europejskiej.
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W tworzeniu struktur regionalnych i departamentalnych w dziedzinie turystyki istot
ną rolę odegrała ustawa o decentralizacji z 1983 r. Jej nowelizacja w 1992 r. uściśliła kom
petencje trzech szczebli władzy terytorialnej (regiony, departamenty, gminy). Między in
nymi zobowiązała regiony do sporządzenia „schematów regionalnych rozwoju turystyki 
i wypoczynku”, a departamenty do przygotowania „schematów zagospodarowania tury
stycznego departamentu”.

W każdym regionie francuskim funkcjonuje Regionalny Komitet Turystyki (Comité 
régional de tourisme CRT). Jest to niewielki zespół organizujący działania służb pań
stwowych w dziedzinie turystyki. Jego celem jest organizowanie turystyki i jej promocja 
w skali krajowej i za granicą. Komitety takie powstały w 1942 r., a w 1987 r. zostały zre
organizowane. Istnieje ich 26 (cztery w Departamentach Zamorskich). Komitet tworzą 
radni regionu i przedstawiciele organizacji turystycznych. W gestii Komitetu leży opra
cowanie schematu regionalnego rozwoju turystyki i wypoczynku, realizacja polityki 
turystycznej (studia, plany, zagospodarowanie, wyposażenie, wykształcenie zawodowe, 
promocja we Francji i za granicą). Komitet przekazuje turystom krajowym i zagranicz
nym wszystkie informacje turystyczne o swoim regionie w formie broszur, magazynów, 
adresów internetowych. Prowadzi też obserwacje i analizy działań różnych jednostek 
strategii regionalnej turystyki i organizacji zawodowych. Komitety są finansowane ze 
środków rad regionalnych, a zgrupowano je w federacji krajowej (FNCRT) (Dreyfous, 
Signoles 2002).

Natomiast na poziomie departamentów działają Departamentalne Komitety Tu- 
ryzmu (CDT) zrzeszone w federacji krajowej (FNCDT). Składają się z podprefektów 
(bądź pełnomocników) oraz przedstawicieli organizacji turystycznych. Komitet jest 
zobowiązany do sporządzenia schematu departamentalnego rozwoju turystyki i do 
koordynacji wszystkich działań w zakresie zagospodarowania i aktywizacji przestrzeni 
departamentu w dziedzinie turystyki i wypoczynku. Jak podaję P. Merlin (2008) pod pa
tronatem komitetów departamentalnych działa 60 służb „wypoczynek-gościna” (LAF), 
pracujących na rzecz tworzenia produktów turystycznych w środowisku wiejskim. One 
również tworzą federację ogólnokrajową (FNLAF).

Na szczeblu gmin działają zaś 2 494 biura turystyczne i 838 związków inicjatyw lokal
nych gminnych i międzygminnych. Ich status uporządkowano w 2007 r.

Francuskie biura turystyczne (w 2010 r. było ich ok. 2 420) są klasyfikowane na okres 
pięciu lat w czterech kategoriach od jednej do czterech gwiazdek1: *

' Od 2014 r. mają być tylko 3 kategorie.
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**** 65 biur,
*łł 319 biur,
** 951 biur,
* 1 084 biur2.

2 Grupa 74 biur była niesklasyfikowana lub znajdowała się w trakcie klasyfikacji.
3 W latach 1959 - 1974 taką nazwę nosiły turystyczne władze krajowe.

Misją biur jest:
-przyjęcie turystów i udzielenie im informacji,
- promocja turystyczna gminy lub grup gmin,
- koordynacja działań różnych partnerów na rzecz rozwoju turystyki lokalnej.
Biuro może także zajmować się tworzeniem lokalnej polityki turystycznej i progra

mów rozwoju, szczególnie w dziedzinie usług turystycznych oraz eksploatacji urządzeń 
służących turystyce i wypoczynkowi. Mają one status stowarzyszenia utworzonego przez 
lokalnych handlowców i hotelarzy. Te organizacje także tworzą federację krajową (FNOT- 
SI) (www.tourisme.gouv.fr).

Odrębne organizacje powstały na wybrzeżach francuskich na mocy prawa z 1964 r. 
W wielu stacjach kąpieliskowych sklasyfikowanych i w gminach na wybrzeżach (istnieje 
ponad 100 takich gmin) funkcjonuje 147 biur o statusie przedsiębiorstwa publicznego 
przemysłu i handlu. Pełnią one rolę związków i inicjatyw lokalnych w zakresie studiów, 
organizacji imprez, zagospodarowania np. portów żeglarskich czy wyciągów mechanicz
nych dla jednostek pływających.

Realizacja programów zagospodarowania turystycznego jest prowadzona przez 
stowarzyszenia gospodarki mieszanej (SEM). Często ich działalność jest powiązana ze 
strefami skoncentrowanego zagospodarowania (ZAC). W ten sposób realizowane były 
wielkie programy międzyresortowe, np. dla Langwedocji-Roussillon (por. rozdz. 2.3.2.), 
wybrzeża Akwitanii (por. rozdz. 2.3.3.) i Korsyki (por. rozdz. 2.3.4.), inicjowane przez 
państwo i wspomagane przez DATAR. Natomiast plan №ge („Śnieg”) był prowadzony 
bezpośrednio przez Komisariat Generalny Turyzmu3. Dla 36 SEM (spośród 1130) tu
rystyka jest głównym przedmiotem działania, a w 577 jest jedną z działalności (Merlin 
2008).

W 1976 r. wyznaczono ok. 300 rejonów przyjęć turystów podlegających przepisom 
o stowarzyszeniach i związkach mieszanych. Odgrywają one rolę doradczą w zagospoda
rowaniu i promocyjną.

Problematyka turystyki zawarta została w szeregu opracowaniach terytorialnych, 
finansowanych przez państwo, a wśród nich wymienić można:
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-Alpy Nadmorskie (2003 r.),
- Ujście Sekwany (2006 r.),
- Ujście Loary (2006 r.),
-Strefa zurbanizowana Lyonu (2006 r.),
-Zagłębie Lotaryngii (2006 r.),
- Metropolia marsylska (2007 r.).

Przedmiotem opracowań były także wybrzeża:
-Jezioro Ihau w Langwedocji (1995 r.),
- Basen Arcachon w Akwitanii (2004 r.),
- Zatoka Morbihan w Bretanii (2006 r.),
- Wybrzeże Charentais i Wybrzeże Trégor-Goëlo nad Atlantykiem, w Bretanii.
Wytyczne zawarte w tych opracowaniach są obowiązujące dla gminnych dokumentów 

urbanistycznych.
Ważną rolę w zarządzaniu turystyką i w jej organizacji odgrywa Kodeks Turystyki (Code 

du Tourisme), opublikowany po raz pierwszy w 2006 r. Obejmuje on ogół pojęć, zasad 
i przepisów prawnych dotyczących sektora turystyki. Ten zbiór przepisów jest wzbogacony 
fachowymi komentarzami specjalistów, m.in. dotyczącymi powiązań z przepisami urbani
stycznymi, handlowymi, budowlanymi, podatkowymi, prawa cywilnego i prawa wiejskiego. 
W 2011 r. ukazało się piąte wydanie [Kodeksu]. Składa się on z czterech części: I - Organiza
cja generalna turystyki, II - Formy turystyki i zawody w turystyce, III - Obsługa, zagospo
darowanie i wyposażenie turystyczne, finansowanie udziałów w wyjazdach wakacyjnych, 
IV - Sprawy finansowe turystyki i podatki, w tym prawo dotyczące kasyn, wypoczynku kra
jowego i funkcjonowania Francuskiego Instytutu Turystyki (L’Institut français du tourisme).

Obok ww. instytucji i organizacji we Francji działają liczne kluby stowarzyszające 
zainteresowane określoną tematyką osoby i przedsiębiorstwa. Kluby są zresztą najstarszą 
we Francji formą organizacyjną turystyki (por. rozdz. 2.2.7). Współcześnie funkcjonują 
one w skali stref turystycznych, np. wybrzeży morskich, miast lub w skali form turystyki, 
np. turystyki winiarskiej i biznesowej. Istnieją także kluby zajmujące się turystyką okre
ślonych grup, np. młodych turystów. Można tu przytoczyć nazwy przykładowych klubów 
działających we Francji:

- Francuski Klub Turystyki Młodych,
- Klub Turystyki w Miastach,
- Klub Wybrzeży Morskich,
- Klub Turystyki Winiarskiej,
- Klub Turystyki Biznesowej,
-Francuski Klub Alpejski (działa od końca XIX w.).
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Niektóre formy turystyki zrzeszone są w ogólnofrancuskich federacjach. Do takich 
należą między innymi:

- Francuska Federacja Gór i Wspinaczek,
- Francuska Federacja Golfowa,
- Francuska Federacja Jeździecka,
- Francuska Federacja Turystyki Rowerowej,
- Francuska Federacja Nudyzmu.
We Francji istnieją także formy organizacyjne turystyki o charakterze branżowym. 

Do takich należy np. grupa hotelarska „Zajazdy francuskie” (Logis de France) o ponad 
60-letniej tradycji. Powstała ona po II wojnie światowej, kiedy pojawiły się hotele połą
czone z restauracjami. Obecnie jest to druga pod względem liczebności członków grupa 
hotelarska w kraju i pierwsza w strefie wiejskiej, gdyż zrzesza 3 250 hoteli - restauracji z 61 
tys. pokoi hotelowych. W 2005 r. „Logis de France” skupiała 18% hotelarstwa francuskiego, 
ponad 20% hotelarstwa niezależnego i 54% przedsiębiorstw hotelowych w sieciach dobro
wolnych (Barbier, Houee 2006).

Coraz większą rolę odgrywa w turystyce francuskiej internet. Jest on źródłem wszech
stronnej informacji turystycznej oraz ułatwia organizowanie wyjazdów i pobytów. 
E-Tourisme ma własną formę organizacyjną, przejawiającą się między innymi dorocz
nymi spotkaniami krajowymi. W 2011 r. odbyły się w Pau VII spotkania (Lehalle 2010).

7.2. Efekty społeczno - ekonomiczne turystyki

Rozległość problematyki społeczno-ekonomicznej turystyki powoduje, że w ramach ni
niejszej publikacji może ona być ujęta tylko w sposób ogólny i opierać się jedynie na przy
kładach.

Wielka skala ruchu turystycznego i zagospodarowania dla turystyki przekłada się na 
istotne efekty społeczno-ekonomiczne w gospodarce Francji. Według danych Światowej 
Organizacji Turystyki Francja zajmuje trzecie miejsce na świecie po USA i Hiszpanii pod 
względem wpływów z przyjazdowej turystyki zagranicznej (Mesplier, Bloc-Duraffour 2009).

Według nowych badań (Gonzales 2012), wydatki turystów zagranicznych we Francji 
w 2011 r. wyniosły 33,4 mld € (tab. 7.1), co w przeliczeniu na jednego turystę stanowiło 
410 €. Ponad % wydatków ponieśli turyści - mieszkańcy Europy.

W 2011 r. turyści francuscy wydali na swoje podróże z motywów osobistych 67,4 mld 
€, z czego wydatki w kraju wyniosły 42,8 mld €, a za granicą 24,6 mld € (tab. 7.2). W po
równaniu z 2010 r. nastąpił wzrost tych wydatków o ponad 10%. Porównanie wydatków 
turystów zagranicznych we Francji i turystów francuskich za granicą wskazuje na do-
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datni dla Francji bilans w tym zakresie. 
Strukturę wydatków turystów mieszka
jących we Francji i turystów przyjezd
nych ilustruje ryc. 7.1.

Największe wpływy spośród wy
branych dziewięciu form turystyki 
przyniosła Francji turystyka bizneso
wa (23 mld € rocznie). Kolejne miejsca 
zajęły turystyka kulturowa (15 mld) 
i górska (9 mld) (tab. 7.3). Uzupełniając 
dane można podać przykład turystyki 
młodych (w wieku 18-25 lat), z której 
wpływy wyniosły w 2006 r. 5,6 mld € 
{Carnet de Route 2007).

Rozmieszczeniu przestrzennemu 
ruchu turystycznego we Francji według 
regionów (tab. 4.1 w rozdz. 4.1) odpo
wiada udział turystyki w ich gospodar
ce (tab. 7.4, ryc. 7.2). Najwyższy udział 
ma turystyka w regionie Ile-de-Fran- 
ce (21%) przed Provence-Alpes-Côte

Tab. 7.1. Wydatki turystów zagranicznych 
we Francji w 2011 roku

Źródło: oprać, na podstawie Gonzalez 2011.

Pochodzenie turystów
Wydatki

mld € % ogółu

Europa 25,6 76,7

w tym: Niemcy 5,1 15,3
Rosja 0,3 0,9
inne kraje 20,2 60,5

Ameryki (Płd., Płn., Śr.) 3,8 11,4

w tym: USA 1,9 5,7
Kanada 0,6 1,8
Brazylia 0,7 2,1

Azja 1,7 5,1

w tym: Chiny 0,5 1,5
Japonia 0,3 0,9
Indie 0,1 0,3

Australia i Oceania 0,7 2,1

Afryka 1,6 4,8

w tym: Afryka Północna 1,0 3,0

Ogółem 33,4 100,0

d’Azur (18,2%) i Rhône-Alpes (15,9%). Znaczący jest też udział turystyki w gospodarce 
regionów nadmorskich: Langwedocji-Roussillon (8,1%) i Akwitanii (7,5%) (tab. 7.4).

Tab. 7.2. Wydatki Francuzów na podróże turystyczne z motywów osobistych w 2011 roku

Wyszczególnienie
Razem wydatki

w tym turystyka

krajowa zagraniczna

(mld €) % (mld €) % (mld €) %

umowy ryczałtowe 15,1 22,4 4,6 10,7 10,5 42,8

zakwaterowanie 12,4 18,4 9,3 21,7 3,1 12,6

transport 14,2 21,1 10,0 23,4 4,2 17,1

inne 25,6 38,1 18,9 44,2 6,7 27,5

Ogółem 67,3 100,0 42,8 100,0 24,5 100,0

Źródło: oprać, na podstawie Scherrer 2012.
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1 zakwaterowanie
w bazie komercyjnej

2 restauracje, kawiarnie

3 usługi wypoczynkowe

4 wyżywienie

5 wynajem fikcyjny 
miejsc noclegowych

6 zakupy I Inne wydatki

7 konsumpcja nleoszacowana

turyści przyjezdni

1 zakwaterowanie
w bazie komercyjnej

2 restauracje, kawiarnie

3 usługi wypoczynkowe

4 wyżywienie

5 wynajem fikcyjny 
mle|sc noclegowych

6 zakupy I Inne wydatki

7 umowy ryczałtowe

Ryc. 7.1. Struktura wydatków turystów mieszkających we Francji i przyjezdnych 
Źródło: opracowanie na podstawie Mémento du tourisme 2008, Poids économique du tourisme 
en France.

Tab. 7.3. Wpływy z turystyki do gospodarki 
francuskiej, według wybranych form 
w 2010 roku

Forma turystyki Wpływy (mid €)

turystyka biznesowa 23,0
w tym kongresowa 3,5

tuiystyka kulturowa 15,0

turystyka górska 9,0

turystyka myśliwska 2,3

turystyczne rejsy morskie 0.4

turystyka golfowa 0,4

turystyka nudystyczna 0,3

żegluga śródlądowa 0,2

Źródło: zestawienie własne na podstawie danych 
dla wymienionych form.

We Francji blisko ćwierć miliona 
przedsiębiorstw działa w sektorze tury
styki (tab. 7.5). Najwięcej jest zakładów 
gastronomicznych (74%), następne 
są hotele (9%) i obiekty funkcjonują
ce w dziedzinie zdrowia (9%), m.in. 
uzdrowiska i centra talasoterapii.

O znaczeniu społeczno-ekono
micznym turystyki we Francji świadczy 
przede wszystkim fakt, że generuje ona 
ponad 1 min miejsc pracy w pełni sezo
nu turystycznego (lato), a ok. 0,7 min 
w zimie. Największe zatrudnienie ma 
miejsce w gastronomii (72%), następne 
w kolejności jest hotelarstwo (ponad 
15%) (tab. 7.5). Niemal połowa zatrud
nionych w turystyce pracuje w trzech

regionach: Ile-de-France (25%), Provence-Alpes-Côte d’Azur ( 11%) i Rhône-Alpes (10%).
Tylko w stacjach zimowych we Francji zatrudnienie wynosi powyżej 100 tys. osób, z czego
18 tys. pracuje w narciarstwie (Sports d’hiver... 2011).
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Ryc. 7.2. Udział turystyki w gospodarce regionów (w %) w 2009 r.
Źródło: opracowanie na podstawie Memento du tourisme 2009.
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Na uwagę zasługuje tu Disneyland 
Paris, który zatrudnia 56 tys. osób i daje 
wpływy wynoszące 6,5 mld €, z czego 
ponad Vi (2,43 mld €) stanowią wydat
ki turystów zagranicznych. Te ostatnie 
stanowiły 6,4% ogółu wpływów dewi
zowych z turystyki francuskiej w 2008 r. 
Cytowane wartości świadczą o wielkim 
znaczeniu tego typu przedsiębiorstwa.

Trzeba podkreślić, że roczne do
chody z narciarstwa we Francji wyno
szą około 1 mld €. Panuje opinia, że 
sporty zimowe są gospodarką „białym 
złotem” (Sports d’hiver: l’économie de 
l’or blanc), a także podobna, że „góry 
są świetlanym kierunkiem ekonomii 
turystycznej” (La montagne 2010).

Specjaliści francuscy zwracają uwa
gę na niedocenianie walorów ekono
micznych drugich mieszkań. Inwestycje 
rodzin w drugie mieszkania stanowią 
blisko 40% ogółu w sektorze turystyki 
(La résidence secondaire... 2010). Z dru
giej strony inni autorzy (Merlin 2008)

Tab. 7.4. Udział turystyki w gospodarce 
regionów Francji w 2007 roku

Region Udział turystyki (%)

Alsace 1.4

Aquitaine 7,5

Auvergne 1,0

Bourgogne 1,1

Bretagne 5,0

Centre 0,5

Champagne-Ardenne 0,3

Corse 1,8

Franche-Comté 0,9

lie de France 21,0

Languedoc-Roussillon 8,1

Limousin 0,4

Lorraine 0,6

Mldl-Pyrénées 2,9

Nord-Pas-de-Calais 1,7

Basse Normandie 1,5

Haute Normandie 0,6

Pays de la Loire 4,3

Picardie 0,5

Poitou-Charentes 3,1

Provence-Alpes-Cöte d’Azur 18,2

Rhône-Alpes 15,9

Źródło: oprać, na podstawie Mémento du tourisme 
2009.

Tab. 7.5. Przedsiębiorstwa turystyczne we Francji w 2007 roku

Rodzaj
Przedsiębiorstwa Zatrudnienie

liczba % osoby %

Hotelarstwo 21 139 9,17 161 016 15,35

Campingi 4 755 2,06 15137 1,44

Inne rodzaje bazy noclegowej 8 772 3,81 31 866 3,04

Restauracje I kawiarnie 170117 73,83 752 882 71,77

Biura turystyczne 4 587 1,99 41 930 4,00

Salony piękności, talasoterapla, uzdrowiska, Spa 21 058 9,14 46197 4,40

Ogółem 230 428 100,00 1 049 028 100,00

Źródło: oprać, na podstawie INSEE - Services ... 2012.
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podkreślają niską intensywność użytkowania tych lokali, szacowaną zaledwie na średnio 
12 noclegów w roku. Wskaźnik ten w hotelarstwie wynosi 91 dla Francuzów i 57 dla tury
stów zagranicznych, a w hotelarstwie plenerowym odpowiednio 35 i 13. Podkreśla się nato
miast dobre wykorzystanie turystycznych mieszkań umeblowanych, użytkowanych przez 
Francuzów wynoszące 116 nocy rocznie4.

4 Brak jest danych dotyczących noclegów turystów zagranicznych w mieszkaniach umeblo
wanych.

5 Pod względem drugich mieszkań Francja bije światowe rekordy, ponieważ udział drugich 
mieszkań w ogólnej puli zasobów mieszkaniowych wynosi aż 10%.

7.3. Miejsce Francji w turystyce światowej
i europejskiej

O pozycji Francji w turystyce światowej i europejskiej decydują przede wszystkim 
jej walory przyrodnicze, kulturowe i krajobrazowe, zasoby turystyczne wybrzeży mor
skich i wysokich gór. Ważną rolę odgrywają też czynniki społeczne - najkrótszy ty
dzień pracy, powszechny dostęp do długich urlopów, skuteczne akcje na rzecz turystyki 
różnych grup społecznych. Podkreślić też trzeba wielowiekowe tradycje ochrony dzie
dzictwa kulturowego oraz różnorodne zagospodarowanie turystyczne dla wielu form 
turystyki. Na specjalne podkreślenie zasługuje otwartość Francuzów na inne kultury 
i narodowości.

Dzięki tym wszystkim czynnikom Francja jest głównym na świecie celem przy
jazdów zagranicznych przed Hiszpanią i USA. W 2010 r. do Francji przybyło 77 min 
turystów zagranicznych (9,4% turystów na świecie), a wśród nich 83% stanowili Euro
pejczycy, głównie Brytyjczycy, Niemcy i mieszkańcy krajów Beneluxu. Pod względem 
dochodów z turystyki Francja zajmuje trzecie miejsce na świecie (46,5 mld $), po USA 
(135 mld $) i Hiszpanii (52,2 mld $) (Mesplier, Bloc-Duraffour 2009, Ptaszycka-Jackow- 
ska 2012, Rocznik statystyczny ...2012).

Francja zajmuje ważne miejsce w Europie i na świecie pod względem turystycznej bazy 
noclegowej. Specjalną rolę odgrywają drugie mieszkania (3,0 min), stanowiące 72% ogółu 
francuskich miejsc turystycznych5. Drugim wyróżniającym Francję typem bazy noclego
wej są campingi (w 2011 r. 13% miejsc). Pod tym względem Francja zajmuje pierwsze 
miejsce w Europie i drugie na świecie, po USA (Francastel 2011).

180



Wybrane problemy współczesnej fazy rozwoju turystyki francuskiej

W czołówce światowej i europejskiej stawiają Francję niektóre formy turystyki. Do 
nich należy turystyka biznesowa, bowiem Francja organizuje największą w Europie liczbę 
kongresów i zajmuje pod tym względem drugie miejsce na świecie po USA. Baza kon
gresowa obejmuje 120 centrów kongresowych ze 147 tys. miejsc i 80 wielkich salonów 
wystawowych (INSEE 2012). Koncentracja turystyki kongresowej w Paryżu powoduje, że 
jest on na świecie głównym jej ośrodkiem.

Na początku lat 70. ubiegłego wieku Francja była prekursorem turystyki konnej i na
dal zajmuje pierwsze miejsce na kontynencie. Turystykę tę uprawia 1 min jeźdźców mają
cych do dyspozycji 200 tys. koni i kuców.

Francja, a głównie jej wybrzeża atlantyckie i śródziemnomorskie, posiada najwięcej 
na świecie centrów nudystycznych (105) i campingów dla nudystów (35). Są one od
wiedzane przez 2 min osób rocznie, spośród których 60% stanowią nudyści zagraniczni 
(INSEE 2012).

Również najsilniej w skali światowej rozwinięta jest francuska talasoterapia. Posiada 
ona 48 spośród 104 centrów talasoterapii na świecie. Znajdują się one w każdym regionie, 
ale szczególna koncentracja ma miejsce na wybrzeżach Bretanii (10) i w regionie Proven
ce-Alpes-Côte d’Azur (8).

Francja ma też najwięcej w Europie myśliwych (1,35 min osób).
Natomiast pod względem turystyki narciarskiej zajmuje drugie miejsce na świecie, 

po USA. W Europie wyprzedza m.in. Austrię, Włochy i Szwajcarię. Decyduje o tym wielka 
liczba osobodni narciarskich (Recueil d’indicateurs et analyses 2011).

Dla rozwoju żeglugi i żeglarstwa śródlądowego ma znaczenie najdłuższy w Europie 
system żeglugowy, który tworzą rzeki i kanały o łącznej długości 8,5 tys. km. Możliwości 
uprawiania żeglarstwa śródlądowego i morskiego idą w parze z faktem, że Francja zajmuje 
drugie miejsce na świecie pod względem produkcji sprzętu pływającego.

Francja ma w Paryżu drugie w Europie - pod względem liczby pasażerów - lotnisko 
obsługujące 81 min pasażerów rocznie. Wyprzedza je londyńskie Heathrow.

Ważną rolę pełni Francja w turystyce religijnej. Sanktuarium w Lourdes, odwiedza
ne rocznie przez 6 min osób, jest największym ośrodkiem pielgrzymkowym w Europie 
i jednym z największych na świecie. Szczególne znaczenie ma ono dla chorych, którzy 
przybywają tu najliczniej w skali świata. Innym znanym sanktuarium jest Sainte-Marie- 
-de-la-Mer, dokąd 24 maja każdego roku przybywają pielgrzymki Romów z całej Europy.
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7.4. Francuska polityka rozwoju turystyki

Duże znaczenie ekonomiczne turystyki we Francji powoduje, że pod względem finanso
wym program „Turystyka” wpisuje się w ramach misji międzyministerialnej jako polityka 
terytorialna. Francuska polityka turystyczna ma trzy priorytety:

-wzmocnić rolę Francji jako celu przyjazdów poprzez zwiększenie frekwencji tury
stycznej,

- dostosować podaż do popytu turystycznego, zwłaszcza w zakresie jakości ofert,
-tworzyć lepsze warunki dla powszechnych wyjazdów wakacyjnych poprzez promo

cję turystyki socjalnej dla seniorów, osób niepełnosprawnych i rodzin niepełnych 
(Schéou 2009).

Światowa Organizacja Turystyki prognozuje, że w latach od 2008 do 2020 ruch 
turystyczny na świecie wzrośnie o 80%. Władze francuskie zakładają, że do 2015 r. licz
ba turystów zagranicznych we Francji osiągnie 100 min osób i kraj ten zachowa pierw
sze miejsce na świecie pod względem wielkości przyjazdowego ruchu zagranicznego. 
Przesunie się natomiast na drugie miejsce pod względem wydatków turystów wyprze
dzając Hiszpanię oraz awansuje z obecnego dziewiątego miejsca na trzecie pod wzglę
dem średniej kwoty wydatków ponoszonych przez jednego turystę (Origet du Cluzeau, 
Vicériat 2009).

We Francji szczególną uwagę skupia się na turystyce „sprawiedliwej i solidarnej” 
(tourisme équitable et solidaire). W pierwszym przypadku jest to dążenie do powszech
nego uczestnictwa w wyjazdach wakacyjnych, a w drugim zapewnienie sprawiedliwego 
przepływu dochodów z turystyki do ludności oferującej usługi turystyczne, zwłaszcza na 
terenach wiejskich.

Turystyka sprawiedliwa i solidarna rozwija się jako jeden z nurtów tzw. „turystyki 
trwale zrównoważonej”. Jest to zespół aktywności i usług proponowanych podróżnym 
przez organizatorów turystyki i przygotowanych przez gminę. Ideą tego ruchu jest to, aby 
wydatki turystów trafiały jak najszybciej i bezpośrednio do odwiedzanej społeczności 
i wspomagały miejscowy rozwój społeczno-ekonomiczny. Celem jest uprzywilejowanie 
usług oferowanych przez miejscową ludność, a turyści zobowiązani są zachowywać się 
z respektem dla miejscowej kultury i środowiska przyrodniczego.

Te i inne zasady znalazły się w opracowanej Karcie Turystyki Sprawiedliwej. W tej 
dziedzinie, w ramach Platformy Francuskiej dla Sprawiedliwego Handlu (PFCE), działa
ją dwie specjalistyczne organizacje na rzecz turystyki sprawiedliwej i solidarnej (Schéou 
2009). Pierwszą jest instytucja bonów wakacyjnych (Chèque-vacances), a drugą Karta 
Etyczna Turystyki (Charte étique du tourisme 2009).
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Bon wakacyjny jest pomocą osobistą ustanowioną przez rząd francuski w 1982 r. po 
szerokiej konsultacji ze związkami zawodowymi i pracodawcami oraz z ministerstwem 
finansów. Celem bonów jest ułatwienie wyjazdów osobom pracującym. Dekretem ustana
wiającym bon wakacyjny utworzono Agencję Krajową ds. Bonów Wakacyjnych (Agence 
Nationale pour les Chèques-vacances ANCV), której zadaniem stała się realizacja bonów. 
Bony przysługują niezależnie od formy wyjazdu wakacyjnego. Mogą być wykorzystywane 
na transport, hotele, restauracje i usługi kulturalne. Mają wartość 10 € i 20 € i są przeka
zywane pracodawcom, którzy następnie dają je pracownikom poprzez włączenie ich do 
comiesięcznego wynagrodzenia.

W 2008 r. wyemitowano ponad 90 min bonów o łącznej wartości 1,1 mld €, które 
zostały podzielone między 23 tys. przedsiębiorstw. Z bonów tych skorzystało 3,17 min 
pracowników, co wraz z ich rodzinami stanowi 7 min osób.

We Francji i Departamentach Zamorskich oraz w krajach Unii Europejskiej w 2008 r. 
istniało 160 tys. punktów przyjmujących bony. Punkty te są oznaczone nalepkami „Bie
nvenue chèque-vacances” (INSEE 2012 ).

Karta Etyczna Turystyki została opracowana w ramach Światowego Kodeksu Etyki 
Turystyki. Głównymi zasadami etycznymi w turystyce są:

- turystyka czynnikiem trwałego rozwoju,
- turystyka użytkownikiem dziedzictwa kulturowego i jego pomnażania,
-turystyka aktywnością przynoszącą korzyści krajom i gminom przyjmującym 

turystów,
- turystyka czynnikiem tworzącym miejsca pracy i wpływającym na wykształcenie za

trudnianych,
- informacja dla turystów i ich ochrona.
Karta została podpisana przez szereg instytucji, w tym przez koleje francuskie (SNCF) 

i Klub Śródziemnomorski (Charte étique... 2009).
We Francji, podobnie jak w innych krajach europejskich, dobrze rozwija się ekoturysty- 

ka, określana też mianem „turystyki zielonej” (écotourisme lub tourisme vert) i traktowana 
zgodnie z definicją Międzynarodowego Stowarzyszenia Ekoturystyki z 1991 r. W 2005 r. 
powstało Francuskie Stowarzyszenie Ekoturystyki (AFE), które grupuje najważniejsze 
osoby i instytucje zaangażowane w działania środowiskowe. Stowarzyszenie łączy wie
lu przedsiębiorców i hotelarzy, właścicieli campingów, kierowników biur turystycznych 
i przewodników - wszystkich, którym bliski jest model turystyki zielonej.

W ostatnich dziesięcioleciach dynamicznie rozwijają się we Francji nowe formy tury
styki: turystyka seniorów (dawniej osób trzeciego wieku) i turystyka niepełnosprawnych. 
W obu przypadkach są to potencjalnie ogromne rynki turystyczne. Opracowywane 
są i realizowane specjalne programy państwowe aktywizacji tych form.

183



Geografia turystyczna Francji

Do nowych i szybko rozwijających się form należą turystyka ludyczna, koncentrująca 
się głównie w wielkich parkach tematycznych (rozrywkowych i edukacyjnych), turystyka 
konna, gastronomiczna i winiarska oraz przemysłowa (por. rozdz. 5).

Francja uczestniczy w kształtowaniu europejskiej sieci wielkich szlaków turystycz
nych pieszych Grandes Randonnées Européenes i rowerowych, w ramach planu Euro Vélo.
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Zakończenie

Opracowania dotyczące turystyki w skali całego kraju zawsze przysparzają wiele trudno
ści w ich realizacji ze względu na szeroki zakres problemowy omawianej dziedziny. Trud
ności te potęgują się, gdy przedmiotem jest duży kraj - jak właśnie Francja - o ogrom
nym bogactwie i zróżnicowaniu zasobów przyrodniczych, kulturowych, historycznych 
i współczesnych, będących podstawowymi walorami turystycznymi. Walory te są we 
Francji umiejętnie i z wielką kulturą przystosowywane i zagospodarowywane dla ruchu 
turystycznego, charakteryzującego się tam wielością form.

W wielu dziedzinach badanego zjawiska Francja zajmuje czołowe miejsce w skali 
europejskiej i światowej, a także odgrywa rolę prekursorską w tworzeniu podstaw rozwo
ju turystyki. Dotyczy to między innymi usprawnień komunikacyjnych w postaci lotnisk, 
sieci autostrad i linii kolejowych dużych prędkości (TGV). Bardzo ważne jest umiejętne 
łączenie polityki ekologicznej z ekonomiczną w ramach przyrodniczych obszarów chro
nionych - parków narodowych i regionalnych. Na podkreślenie zasługują także rozwią
zania społeczno- ekonomiczne, a wśród nich kształtowany od końca XIX w. wymiar 
czasu wolnego, turystyka osób niepełnosprawnych oraz wiejska, uwzględniająca potrzeby 
mieszkańców wsi.

Mimo że walory turystyczne i towarzyszące im zagospodarowanie znajdują się na 
całym terytorium Francji kontynentalnej, wyraźne są dwa główne kierunki ruchu tu
rystycznego: wybrzeża Oceanu Atlantyckiego i Morza Śródziemnego oraz góry - Alpy 
i Pireneje, Masyw Centralny, Jura i Wogezy. Specjalną rolę w turystyce odgrywają mia
sta, a wśród nich Paryż. Ponadto gęsta jest sieć miejsc/punktów zainteresowań tury
stycznych, takich jak zabytki czy parki tematyczne oraz elementów liniowych - szlaków 
turystycznych.

Francuski ruch turystyczny cechuje sezonowość wynikająca przede wszystkim z wa
runków klimatycznych. Głównymi sezonami są okresy lata i zimy. Koncentracja ruchu 
w tych dwóch sezonach jest bardzo silna. Szczególnie dotyczy to tradycyjnych, sierpnio
wych wyjazdów urlopowych i związanego z nimi zatłoczenia dróg. Podejmowane są róż
ne kroki w celu wydłużenia obu sezonów wypoczynkowych oraz czasu pracy obiektów 
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noclegowych i gastronomicznych. Znaczenie w tym zakresie ma we Francji turystyka 
biznesowo-kongresowa, ludyczna i festiwalowa oraz zdrowotna.

Specjalnościami francuskiej turystyki są przede wszystkim turystyka gastronomiczna 
i winiarska. Wiążą się one z doskonałą kuchnią francuską i francuskimi winami. Do roz
woju turystyki gastronomicznej niewątpliwie przyczynił się przewodnik gastronomiczny 
Michelin rouge, wydawany od początku XX w. i wskazujący najlepsze restauracje we 
Francji, a ostatnio także w innych krajach. Do specjalizacji turystycznej Francji należy też 
talasoterapia.

Badaniami statystycznymi ruchu turystycznego zajmuje się Institut National de la Sta
tistique et des Etudes Economiques (INSEE). Ich przedmiotem jest ruch turystyczny i baza 
noclegowa. Ostatnio w badaniach ruchu liczbę osób-turystów zastępuje się liczbą podej
mowanych podróży.

W ruchu turystycznym we Francji dużą rolę odgrywają turyści zza granicy. Znaczna ich 
część posiada w tym kraju własne domy lub wynajmuje apartamenty, względnie miesz
kania. Także Francuzi stosunkowo często wyjeżdżają za granicę, ale ich wydatki są tam 
znacznie mniejsze od krajowych, co wpływa na dodatni bilans turystyki.

Autorka ma nadzieję, że „Geografia turystyczna Francji" pozwoli Czytelnikowi lepiej 
zrozumieć fenomen turystyki francuskiej tym bardziej że Francja jest krajem, w którym 
narodziło się wiele koncepcji związanych z szeroko pojętą turystyką. Odpowiednio zorga
nizowane usługi turystyczne tworzą ważny sektor gospodarki narodowej.

Autorka chciałaby, aby prezentowane w książce doświadczenia francuskie mogły być 
przenoszone w większym niż dotychczas zakresie na teren polskiego rynku turystycznego. 
Polska ma wszelkie warunki do tego, aby turystyka odgrywała ważną rolę w jej struktu
rze ekonomicznej. Powinniśmy w tym celu wykorzystywać osiągnięcia Francji w różnych 
dziedzinach naszej turystyki.
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Fot. D. Ptaszycka-Jackowska

Fot. 1.3. Dolina Vénéon w masywie Ecrins (region Rhône-Alpes). Wysoko na przełęczy 
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Fot. 1.4. Dolina Isère w Alpach (region Rhône-Alpes). Fot. D. Ptaszycka-Jackowska
Fot. 1.5. Dolina Isère za zbiornikiem Lac du Chevril (region Rhône-Alpes).

Fot. D. Ptaszycka-Jackowska
Fot. 1.6. Park Regionalny Vercors (Prealpy) - widok na Alpy z Przełęczy Rousset

(1254 m npm) (region Rhône-Alpes). Fot. D. Ptaszycka-Jackowska
Fot. 1.7. Prealpy. W głębi zbocza masywu Vercors (region Rhône-Alpes).

Fot. D. Ptaszycka-Jackowska
Fot. 1.8. Krajobraz Masywu Centralnego w południowej Owernii.

Fot. D. Ptaszycka-Jackowska
Fot. 1.9. Masyw Centralny - dolina rzeki Tarn (region Auvergne).

Fot. D. Ptaszycka-Jackowska
Fot. 1.10. Stożki dawnych wulkanów w Parku Regionalnym „Wulkany Owernii” 

w Masywie Centralnym (region Auvergne). Fot. D. Ptaszycka-Jackowska
Fot. 1.11. Stożki wulkaniczne w Owernii. http://oifroad.takamaka.fr
Fot. 1.12. Lac du Chevril - zbiornik zaporowy na Isère w Alpach (region Rhône-Alpes). 

Fot. D. Ptaszycka-Jackowska
Fot. 1.13. Dolina Romanche w Alpach. Zbiornik „Barrage Chambon”

(region Rhône-Alpes). Fot. D. Ptaszycka-Jackowska
Fot. 1.14. Śluza na Kanale Południowym. Fot. B. Zachara
Fot. 1.15. Kamieniste wybrzeże w Biarritz w czasie odpływu. Fot. I. Sołjan
Fot. 1.16. Odpływ morza w Cancale (Bretania). Fot. D. Ptaszycka-Jackowska

http://oifroad.takamaka.fr
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Fot. 1.17. Plaża w stacji kąpieliskowej Granville (region Basse-Normandie) zalana 
w czasie przypływu. Fot. J. Omylak

Fot. 1.18. Granville - stacja kąpieliskowa w regionie Basse-Normandie podczas 
odpływu. Fot. J. Omylak
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Fot. D. Ptaszycka-Jackowska

Fot. 1.20. Cap Fréhel - skały klifu (Zachodnia Bretania). Fot. D. Ptaszycka-Jackowska
Fot. 1.21. Cap Fréhel - charakterystyczne dla Bretanii wrzosowiska (Zachodnia Bretania). 

Fot. D. Ptaszycka-Jackowska
Fot. 1.22. La Grande Casse (3 852 m n.p.m.) - najwyższy szczyt w Parku Narodowym 

Vanoise (region Rhône-Alpes). Fot. D. Ptaszycka-Jackowska
Fot. 1.23. Le Mont Pourri (3779 m n.p.m.) w masywie Vanoise (region Rhône-Alpes). 

Fot. D. Ptaszycka-Jackowska
Fot. 1.24. Barre des Ecrins (4102 m n.p.m.) w Parku Narodowym Ecrins.

Widok z Przełęczy Galibier w Alpach Graickich (2645 m n.p.m.) 
(region Rhône-Alpes). Fot. D. Ptaszycka-Jackowska

Fot. 1.25. Tignes - widok ogólny stacji narciarskiej (region Rhône-Alpes).
Fot. M. Ciemborowicz

Fot. 1.26. Stoki zagospodarowane dla narciarstwa w Tignes - alpejskiej stacji narciarskiej 
(region Rhône-Alpes). Fot. M. Ciemborowicz

Fot. 1.27. Park Regionalny Vercors (Prealpy). Obszar Rezerwatu Przyrody
(region Rhône-Alpes). Fot. D. Ptaszycka-Jackowska

Fot. 1.28. Mont Aiguille (2086 m n.p.m.) w masywie Vercors.
Fot. D. Ptaszycka-Jackowska

Fot. 1.29. Wąwóz Gorges Grands Goulets w zachodniej, wapiennej części Parku 
Regionalnego Vercors. Fot. D. Ptaszycka-Jackowska

Fot. 1.30. Park Regionalny Vercors - rynek miasteczka Lans-en-Vercors
(region Rhône-Alpes). Fot. D. Ptaszycka-Jackowska

Fot. 1.31. Dyskusja terenowa między reprezentantami miejscowej ludności oraz władz 
departamentalnych i regionalnych nad zagospodarowaniem spornych terenów 
w alpejskim paśmie Belledonne koło Grenoble. Fot. D. Ptaszycka-Jackowska

Fot. 1.32. Rezerwat przyrody „Scandola” położony w północnej części zatoki
Golfe de Porto na Korsyce, www.tripadvisor.fr

Fot. 1.33. Półwysep Scandola w Rezerwacie Przyrody o tej samej nazwie, położony 
w północnej części zatoki Golfe de Porto na Korsyce, www.corsematin.com

Fot. 1.34. Wulkaniczne skały w Rezerwacie Przyrody „Scandola” na Korsyce. 
http://voyages.orange.fr
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Fot. 1.35. Stacja Drogi Krzyżowej poświęcona pamięci młodych Polaków (Vercors).
Fot. D. Ptaszycka-Jackowska

Fot. 1.36. Dzikie białe konie w rezerwacie Camargue (delta Rodanu)
(region Provence-Alpes-Côte d’Azur). Fot. D. Ptaszycka-Jackowska

Fot. 1.37. Widok na zatokę Golfe de Porto na Korsyce, http://www.vacancescorse.net
Fot. 1.38. Forum rzymskie w Lyonie. Fragment miasta wpisany na Listę Światowego 

Dziedzictwa UNESCO. Fot. D. Ptaszycka-Jackowska
Fot. 1.39. Nîmes - mury rzymskiej areny (region Langwedocja-Roussillon).

Fot. D. Ptaszycka-Jackowska
Fot. 1.40. Arles - mury rzymskiej areny (region Provence-Alpes-Côte d’Azur).

Fot. D. Ptaszycka-Jackowska
Fot. 1.41. Nîmes - „Maison Carrée” (20 - 12 r. p.n.e.) (region Langwedocja-Roussillon). 

Fot. D. Ptaszycka-Jackowska
Fot. 1.42. Kościół romański (XI - XII w.) w Nasbinals - punkt etapowy na Szlaku 

św. Jakuba do Santiago de Compostela (region Langwedocja-Roussillon). 
Fot. D. Ptaszycka-Jackowska

Fot. 1.43. Romański „Le Palais de l’Isle” (XI w.) w Annecy. Pierwotnie fort, okresowo 
więzienie, obecnie muzeum historyczne (region Rhône-Alpes).
Fot. D. Ptaszycka-Jackowska

Fot. 1.44. Les Beaux de Provence w paśmie Alpilles (region Provence-Alpes-Côte d’Azur). 
Fot. D. Ptaszycka-Jackowska

Fot. 1.45. Les Baux de Provence - wnętrze średniowiecznego miasteczka 
(region Provence-Alpes-Côte d’Azur). Fot. D. Ptaszycka-Jackowska

Fot. 1.46. Paryż - gotycka Katedra Notre-Dame. Fot. M. Baścik
Fot. 1.47. Narbonne - Katedra Saint Just - gotycki dziedziniec Saint Eutrope

(region Langwedocja-Roussillon). Fot. M. Baścik.
Fot. 1.48. Chartres - miasto z gotycką katedrą i wspaniałymi witrażami. Widok ogólny 

(region Centre). Fot. D. Ptaszycka-Jackowska
Fot. 1.49. Wersal - zespół pałacowo-parkowy z XVII w. Wejście. Fot. M. Baścik
Fot. 1.50. Wersal - jedno z pałacowych skrzydeł. Fot. M. Baścik
Fot. 1.51. Wersal - przykład pałacowego wnętrza. Fot. M. Baścik
Fot. 1.52. Wersal - słynne ogrody przy Pałacu Wersalskim założone w XVII w.

Na zdjęciu „La Fête des Grandes Eaux". Fot. R. Pawlusiński
Fot. 1.53. Dzielnica Montmartre u stóp Bazyliki Sacré Coeur w Paryżu. Fot. M. Baścik
Fot. 1.54. Paryż - Galeria La Fayette z dekoracjami bożonarodzeniowymi.

Fot. R. Pawlusiński
Fot. 1.55. Paryż - Kabaret Moulin Rouge. Fot. R. Pawlusiński
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Fot. 1.56. Romańskie opactwo benedyktynów (XII w.) w Saint - Savin, w dolinie rzeki 
Gaves (region Midi-Pyrénées). Fot. D. Ptaszycka-Jackowska

Fot. 1.57. Avignon - Palais des Papes z XIV w. (region Provence-Alpes-Côte d’Azur). 
Fot. M. Baścik

Fot. 1.58. Avignon - słynny most z XII w. na Rodanie. Fot. M. Baścik
Fot. 1.59. Carcassonne - widok na otoczone murami miasto

(region Langwedocja-Rousillon). Fot. D. Ptaszycka-Jackowska
Fot. 1.60. Carcassonne - wejście do miasta przez bramę w murach.

Fot. D. Ptaszycka-Jackowska
Fot. 1.61. Lyon - Rodan przepływający przez Stare Miasto. Fot. D. Ptaszycka-Jackowska
Fot. 1.62. Orange - antyczny amfiteatr (region Provence-Alpes-Côte d’Azur). 

Fot. M. Baścik
Fot. 1.63. Blois - jeden z największych zamków w Dolinie Loary (region Centre). 

Fot. A. Motyl-Adamczyk
Fot. 1.64. Zamek Chambord - największy w Dolinie Loary (region Centre).

Fot. A. Motyl-Adamczyk
Fot. 1.65. Zamek w Angers w Dolinie Loary. Fot. A. Motyl-Adamczyk
Fot. 1.66. Chenonceaux - zamek w Dolinie Loary - widok ogólny.

Fot. D. Ptaszycka-Jackowska
Fot. 1.67. Chenonceaux - zamek w Dolinie Loary. Fot. D. Ptaszycka-Jackowska
Fot. 1.68. Zamek Azay-le-Rideau w Dolinie Loary (region Centre).

Fot. A. Motyl-Adamczyk
Fot. 1.69. Zamek w Cherbourgu z początku X w. (region Basse-Normandie). Fot. J. Fujak
Fot. 1.70. Ogrody w stylu renesansowym, założone na początku XX w. przy zamku 

Villandry (region Centre). Fot. A. Motyl-Adamczyk
Fot. 1.71. Pont du Gard - akwedukt rzymski (region Langwedocja-Roussillon).

Fot. M. Baścik
Fot. 1.72. Mont-Saint-Michel (region Basse-Normandie). Fot. J. Omylak
Fot. 1.73. Mont-Saint-Michel (region Basse-Normandie) w czasie odpływu.

Fot. J. Omylak
Fot. 1.74. Mont-Saint-Michel (region Basse-Normandie). Fragment Opactwa i murów. 

Fot. J. Omylak
Fot. 1.75. Mont-Saint-Michel (region Basse-Normandie). Fragment Opactwa i murów. 

Fot. J. Omylak
Fot. 1.76. Mont-Saint-Michel - mury. Fot. D. Ptaszycka-Jackowska
Fot. 1.77. Wirydarz opactwa Mont-Saint-Michel. Fot. D. Ptaszycka-Jackowska
Fot. 1.78. Mont-Saint-Michel - uliczka w miasteczku. Fot. D. Ptaszycka-Jackowska
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Fot. 1.79. Palais de Chaillot w Paryżu. Fot. M. Baścik
Fot. 1.80. Centrum G. Pompidou w Paryżu. Fot. D. Ptaszycka-Jackowska
Fot. 1.81. Pałac Kongresowy w Paryżu. Fot. D. Ptaszycka-Jackowska
Fot. 1.82. Centrum Nauki i Techniki „La Villette” w Paryżu. 

www.redressement-productif.gouv.fr
Fot. 1.83. Paryż - nowy gmach Biblioteki Narodowej. Fot. D. Ptaszycka-Jackowska
Fot. 1.84. Forum des Halles w Paryżu. Fot. D. Ptaszycka-Jackowska
Fot. 1.85. Współczesna piramida na zabytkowym dziedzińcu paryskiego Muzeum Luwr. 

Fot. M. Baścik
Fot. 1.86. Muzeum Sztuki Współczesnej Gare d’Orsay. Fot. D. Ptaszycka-Jackowska
Fot. 1.87. Paryż- dzielnica La Defence. Fot. D. Ptaszycka-Jackowska
Fot. 1.88. Nowoczesna dzielnica Part-Dieu w Lyonie. D. Ptaszycka-Jackowska
Fot. 1.89. Lille - fragment nowego centrum miasta. Fot. D. Ptaszycka-Jackowska
Fot. 1.90. Pierwsza na świecie (1966 r.) elektrownia pływowa na rzece Rance

w Saint-Malo w Zachodniej Bretanii. Fot. D. Ptaszycka-Jackowska
Fot. 1.91. Nowoczesny wiadukt w Millau wybudowany nad rzeką Tam w ciągu autostrady 

Clermont-Ferrand - Montpellier. www.tapeciarnia.pl/francja_wiaduktMillau
Fot. 1.92. Katzenheim - miasteczko w Alzacji. Fot. A. Motyl-Adamczyk
Fot. 1.93. Strasburg - Alzacja. Parlament Europejski usytuowany nad Renem.

Fot. A. Motyl-Adamczyk

Fotografíe w rozdziale drugim

Fot. 2.1. Hotel Carlton w Cannes wybudowany w latach 1909 - 1913. Fot. M. Baścik
Fot. 2.2. Plakat (z roku 1880) stacji kąpieliskowej Arcachon jako stacji letniej i zimowej 

(Akwitania). www.google.pl/search?q=arcachon
Fot. 2.3. Nicea - Promenada Angielska. Fot. D. Ptaszycka-Jackowska
Fot. 2.4. Antibes - stacja kąpieliskowa na Wybrzeżu Lazurowym, położona między 

Niceą a Cannes, (region Provence-Alpes-Côte d’Azur). Fot. M. Baścik
Fot. 2.5. Antibes - fragment starych fortyfikacji z XVII w. Fot. M. Baścik
Fot. 2.6. Antibes - port jachtowy Vauban. W głębi twierdza Fort Carré z połowy XVI w. 

Fot. M. Baścik
Fot. 2.7. Deauville - stacja kąpieliskowa. Na zdjęciu zabudowa z lat 90. XIX w.

(region Basse-Normandie). Fot. R. Pawlusiński
Fot. 2.8. Deauville - stacja kąpieliskowa. W głębi stuletni hotel Royal Barrière z 1913 r. 

Fot. R. Pawlusiński
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Fot. 2.9. Granville - stacja kąpieliskową powstała w latach 50. XIX w. w regionie 
Basse-Normandie. Na pierwszym planie Kasyno. Fot. J. Omylak

Fot. 2.10. Wyprawa na Mont Blanc (4810 m n.p.m.) w 1880 r. 
www.google.fr/alpinisme.histoire

Fot. 2.11. Wycieczka przez lodowiec Mer de Glace koło Chamonix. 
www.commons.wikimedia.org

Fot. 2.12. Saint Chély d’Aubrac. Klasztor - szpital (XII w.) i wieża (XIV w.) - 
przeznaczone dla pielgrzymów wędrujących Szlakiem św. Jakuba do Santiago 
de Compostela (region Midi-Pyrénées). Fot. D. Ptaszycka-Jackowska

Fot. 2.13. Romański kościół Templariuszy z XII w. w Luz-Saint-Sauveur
(region Midi-Pyrénées). Fot. D. Ptaszycka-Jackowska

Fot. 2.14. Port Grimaud - pierwsza we Francji marina (Lazurowe Wybrzeże Morza 
Śródziemnego). Fot. D. Ptaszycka-Jackowska

Fot. 2.15. Marina Cogolin - plan (Lazurowe Wybrzeże Morza Śródziemnego). Marina 
zaplanowana na wzór Port Grimaud. Fot. D. Ptaszycka-Jackowska

Fot. 2.16. Budowa Mariny Cogolin na Lazurowym Wybrzeżu Morza Śródziemnego. 
Fot. D. Ptaszycka-Jackowska

Fot. 2.17. Pomnik Horacego Benedykta Saussure i Jacques a Balmat w Chamonix. 
www.commons.wikimedia.org

Fot. 2.18. Okładka przewodnika Guide Michelin rouge z 1929r. 
www.google.pl/search?q=guide+michelin

Fot. 2.19. Seria map drogowych wydana przez oficynę Michelin w latach 1929-1941. 
www.acagcm.com/cartes_routiers

Fot. 2.20. La Grande Motte - stacja kąpieliskowa powstała na przełomie lat 60. i 70. XX 
w., (Langwedocja-Roussillon). Fot. D. Ptaszycka-Jackowska

Fot. 2.21. Zabudowa stacji kąpieliskowej La Grande Motte. Fot. D. Ptaszycka-Jackowska 
Fot. 2.22. Port Leucate - rejon turystyczny (Langwedocja-Roussillon).

Fot. D. Ptaszycka-Jackowska
Fot. 2.23. Las sosnowy charakterystyczny dla krajobrazu Akwitanii. 

htttp://www.routard.com
Fot. 2.24. Wydmy na wybrzeżu atlantyckim koło Arcachon (region Aquitaine). 

http://freemages.co.uk
Fot. 2.25. Największa w Europie ruchoma wydma Pylą („Dune du Pylą”) na wybrzeżu 

Akwitanii. www.arcachon.com
Fot. 2.26. Pola słoneczników w Akwitanii. http://www.alternative-aquitaine.co.uk
Fot. 2.27. Port d’ Albert w Vieux-Boucau-les-Bains na wybrzeżu Akwitanii. 

http://www.photos-voyage.com
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Fot. 2.28. Calanche koło Piany nad zatoką Golf de Porto na Korsyce.
http://blog.zoomon.fr

Fot. 2.29. Fragment wybrzeża zbudowanego z wapienia plioceńskiego koło
Ajaccio - stolicy Korsyki. Fot. M. Motyl

Fot. 2.30. Wybrzeże płd-wsch. Korsyki - ciąg niezagospodarowanych jeszcze plaż.
Fot. G. Korzeniak

Fot. 2.31. Dzika plaża w San Ciprianu na Korsyce (płd-wsch. wybrzeże koło Porto
Vecchio). Fot. E.Wojtaszek-Dahan

Fot. 2.32. Charakterystyczny fragment wybrzeża Korsyki w części płd-wsch. koło Porto
Vecchio. Fot. E.Wojtaszek-Dahan

Fot. 2.33. Skaliste wybrzeża Korsyki w Bonifacio. Fot. J. Korzeniak
Fot. 2.34. Bonifacio na południu Korsyki. Port promowy i jachtowy. Mury z XII w.

Fot. J. Korzeniak
Fot. 2.35. Widok na Calvi - miasto położone na północno-zachodnim wybrzeżu

Korsyki, http://www.restonsgroupes.fr
Fot. 2.36. Przełęcz Col d’Allos w Alpach Południowych w Parku Narodowym

Mercantour (region Provence-Alpes-Côte d’Azur), http://pl.wikipedia.org/wiki 
Fot. 2.37. Jezioro Lac d’ Allos w Alpach Południowych w Parku Narodowym Mercantour 

(region Provence-Alpes-Côte d’Azur), http://talent.paperblog.fr
Fot. 2.38. Luberon - Park Regionalny w Alpach Południowych (region Provence-Alpes-

-Côte d’Azur). https://www.google.fr/search?q=mercantour+digne
Fot. 2.39. Park Regionalny „Luberon” - w Alpach Południowych - pola lawendy

(region Provence-Alpes-Côte d’Azur).
(http://www.flickr.com/photos/michalo/6053002590/

Fot. 2.40. Pra Loup - stacja narciarska w Alpach Południowych (region Provence-Alpes-
-Côte d’Azur), http://www.net-provence.com/villes/pra-loup/pra_loup-2.jpg 

Fot. 2.41. Isola 2000 - stacja narciarska (region Provence-Alpes-Côte d’Azur), http:// 
blog.dunordausud.fr

Fotografie w rozdziale trzecim

Fot. 3.1. Hotel Negresco w Nicei w 1913 r. www.chezpipo.fr
Fot. 3.2. Słynny hotel Negresco wybudowany w 1912 r. w Nicei. Widok współczesny.

Fot. M. Baścik
Fot. 3.3. Lourdes - dzielnica hoteli w sąsiedztwie sanktuarium.

Fot. D. Ptaszycka-Jackowska
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Fot. 3.4. Przykład zabudowy hotelowej w alpejskiej stacji narciarskiej Tignes (region 
Rhône-Alpes) powstałej w latach 70. i 80. ubiegłego wieku.
Fot. M. Ciemborowicz

Fot. 3.5. Zabudowa hotelowa w alpejskiej stacji narciarskiej Tignes (region Rhône-Alpes). 
Fot. M. Ciemborowicz

Fot. 3.6. Drugie rezydencje w Sausset-les-Pins koło Marsylii.
Fot. D. Ptaszycka-Jackowska

Fot. 3.7. Saint Tropez na Lazurowym Wybrzeżu - nowoczesna dzielnica turystyczna 
„Super Eden” (region Provence-Alpes-Côte d’Azur).
Fot. D. Ptaszycka-Jackowska

Fot. 3.8. Saint Tropez - zabudowa turystyczna „Super Eden".
Fot. D. Ptaszycka-Jackowska

Fot. 3.9. Drugie domy - zespół w Parku Regionalnym Vercors.
Fot. D. Ptaszycka-Jackowska

Fot. 3.10. Wioska wakacji rodzinnych (WF) w Rosans koło Gap (region Provence- 
-Alpes-Côte d’Azur) w Prealpach. Fot. D. Ptaszycka-Jackowska

Fot. 3.11. Dolina Ponturin koło Landry w Alpach. Schronisko de Rosuel
(region Rhône-Alpes). Fot. D. Ptaszycka-Jackowska

Fot. 3.12. Dom Pielgrzyma w sanktuarium La Salette w Alpach (region Rhône-Alpes). 
Fot. D. Ptaszycka-Jackowska

Fot. 3.13. Deauville - stacja kąpieliskowa - współczesna zabudowa z apartamentami 
(region Basse-Normandie). Fot. R. Pawlusiński

Fot. 3.14. Trouville-sur-Mer - stacja kąpieliskowa (region Basse-Normandie).
Fot. R. Pawlusiński

Fot. 3.15. Cannes - zespół zabudowy z apartamentami. Fot. M. Baścik
Fot. 3.16. Narciarska trasa zjazdowa koło Vassieux, wykorzystywana w lecie przez 

małych rowerzystów (Park Regionalny Vercors). Fot. D. Ptaszycka-Jackowska
Fot. 3.17. Trasa narciarstwa biegowego w Vassieux, wykorzystywana w lecie jako szlak 

pieszy i rowerowy (Park Regionalny Vercors). Fot. D. Ptaszycka-Jackowska
Fot. 3.18. Tignes - alpejska stacja narciarska, (region Rhône-Alpes).

Fot. M. Ciemborowicz
Fot. 3.19. Narciarska trasa zjazdowa w Tignes - alpejskiej stacji narciarskiej

(region Rhône-Alpes). Fot. M. Ciemborowicz
Fot. 3.20. Stok narciarski w Tignes - alpejskiej stacji narciarskiej (region Rhône-Alpes). 

Fot. M. Ciemborowicz
Fot. 3.21. Tignes - stacja narciarska w Alpach (region Rhône-Alpes) - różne typy 

zagospodarowania i zabudowy. Fot. M. Ciemborowicz
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Fot. 3.22. San Ciprianu na Korsyce (koło Porto Vecchio na wybrzeżu płd-wsch.) - rozwi
jająca się stacja kąpieliskowa, głównie z zabudową rezydencyjną.
Fot. E.Wojtaszek-Dahan

Fot. 3.23. Berek - plaża w 1910 r. Powozy kąpielowe służące do przewożenia letników na 
plażę (region Nord-Pas-de-Calais). www.upload.wikimedia.org

Fot. 3.24. Nicea - plaża w 1910 r. www.chezpipo.fr
Fot. 3.25. Nicea - zagospodarowana plaża. Widok współczesny. Fot. M. Baścik
Fot. 3.26. Zagospodarowana plaża w Nicei. Fot. M. Baścik
Fot. 3.27. Korsyka - zagospodarowana plaża w San Ciprianu (płd-wsch. wybrzeże koło 

Porto Vecchio). Fot. E. Wojtaszek-Dahan
Fot. 3.28. Saint Tropez - stara część miasta z portem żeglarskim (Lazurowe Wybrzeże). 

Fot. D. Ptaszycka-Jackowska
Fot. 3.29. Wnętrze mariny w Port Grimaud na Lazurowym Wybrzeżu (region Provence- 

-Alpes-Côte d’Azur). Fot. D. Ptaszycka-Jackowska
Fot. 3.30. Marina Port Grimaud na Lazurowym Wybrzeżu. Fot. D. Ptaszycka-Jackowska
Fot. 3.31. Bonifacio na południu Korsyki. Port jachtowy. Fot. J. Korzeniak
Fot. 3.32. Vulcania - park tematyczny w Parku Regionalnym „Wulkany Owernii” 

w Masywie Centralnym (region Auvergne). Fot. I. Sołjan
Fot. 3.33. Zagospodarowanie punktu widokowego w Parku Regionalnym Vercors - prze

łęcz Rousset (1254 m n.p.m.). Fot. D. Ptaszycka-Jackowska
Fot. 3.34. Krajobraz Doliny Loary (region Pays de la Loire). Fot. A. Motyl-Adamczyk
Fot. 3.35. Przepust na Kanale Południowym umożliwiającym spływ od Morza Śródziem

nego do Atlantyku. Fot. B. Zachara
Fot. 3.36. Lourdes - Centrum dla Chorych im. Jana Pawła II.

Fot. D. Ptaszycka-Jackowska
Fot. 3.37. Lourdes - wydzielony pas ruchu dla chorych na wózkach i łóżkach.

Fot. D. Ptaszycka-Jackowska
Fot. 3.38. Restauracja prowadzona przez młodzieżową spółkę produkującą sery 

w Laguiole (Aubrac w Masywie Centralnym). Fot. D. Ptaszycka-Jackowska

Fotografie w rozdziale piątym

Fot. 5.1. Romańska Bazylika św. Marii Magdaleny w Vézelay (region Bourgogne).
Fot. D. Ptaszycka-Jackowska

Fot. 5.2. Vézelay. Romański tympanon z XII w. w Bazylice św. Marii Magdaleny
(region Bourgogne). Fot. D. Ptaszycka-Jackowska
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Fot. 5.3. Pielgrzymka do opactwa Mont-Saint-Michel ok. 1910 r. Pocztówka ze zbiorów 
A. Jackowskiego

Fot. 5.4. Le Puy en Velay (region Auvergne). Katedra i figura Nótre-Dame-de-France.
Fot. D. Ptaszycka-Jackowska

Fot. 5.5. Le Puy en Velay (region Auvergne). Ulica prowadząca do romańskiej Katedry.
Fot. D. Ptaszycka-Jackowska

Fot. 5.6. Lourdes (region Midi-Pyrénées). Bazylika Niepokalanego Poczęcia NMP
(tzw. „bazylika górna”). Fot. D. Ptaszycka - Jackowska

Fot. 5.7. Sanktuarium maryjne La Salette w Alpach (region Rhône-Alpes).
Fot. D. Ptaszycka-Jackowska

Fot. 5.8. Droga do sanktuarium La Salette w Alpach (region Rhône-Alpes).
Fot. D. Ptaszycka-Jackowska

Fot. 5.9. Sanktuarium La Salette - Droga Krzyżowa przed Bazyliką
(region Rhône-Alpes). Fot. D. Ptaszycka-Jackowska

Fot. 5.10. Tignes - alpejska stacja narciarska - tereny uprawiania wolnych zjazdów
(freestyle) (region Rhône-Alpes). Fot. M. Ciemborowicz

Fot. 5.11. Sisteron. Przełom rzeki Durance zwany „Bramą Prowansji” („la Porte de la
Provence” (region Provence-Alpes-Côte d’Azur). Fot. D. Ptaszycka-Jackowska 

Fot. 5.12. Stalaktyty w grocie La Clamouse w Saint Jean de Fos (grota odkryta w 1945 r.) 
(region Langwedocja-Roussillon). Fot. D. Ptaszycka-Jackowska

Fot. 5.13. Hodowla psów myśliwskich w Zamku Cheverny w Dolinie Loary (region 
Centre). Fot. A. Motyl-Adamczyk

Fot. 5.14. Wędkarstwo uprawiane na Korsyce w San Ciprianu koło Porto Vecchio
(wybrzeże płd-wsch.). Fot. G. Korzeniak

Fot. 5.15. Wybrzeże w Saint-Malo (Zachodnia Bretania). Fot. D. Ptaszycka - Jackowska 
Fot. 5.16. Specjały regionalne sprzedawane w Granville (region Basse-Normandie).

Fot. J. Omylak
Fot. 5.17. Owoce morza sprzedawane w Granville (region Basse-Normandie).

Fot. J. Omylak
Fot. 5.18. Dojrzewalnia serów w młodzieżowej spółce produkującej sery regionalne 

w Laguiole (Aubrac w Masywie Centralnym). Fot. D. Ptaszycka-Jackowska
Fot. 5.19. Plakat młodzieżowej spółki produkującej regionalne sery w Laguiole

(Aubrac w Masywie Centralnym). Fot. D. Ptaszycka-Jackowska
Fot. 5.20. Droga przez winnice w Alzacji. Fot. A. Motyl-Adamczyk
Fot. 5.21. Kasyno w sąsiadującym z Francją Monte-Carlo (Monaco).

Fot. D. Ptaszycka-Jackowska
Fot. 5.22. Kasyna w Cannes. Fot. M. Baścik
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Fot. 5.23. Kasyno w Granville - stacji kąpieliskowej w regionie Basse-Normandie. 
Fot. J. Omylak

Fot. 5.24. Lourdes - przejazd chorych na uroczystości organizowane przed Bazyliką. 
Fot. D. Ptaszycka-Jackowska

Fot. 5.25. Turystyka konna - przejazd po plaży w okolicach Deauville (stacja kąpieliskowa 
w regionie Basse-Normandie). Fot. R. Pawlusiński

Fot. 5.26. Jezioro w Annecy z rozwiniętymi sportami wodnymi.
Fot. D. Ptaszycka-Jackowska

Fot. 5.27. Paryż - Sekwana ze statkami spacerowymi (bâteaux mouches).
Fot. K. Krzemień

Fot. 5.28. Ajaccio - port promowy i żeglarski na Korsyce. Fot. M. Motyl
Fot. 5.29. Zwiedzanie statkiem wybrzeży Rezerwatu Przyrody „Scandola” (Korsyka), 

http://commons.wikimedia.org
Fot. 5.30. Deauville - stacja kąpieliskowa w regionie Basse-Normandie. Port jachtowy, 

w głębi budynek Kasyna. Fot. R. Pawlusiński
Fot. 5.31. Lotnisko Satolas w Lyonie. Fot. D. Ptaszycka-Jackowska

Fotografie w rozdziale szóstym

Fot. 6.1. Port w Ajaccio na Korsyce z fragmentem murów cytadeli z XV w.
Fot. M. Motyl

Fot. 6.2. Wybrzeże klifowe przylądka Cap Frćhel (Zachodnia Bretania).
Fot. D. Ptaszycka-Jackowska

Fot. 6.3. Alpy - masyw Mont Blanc (4810 m n.p.m.) (region Rhône-Alpes).
Fot. D. Ptaszycka-Jackowska

Fot. 6.4. Lodowiec „Mer de Glace” koło Chamonix. D. Ptaszycka-Jackowska
Fot. 6.5. Wyjście z groty w lodowcu „Mer de Glace” koło Chamonix w Alpach 

na wysokości 1909 m n.p.m. (region Rhône-Alpes).
Fot. D. Ptaszycka-Jackowska

Fot. 6.6. Lodowiec „Mer de Glace” koło Chamonix w Alpach. Wyjście z groty 
w lodowcu (region Rhône-Alpes). Fot. D. Ptaszycka-Jackowska

Fot. 6.7. Cyrk lodowcowy „Cirque de Gavarnie” pod szczytem Mont Perdu 
(3352 m n.p.m.) w Parku Narodowym i Rezerwacie Biosfery „Pyrénées 
Occidentales”. Fot. D. Ptaszycka-Jackowska

Fot. 6.8. Pasmo Jury. Fot. D. Ptaszycka-Jackowska
Fot. 6.9. Pasmo Wogezów (Alzacja). Fot. A. Motyl-Adamczyk
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Fot. 6.10. Widok na Wogezy. Fot. A. Motyl-Adamczyk
Fot. 6.11. La Grave w Dolinie Romanche w masywie Ecrins. Fot. D. Ptaszycka-Jackowska 
Fot. 6.12. Stoki La Meije (3983 m n.p.m.) w masywie Ecrins.

Fot. D. Ptaszycka-Jackowska
Fot. 6.13. Paryż - wejście do Palais de Justice (Pałac Sprawiedliwości). Po lewej stronie 

gotycka Sainte Chapelle. Fot. R. Pawlusiński
Fot. 6.14. Lyon - Bazylika Nôtre Dame de Fourvière (region Rhône-Alpes).

Fot. D. Ptaszycka-Jackowska
Fot. 6.15. Lille - pierzeja zabytkowego rynku na Starym Mieście.

Fot. D. Ptaszycka-Jackowska
Fot. 6.16. Le Puy en Velay - ogólny widok miasta. Fot. M. Baścik
Fot. 6.17. Annecy - Kanał Thion w starej części miasta nazywanego „Alpejską Wenecją” 

(region Rhône-Alpes). Fot. D. Ptaszycka-Jackowska
Fot. 6.18. Stara zabudowa wiejska w Carnac - Bretania. Fot. M. Furmanek
Fot. 6.19. Stara zabudowa wiejska w Owernii - Masyw Centralny.

Fot. D. Ptaszycka-Jackowska
Fot. 6.20. Stara zabudowa wiejska w Parku Regionalnym Vercors.

Fot. D. Ptaszycka-Jackowska
Fot. 6.21. Park Regionalny Vercors z najwyższym szczytem Grand Veymont

(2341 m npm) (region Rhône-Alpes). Fot. D. Ptaszycka-Jackowska
Fot. 6.22. Carcassonne - średniowieczne mury otaczające miasto. Fot. M. Baścik
Fot. 6.23. Carcassonne - średniowieczne mury. Fot. M. Baścik
Fot. 6.24. Droga na Przełęcz Galibier (2645 m n.p.m.) zajęta przez jesienny redyk owiec

i osłów (region Rhône-Alpes). Fot. D. Ptaszycka-Jackowska
Fot. 6.25. Koronczarki w Chartres. Fot. D. Ptaszycka-Jackowska
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Indeks nazw geograficznych

Abriès 75
Adour 97
Afryka 31, 37, 56, 118-120, 177
Agde 86,100
Agen 142
Agriates 73
Aiguille du Midi 94,154
Aiguilles de Bavella 71
Aillons (Les) 94
Aix-les-Bains 42, 47, 133, 169
Ajaccio 71, 100, fot. 2.29, 5.28, 6.1
Akwitania 15, 16, 19, 30, 37, 48, 49, 55, 60, 

66-68, 70, 72, 82, 97, 99, 101, 112, 133, 
135, 138, 154, 159, 162, 164, 166, 174, 
175, 177, 179, fot. 2.23, 2.26

Albertville 46, 49, 94
Algeria 75
Allier 13,169
Allos 75
Allues (Les) 87
Alpe d’Huez 92,94
Alpilles 22, fot. 1.44
Alpy 9,13,15,18, 19, 37,42-44,47, 51, 53, 

88, 91, 92, 94, 136, 138, 139, 149, 154, 
158,163, 164,166, 185

Alpy Delfinackie 56, 164
AlpyGraickie 14, 163
Alpy Kotyjskie 14, 73,74,164
Alpy Nadmorskie 14, 73, 74,164,175

Alpy Południowe 48, 49, 55, 60, 73-76, 90, 
136, 137, 160, 163, 164

Alpy Północne 59, 73, 75, 90, 93, 136, 137, 
163,164

Alpy Prowansalskie 74, 75,164
Alpy Sabaudzkie 164
Alsace -> Alzacja
Alzacja 30, 58, 86, 87, 101, 112, 131, 142, 

143, 166, 179, fot. 5.20
Amćlie-les-Bains 133
Ameryka 45,75, 118-121, 155, 156, 177
Amiens 28, 29
Amnéville-les-Thermes 33
Andorra 152
Angers 127,128, fot. 1.65
Angles (Les) 95
Anglia -» Wielka Brytania
Anjou 127
Annecy 28, 51, 53,154, 158,166, fot. 1.43, 

6.17
Antibes 42, 86 fot. 2.4, 2.5, 2.6
Antyle 155, 156
Aquitaine -» Akwitania
Aramis 14
Arbois 143
Arcachon 42, 43, 66, 68-70, 97, 98, 162, 

175, fot. 2.2,2.24
Arc-et-Senans 29
Arcs (Les) 91,92,94, 137
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Ardeny 13,14, 142
Argelès 62-64
Argon 14
Ariège 95, 152
Arles 27, fot. 1.40
Arleux 142
Armorique 22, 23, 25
Ars sûr Formans 130
Arvieux 75
Atlantyk 9,13,14,16, 70, 98,102,107,151, 

156, 162, 175, 185
Atlas 88, 135
Aube 143
Aubrac fot. 3.38, 5.18,5.19
Aude (E) 60,62,63, 86
Aurillac 142
Auron 75
Auron-Saint-Etienne-de-Tinée 75
Australia 120,156, 177
Austria 59, 91,121, 129,137,152,155,181
Auvergne -> Owernia
Aux Sources de Caudallie 134
Aven Armand 138
Avesnois 22, 23
Aveyron 31,139
Avoriaz 137
Awinion 29, 32, 51, 53,133,154, fot. 1.57,

1.58
Ax-3 Domaines 95
Ax-les-Thermes 95,169
Azay-le-Rideau fot. 1.68
Azja 31, 118-121, 156, 177
Bagnères-de-Bigorre 42,47
Balaruc-les-Bains 133
Ballons des Vosges 22, 23,96
Baltyk 156
Barcarès 63-65

Barcelonnette 77
Bareges 42,47,95
Baronnies (Les) 75
Barrage Chambon fot. 1.13
Barre des Ecrins 53 fot. 1.24
Basen Akwitański 13,14
Basen Paryski 13-15
Basse - Normandie 16, 30,112,130,179
Bastia 100
Baule (La) 97,162
Bayonne 66
Beaune 46
Beaux de Provence (Les) 28, fot. 1.44,1.45
Bedeilhac 25
Belgia 57-59,86, 106,118, 119, 121, 152
Belledonne fot. 1.31
Beneluks 53,59,121,131
Benelux -> Beneluks
Berarde (La) 18
Berc 163, fot. 3.23
Bergerac 143
Bermudy 155,156
Berre 15
Beziers 42, 63, 65
Biarritz 43, 66, 68, 100,128,162, 165,

fot. 1.15
Biot 33
Biscarrosse 15,66,69
Bizancjum 71
Bliski Wschód 56
Blois fot. 1.63
Bolonia 47
Bonifacio 71, 73, fot. 2.33, 2.34, 3.31
Bordeaux 29, 37, 39,43,66,68, 69, 90,100, 

103, 129, 132-134, 141-143, 157, 165, 
166

Bordelais 142
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Boucles de la Seine Normande 22
Boulogne 100,134
Boulogne-sur-Mer 33, 105, 163
Bourbonne-les-Bains 41,42
Bourges 28, 29
Bourgogne -» Burgundia
Brazylia 120,177
Brenne 22
Brest 33,100
Bretagne -> Bretania
Bretania 14-16,27,29,30,56-58,100,102, 

112, 113, 118, 128, 130, 135, 156, 175, 
179, 181

Bretania-Finistère 162
Bréville 48
Briançon 75
Brides-les-Bains 94
Brière 22, 23
Bruksela 37,51,53,165
Butgaria 152
Burgundia 19, 30, 112, 130, 142, 143,179
Cabanes-de-Fleury 63
Cabourg 98
Caen 28
Calais 100,163
Calanche fot. 2.28
Calanque de Piana 71
Calanques 19
Calvi 71, 100 fot. 2.35
Camargue 15, 22,23,25,60,161,162, 

fot. 1.36
Cancale fot. 1.16, 1.19
Canet-Plage 63, 64
Cannes 42,43,48,86, 90,98,100,101,134,

155,162, 163, fot. 2.1, 3.15, 5.22
Cantal 95,139
Cap d’Agde 63

CapFréhel fot. 1.19,1.20, 1.21, 6.2
Capbreton 69
Caps et Marais d’Opale 22
Carcans 15, 66
Carcans-Maubuisson 70
Carcassonne 28, 29, fot. 1.59, 1.60, 6.22, 

6.23
Cargèse 71
Carnac 27, fot. 6.18
Carnon 62
Cassus 19
Castillon-en-Couseran 142
Cauchois 162
Causses du Quercy 22
Cauterets 95,169
Cavaillon 142
Cazaux 15,66
Centre 30,112, 179
Centre Ouest - Atlantique 16
Cerbère 60, 62, 65
Cervin -> Barre des Ecrins
Cévennes 18, 19, 150
Chaîne de Puys 105
Chalonnes 29
Chambéry Savoie 158
Chambord 32, fot. 1.64
Chamonix 33,42, 44,47, 49, 52, 53, 87, 92, 

94, 137, 138, 154, fot. 2.17
Champagne -> Szampania
Champagne-Ardenne 30,112, 179
Chantilly 165
Charentais 162
Charente Maritime 106
Chartres 29, 46, 130, 165, fot. 1.48, 6.25
Chartreuse 22,28, 54
Chenonceaux fot. 1.66,1.67
Cherbourg 163, fot. 1.69
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Cheverny fot. 5.13
Chiny 120, 121, 135, 177
Cirque de Gavarnie fot. 6.7
Cité de la Mer (La) 131
Clamouse (La) fot. 5.12
Claouey 70
Clermont-Ferrand 11,103,105,129,

fot. 1.91
Cold’Allos 74, fot. 2.36
Col du Lautaret 94
Colleville 32
Collioure 98,163
Combarelles (Les) 27
Concarneau 142
Conceze 142
Contrexéville 42
Corse -> Korsyka
Corte 96
Côte basque 66
Côte du Rhône 142
Côte landais 66
Côte médocaine 66
Cotentin 14,162
Courchevel 91, 94,136
Coventry 65,158
Creances 142
Crêt de la Neige 14
Croix Haute (La) fot. 1.1
Cypr 152
DalekiWschôd 156
Dania 121
Dax 133
Deauville 43,90,98,163, fot. 2.7,2.8, 3.13, 

5.25, 5.30
Delta Rodanu 60,161,162
Dents du Midi 164
Deux Alpes (Les) 94, fot. 1.3

Devoluy fot. 1.1
Dieppe 100, 134
Dignes-les-Bains 102
Dinard 97,163
Dolancourt 33, 106
Dolina Loary 29, 56, 102, 135, fot. 3.34
Dolina Renu 9,13
Dolina Rodanu 13,15,47
Dolina Saony 13
Dombes 14
Donostia 66
Dordogne 138
Dróme 75, 152
Dune du Pylą -» Pylą
Dunkierka 9, 13, 99
Durance 74-76, fot. 5.11
Ecrins 18,19, 76, 164, fot. 1.24, 6.11, 6.12
Egipt 119
Elancourt 106,132
Epesses (Les) 33,105
Erdeven 27
Esterel 161,162
Estonia 152
Etretat 42
Europa 10,13, 25, 27,28,47, 52, 55, 58,59, 

66, 75, 84, 97, 118-121, 128, 129, 131, 
139, 150, 155, 156, 165, 176, 177, 180, 
181, 184

Evian 42, 47, 169
Fecamp 163
Finlandia 121,152
Flandria 15
Florencja 47
Fointainebleau 18, 29, 165
Font Romen 95
Font-de-Gaume 27
Fontenay 27,29
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Font-Sancte 73
Forêt d’ Orient 22
Franche-Comté 30, 112, 142,179
Francuskie Posiadłości Antarktyczne 10
Francuskie Terytoria 10
Galia 27,46
Galibier fot. 1.24, 6.24
Galicja (w Hiszpanii) 47
Gap 75, fot. 3.10
Garonna 15,29,66,68,69
Gâtinais Français 22,23
Gavarnie 138
Gaves fot. 1.56
Gérardmer 54
Ghisoni 96
Giverny 32
Golfe de Porto 27, fot. 1.32,1.33, 1.37
Gorges Grands Goulets fot. 1.29
Grand Ballon 14
Grand Massif - Flaine (Le) 92,137
Grand Veymont fot. 6.21
Grande Casse (La) fot. 1.22
Grande Motte (La) 62, 97, 100, fot. 2.20,

2.21
Grands Causses 22, 23
Granville 43,163, fot. 1.17,1.18, 2.9, 5.16,

5.17, 5.23
Grau d’Agde (Le) 63
Grau-de-Vendres 63
Grau-du-Roi (Le) 62
Grave (La) 94, fot. 6.11
Grecja 59,71, 105, 118, 119, 121, 152
Grenoble 24,46, 49, 54, 55, 75, 94, 158
Gréoux-les-Bains 75,133
Gruissan 63
Grup 69
Gua (La) 142

Guilvinec 99
Gujana Francuska 10,155
Gujan-Metras 142
Gwadelupa 10
HautAsco 96
Haute-Marne 41,131 
Haute-Normandie 16, 30,112,179
Haute-Vallée de Chevreuse 22,23 
Haut-Jura 22
Haut-Languedoc 22-24
Hawaje 156
Hawr 29, 99, 100
Hérault 63,138
Hiszpania 29, 41, 45, 47, 57, 58-60, 65, 66,

86, 106, 118, 119, 121, 128, 129, 139, 
141, 146, 151, 152, 155, 162, 176, 180, 
182

Holandia 57-59, 86, 121, 144, 152, 153 
Hong-Kong 58
Houlgate 42
Hyères 42, 53
Ile de Bréhat 33
Ile de Ré 97
Ile-de-France 14, 28-30, 82, 103, 112, 118, 

122, 127-129, 154, 165, 166,177-179
Indie 120,121, 135, 177
Irlandia 58,121
Iroise 25
Isère 158, fot. 1.4, 1.5
Islandia 59
Isola 2000 75, fot. 2.41
Japonia 120, 121, 135, 137, 177
Jerozolima 47
Jezioro Annecy 15, 154, 164, fot. 5.26
Jezioro Bourget 15,154,164
Jezioro Genewskie 15,154,164
Jonzac 33
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Jura 9, 13, 88, 96, 136-138, 143, 152, 164, 
185, fot. 6.8

Jurançon 143 
Kanada 120, 137,177
Kanał La Manche 9, 13, 16, 37, 47, 51, 53,

98, 100, 155, 156, 161,162
Kanał Panamski 156
Kanał Południowy 15, 29, 107, fot.

1.14,3.35
Kanał Transakwitański 68,69 
Karaiby 155,156
Kartagina 71 
Katzenheim fot. 1.92
Korsyka 9,10,15,16, 21-24, 27, 29, 30, 37,

48,49, 55,60, 71-73, 79, 80,96,98,100, 
101, 112, 136, 137, 151, 155, 160, 162, 
164, 174, 179, fot. 2.30, 2.32

Kraj Basków 58,66,68,162 
Kraków 11
Księstwo Monaco -> Monaco
Lac d’ Allos fot. 2.37
Lac du Chevril fot. 1.5, 1.12 
Lacanau 66,69,162 
Laguiole fot. 3.38, 5.18, 5.19 
Landes de Gascogne 22, 23, 97 
Landry fot. 3.11 
Landy 14,66,68,162 
Languedoc - Roussillon 15,16, 19, 30, 48,

49, 55, 60-62, 64-66, 69, 72, 79, 80, 86,
87,97,101,112,133,135,138,143,158, 
159, 162, 164,174, 175,177, 179 

Langwedocja -> Languedoc - Roussillon 
Lans-en-Vercors fot. 1.30 
Lascaux 27
Lautrec 142
Lazurowe Wybrzeże 42-44, 47, 51, 53, 57,

59, 71, 73, 75, 79, 80, 86, 98, 135,143, 
157, 161, 162,166

Leucate 63-65, fot. 2.22
Lewarde 128
Ligérien 162
Lille 33, 34, 37, 128, 132, 165, fot. 1.89,

6.15
Limousin 30, 112, 179
Lisieux 113
Livarot 142 
Livradois-Forez 22, 23 
Loara 13, 15, 28, 166,175
Loire-Anjou Touraine 22, 23
Londyn 37, 38, 52, 53, 65, 165
Loran 95
Lorient 100, 162
Lorraine -> Lotaryngia
Lotaryngia 22, 30, 101,112, 142,175, 179
Lourdes 37, 47, 51, 82, 107, 129, 130, 148,

157, 164-166, 181, fot. 3.3, 3.36, 3.37, 
5.6, 5.24

Loures-Barousse 142
Lozère 138
Luberon 22, 23, 74, fot. 2.38, 2.39
Luchon 95
Luksemburg 59, 118,119,121, 152
Luxembourg -> Luksemburg
Luz-Ardiden 95
Luz-Saint-Sauveur fot. 2.13
Lyon 27,29, 34, 37, 39,46, 51,65,103,128, 

131, 132, 141, 157, 158, 165, 166, 175, 
fot. 1.38, 1.61, 1.88, 5.31, 6.14

Madiran 143
Maine-et-Loire 131 
Maizières-les-Thermes 33 
Majotta 10
Makao 58
Mans (Le) 33
Marais du Cotentin et du Bessin 22-24
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Marine Cogolin 48, 101, fot. 2.15, 2.16
Marne-la-Vallée 33, 131
Maroko 88, 119, 135, 138, 146
Marseillan-Plage 63
Marsylia 19, 37, 39, 42, 46, 100, 153, 155, 

157,175
Martynika 10
Mas-d’Azil 25
Massif des Bauges 22
Masyw Armorykański 13,14
Masyw Centralny 13-15,18, 35, 37,47, 95, 

101, 105, 136, 137, 139, 164, 166, 185, 
fot. 1.8, 1.9, 1.10, 6.19

Mathes (Les) 33
Maures 161,162
Maurienne 50
Méditerranée -> Morze Śródziemne
Médoc 66,162
Megève 92,94
Meije(La) 94, fot. 6.12
Meksyk 156
Menton 42, 65
Menuires (Les) 94
Mer de Glace 154, fot. 2.11, 6.4, 6.5, 6.6
Mercantour 18, 19, 73, 75, 76, 164
Méribel 94
Merlimont 131
Métabief 96
Metz 133, 142
Midi-Pyrénées 19,30,31,82,101,112,130,

133,139,164, 179
Millau 33,35, fot. 1.91
Millevaches en Limousin 22
Miquelon 10
Moliets 69
Molines-en-Queyras 75
Monaco 10, 33, 97, 98, 143, fot. 5.21

Mongie (La) 95
Mont Aiguille fot. 1.28
Mont Blanc 14,43,47, 52, 92, 94, 108,137, 

138,148,163, fot. 2.10,6.3
Mont Dauphin 75
Mont Pelât 164
Mont Perdu 29, fot. 6.7
Mont Pourri (Le) fot. 1.23
Montagne d’Arrée 14
Montagne de Reims 22
Montalivet 69, 98
Mont-Dore 95
Monte Carlo -> Monaco
Monte Cinto 71
Monte Retondo 71
Montenvers 154
Montgenèvre 44,76
Montpellier 42, 43, 60, 62, 63, 65, 139, 162
Monts d’Ardèche 22
Mont-Saint-Michel 28, 29, 32, 46, 130, 

fot. 1.72, 1.73. 1.74, 1.75, 1.76, 1.77, 
1.78, 5.3

Morlaix 163
Morteau 142
Morvan 22
Morze Czarne 155,156
Morze Liguryjskie 74
Morze Północne 9,13, 98,161,163
Morze Śródziemne 9,13,15,16,19,29, 37, 

56, 79-81, 98, 100, 107, 151, 155, 156, 
162, 166, 185

Moza 14
Mozela 14
Nancy 29
Nantes 32, 37, 99, 128, 165, 166
Narbonnaise en Méditerranée 22
Narbonne 60, 63,65, fot. 1.47
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Nasbinals fot. 1.42
Névers 130
New York 91
Niaux 25
Nice -> Nicea
Nicea 33, 37, 39, 42, 43, 51, 53, 75, 80, 86, 

98, 100, 128, 132, 134, 155, 157, 162, 
163, 165, 166, fot. 2.3, 3.1, 3.2, 3.24, 
3.25, 3.26

Niemcy 58, 59, 86, 106, 119-121,129,131, 
137, 150, 152, 155, 177

Nîmes 27, 29, fot. 1.39, 1.41
Noirmoutier 98
Nord-Pas-de-Calais 16, 30, 36, 112, 131, 

179
Normandia 15, 43, 47, 52, 53, 56, 134, 135
Normandie-Maine 22,23
Nyons 75, 142
Ocean Atlantycki -> Atlantyk
Oceania 31,118-120,177
Oise-Pays de France 22
Oloron Sainte-Marie 149
Orange 27, 29, 44, fot. 1.62
Orres 75
Ostriconi 73
Owernia 13, 30, 35, 95, 101, 105, 112, 130, 

133, 179, fot. 1.11,6.19
Padirac 33
Pailhés 25
Palavas 43,62
Palombaggia 73
Paray le Monial 130
Paris -> Paryż
Paryż 18, 25, 28, 29, 31, 32, 34, 36, 38, 

42, 43, 50-53, 56, 65, 82, 83, 86, 87, 
103-105, 107, 110, 126-132, 141, 150, 
153, 154, 157, 163, 165, 166, 169, 179,

181,185 fot. 1.46, 1.53,1.54,1.55,1.79,
1.80, 1.81, 1.82, 1.83, 1.84, 1.85, 1.86, 
1.87, 5.27, 6.13

Pau 176
Pays de la Loire 30, 112, 179
Peîra-Cava 75
Pelât 73
Pelvoux 18
Perche 22
Périgord-Limousin 22
Périgueux 27
Perpignan 60, 63, 65, 143,158, 162
Peru 28
Peyragudes 95
Pfâlzerwald 25
Piana 71, fot. 2.28
Pian-Engaly 95
Pic du Midi (Le) 95
Picardie 30, 112, 142, 179
Pierrelatte 33
Pilât 22,23
Pireneje 9, 13, 15,18,19, 21, 29, 37, 42,44,

47, 51, 56, 60, 66, 88, 91, 95, 101, 130, 
136-139, 149, 150, 152, 163, 164, 185 

Pireneje Atlantyckie 164
Pireneje Wschodnie (Pyrénées Orientales) 

95, 164
Pireneje Wysokie (Haut Pyrénées) 95
Pireneje Zachodnie (Pyrénées Occidenta

les) 18
Plagne (La) 91,92,94,137
Plailly 33
Plombières-les-Bains 42
Poitiers 33,46,105
Poitou-Charentes 30,105,112,179 
Polinezja Francuska 10
Polska 58,121,152,186

224



Indeks nazw geograficznych

Pont du Gard 29, fot. 1.71
Pontigny 27
Ponturin fot. 3.11
Port Cros 19, 25
Port d’ Albert 69, 70
Port Grimaud 48, 86, 101, fot. 2.14, 3.29,

3.30
Portes du Soleil (Les) 94,137 
Port-Leucate -> Leucate
Porto 73
Portugalia 58, 59, 118, 119, 121, 129, 141,

152
Pouilly-sur-Loire 143
Pra-Loup 75, fot. 2.40
Prealpy 14, 94, 164, fot. 1.7
Prealpy Castellane 74
Prealpy Digne 74
Prealpy Nicejskie 73
Prealpy Prowansalskie 74, 75
Prealpy Vaucluse 74 
Provence-Alpes-Côte d’Azur 16, 19, 30,

73, 82, 86, 87, 103, 112, 118, 122, 129, 
135, 146, 177-179, 181

Prowansja 15, 29, 58, 102,135, 161,162 
Puy de Sancy 14
Puy en Velay (Le) 46, 130, 166, fot. 5.4,

5.5, 6.16
Puys 13
Pyla 66, fot. 2.25
Pyrénées Ariégeoises 22,25
Pyrénées Catalanes 22
Queyras 22, 23, 73, 75, 76, 164
Racou (Le) 64
Ramsar 25
Rance 128, fot. 1.90
Reims 28, 29
Ren 15,40

Réunion 10
Rhône-Alpes 19, 30, 36, 58, 82, 86, 93, 101, 

103, 112, 118, 122, 129, 130, 133, 146, 
157, 177-179

Risoul 75
Rocamadour 46,130
Rochefort-Sur-Mer 102
Rochelle (La) 98-100,162,163
Rodan 15, 25, 34,40,62
Romanche fot. 1.13, 6.11
Rosans fot. 3.10
Roscoff 135, 142
Rosja 120, 121, 177
Rosuel fot. 3.11
Rouen 99, 132
Rousses 96
Rousset fot. 1.6, 3.33
Royan 43,106, 162
Rumunia 152
Rzym 47, 71, 105
Saarbrücken 59
Sabaudia 45, 87, 108, 148, 158
Sables-d’Ollonne (Les) 42,43,162
Saint Chély d’ Aubrac fot. 2.12
Saint Denis 27
Saint Emilion 29,142
Saint Etienne Bouthéon 158
Saint Jean de Fos fot. 5.12
Saint Nazaire 99,100,128
Saint Ours les Roches 33
Saint Pourcain sur Sioule 143
Saint Raphaël 42
Saint Tropez 48, 97, 98, 101, 163, fot. 3.7, 

3.8, 3.28
Saint-Brieuc 163
Saint-Cyprien 62-64,100
Sainte Anne dAurey 130
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Sainte-Marie-de-la-Mer 130,181
Sainte-Marie-Plage 64
Saint-Lary 95
Saint-Lizier 25
Saint-Malo 33, 34, 98, 128, 163, fot. 1.90,

5.15
Saint-Martin-de-BelleviIle 94
Saint-Pierre 10
Saint-Pierre-de-Chartreuse 54
Saint-Pierre-sur-Mer 63
Saint-Pouręain-sur-Besbre 33
Saint-Remy-de-Provence 27,142
Saint-Savin fot. 1.56
Saint-Savin sur Gartempe 29
Saint-Verán 75
Salette (La) 130,164, fot. 3.12, 5.7, 5.8, 5.9
San Ciprianu fot. 2.31, 3.22, 3.27, 5.14
San Sebastian 66
Sancy 95
Sanguinet 15
Santiago de Compostela 27, 29, 41, 46,47, 

129, 150, 170
Saona 34
Sarę 33
Sausset-les-Pins fot. 3.6
Scandola 73, fot. 1.32,1.33,1.34, 5.29
Scarpe-Escaut 22, 24
Schengen 59
Schwarzwald 13, 58
Seine-Saint-Denis 127
Sekwana 15, 29, 40, 154, 175, fot. 5.27
Serre Chevalier 75, 76
Serre-Ponęon 75
Séte 63,135
Sigean 33
Sisteron 75, fot. 5.11
Skandynawia 156

Soulac 70
St. Jean-de-Luz 66
St. Opportune-la-Mare 142
Stany Zjednoczone 45, 84, 86, 118-121, 

128, 137,146,156,176, 177,180, 181
Strasbourg -> Strasburg
Strasburg 9, 13, 33, 37, 127, 142, 165, 166, 

fot. 1.93
Sully 29
Super Besse 95
Szampania 19,128,142,165
Szwajcaria 57-59, 86, 91, 121, 137, 152, 

164, 181
Szwecja 121
Tajlandia 135
Tania (La) 94
Tarentaise 50
Tarn 35, 57, 127, fot. 1.9, 1.91
Tête de F Estrop 74
Thau 175
Tignes 91-94,136,137, fot. 1.25,1.26, 3.4,

3.5, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 5.10
Tokio 58
Toledo 128
Toulon -> Tulon
Toulouse -> Tuluza
Touquet-Paris-Plage (Le) 43,163
Tourmalet 95
Tours 46
Trie-sur-Baise 142
Trois Vallées (Les) 92,94,137
Trouville 43, 90,163
Trouville-sur-Mer 43, 142, fot. 3.14 
Tulon 19, 100
Tuluza 27, 37, 39, 51,65,138,139,142,157
Tunezja 102,119,135
Turyn 76
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Ubaye 74
Vaccarès 15
Vald’Eze 96
Val d’Isère 91,92,136,137
Val Thorens 91,94,136
Valberg 75
Vallée du Louron 95
Valras-Plage 63
Vanoise 11, 18, 19,91, 163, fat. 1.22, 1.23
Vars 75
Vassieux fat. 3.16, 3.17
Vauban 29
Vaux-le-Vicomte 28
Vendée -> Wandea
Vénéon fat. 1.2, 1.3
Vercors 11,22-24, fat. 1.6, 1.7, 1.27, 1.28, 

1.29, 1.30, 1.35, 3.9, 3.16, 3.17, 3.33, 
6.20, 6.21

Verdon 22, 23
Vergio 96
Vexin Français 22, 23
Vézelay 46, fat. 5.1,5.2
Vézère 29
Vichy 41,42,46,47, 169
Vienne 105
Vieux-Boucau-les-Bains fat. 2.27
Vignemale 14,164,
Villandry fat. 1.70
Villers-sur-Mer 42
Vittel 42

Volcans d’Auvergne 22, 23, 35, 95, 105, 
131, fat. 1.10, 3.32

Vosges du Nord -> Wogezy
Wallis 10
Wandea 105,162
Wenecja 48,101
Wersal 28, 29, 31, 32, 165, fat. 1.49, 1.50, 

1.51, 1.52
Wielka Brytania 37, 45, 51, 53, 58, 86, 87, 

100, 119, 121, 129, 131, 132, 141, 152, 
154-156, 158

Wimereux 142
Włochy 41, 47, 52, 57-59, 86, 91, 118, 121, 

137, 139, 150, 152, 155, 163, 164, 181
Wogezy 13,14,22,23,25,54,56,88,96,101, 

136-138, 152, 184, 185, fat. 6.9, 6.10
Wybrzeże Akwitanii 70
Wybrzeże Charentais 175
Wybrzeże Flamandzkie 162
Wybrzeże Manchoix 162
Wybrzeże Normandzkie 162
Wybrzeże Pikardyjskie 162
Wybrzeże Trégor-Goëlo 175
Wybrzeże Vermeille 162
Wyspy Sanguinaire 71
Yvelines (Les) 132
Zatoka Biskajska 14,15
Zatoka Lwia 15
Zatoka Morbihan 175
Zonza 71
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