
Maroko – kraj
stabilny12

Afrykańskie państwo uznawane
jest przez zagraniczne
instytucje za kraj bezpieczny.

Warszawa promuje się Chopinem
Stołeczne Biuro Turystyki w bieżącym
roku promując Warszawę wykorzysta
w swoich działaniach przede wszystkim
dwa motywy – postać Fryderyka Chopi-
na i Wisłę. – W tym roku nasz budżet
na działania merytoryczne to 965 200 zł.
Prawie połowę przeznaczymy na promo-
wanie Warszawy Chopina – mówi Kata-
rzyna Grzegorek, zastępca dyrektora
ds. promocji turystyki Stołecznego Biura
Turystyki. strona 10

Targi GLOBalnie dla rodzin z dziećmi
Targi GLOBalnie już po raz 22. odbędą
się w Katowicach. Największą nowo-
ścią, która w tym roku czeka na odwie-
dzających i wystawców jest zmiana
lokalizacji. Wcześniej impreza odbywała
się na terenie Międzynarodowych Tar-
gów Katowickich przy ul. Bytkowskiej.
Tymczasem tegoroczna edycja będzie
miała miejsce w utworzonym w ubie-
głym roku Międzynarodowym Centrum
Kongresowym. strona 11

Regiony
Stawiamy na agentów
Mouzenidis Travel, który coraz intensyw-
niej wchodzi na polski rynek, obrał niety-
pową strategię sprzedaży. Touroperator
postawił wyłącznie na agentów, rezy-
gnując tym samym ze sprzedaży interne-
towej. Mouzenidis realizuje w ten
sposób swoją strategię proagencyjną,
aktywnie poszukując nowych partnerów.
Do zawiązania współpracy mają zachę-
cić pewna marka, brak limitów oraz
atrakcyjne prowizje. strona 9

Rejsclub z dużymi wzrostami
Drugie półroczne 2015 roku oznaczało
dla Rejsclub.pl wzrost sprzedaży o 27
procent. – Na te wyniki wpływ ma nie
tylko rosnące zainteresowanie klientów
rejsami wycieczkowymi, ale również po-
czynione w ubiegłym roku zmiany
w strukturze firmy, rozwój działu incenti-
ve, poszerzenie oferty o nowe produkty,
inwestycje w system rezerwacyjny oraz
marketing – wymienia Zbigniew Kąkol,
właściciel Rejsclub.pl. strona 9

Biura

Albania może
stać się hitem

Bałkański kraj kusi niską ceną
i spokojem. Budzi też coraz
większe zainteresowanie.
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SYLWETKA
Jakub Puchałka
strona 20

Na sukces nie mam
jakiejś szczególnej
recepty – wydaje mi
się, że całkiem
niezłym pomysłem
jest robić to, co się
lubi.

Czytaj też
Od 1 stycznia Fun Club podwyższył
prowizję dla agentów z 10 do 20 proc.
na wyjazdy z kategorii: wycieczki ob-
jazdowe, wypoczynek i zwiedzanie,
dłuższy weekend. Według firmy, to
sposób na docenienie efektywności
sprzedaży oferty, co jest czasochłonną
i ciężką pracą.

Biuro podróży Ikaria z Prudnika, któ-
rego właścicielem jest Michał Suchiń-
ski, ogłosiło upadłość. 25 stycznia
Urząd Marszałkowski Województwa
Opolskiego poinformował, że biuro
jest niewypłacalne i nie jest w stanie
wywiązać się z umów.

Kraków już po raz trzeci z rzędu zo-
stał nagrodzony jednym z najbardziej
prestiżowych wyróżnień turystycz-
nych w Holandii, czyli „Zoover – The
Best European City Trip 2016”. Nagro-
da została wręczona 14 stycznia 2016 r.
w czasie targów turystycznych Vakan-
tiebeurs w Utrechcie.

W NUMERZE2 W NUMERZE2
PROMOCJA POLSKI

Rynki amerykańskie priorytetem dla
POT-u w 2016 roku. We wszystkich
działaniach wykorzystane będą dwa duże
i medialne wydarzenia organizowane
przez Polskę: Europejska Stolica Kultu-
ry 2016 we Wrocławiu oraz XXXI Świato-
we Dni Młodzieży w Krakowie. strona 7

DESTYNACJE

Turcja będzie dopłacać do czarte-
rów? Ostatnie tygodnie stycznia moż-
na nazwać okresem „najazdu”
tureckich hotelarzy na Polskę. Przed-
stawiciele znanych sieci z Turcji prze-
konywali polskie biura do sprzedaży
wakacji w ich kraju. strona 7
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WWenecji trwa w najlepsze szalony
karnawał, być może najsławniejszy
na świecie, zainaugurowany

w ostatnią niedzielę stycznia. Miasto przeży-
wa oblężenie. Tak jest zresztą nie tylko z tej
okazji – Wenecja to po prostu włoskie nume-
ro uno, najważniejszy turystyczny przystanek
na mapie półwyspu. Proszę sobie wyobrazić,
że w minionym roku odwiedziło ją ok. 29-30
mln gości, gdy liczba stałych mieszkańców
maleje z roku na rok i obecnie sięga zaled-
wie 56 tys. (jeszcze pół wieku temu było ich
ponad trzy razy tyle).

Nie przeraża to chyba jednak włodarzy
miasta, bo wcale nie są skłonni do „dzielenia
się” turystami choćby z najbliższą okolicą,
w tym samym regionie Wenecji Euganejskiej.

Tymczasem tuż za rogatkami – a nawet,
dosłownie, na przedłużeniu Canal Grande,
głównej weneckiej arterii – rozpościera się
czarowna kraina: Riviera del Brenta, korze-
niami sięgająca XV wieku, kiedy to najza-
możniejsi obywatele Serenissimy zaczęli
opuszczać latem miasto, by spędzać gorące
miesiące na stałym lądzie, bliżej natury,
na zdrowym powietrzu, inwestując olbrzy-
mie zyski z handlu w dobra ziemskie.

Wsiadali w burchiello (rodzaj płaskoden-
nej łodzi) i płynęli do swoich posiadłości ulo-

kowanych właśnie wzdłuż rzeki Brenty,
między Wenecją a Padwą. W ciągu kilku
wieków wyrosły tam jedna za drugą wspa-
niałe rezydencje – słynne ville venete (stąd
i słowo wilegiatura, oznaczające dłuższy po-
byt na wsi dla odpoczynku). Wokół willi za-
kładano farmy i ogrody, te zaś zdobiły
rzeźby...

I ów czarowny krajobraz – kombinacja
zniewalającej architektury, wody i zieleni
– przetrwał do dziś. Dość powiedzieć, że
wokół 30-kilometrowego odcinka Brenty
zachowało się około zabytkowych 70 willi,
w tym ta najpiękniejsza, Foscari, zwana też
Malcontenta – dzieło architektonicznego ge-
niusza renesansu, Andrea Palladia.

I ona (i wiele innych) wciąż pozostaje
w prywatnych rękach, co jednak nie wyklu-
cza zwiedzania. A Brentę wciąż można
przepłynąć współczesnym, wygodnym bur-
chiello, cumując wprost u wrót willi. Nie-
dawno udało mi się odbyć taką podróż
i nadal pozostaję pod wrażeniem urody
i spokoju owych miejsc, jakże odmiennych
od weneckiego zgiełku.

Niestety, Riviera del Brenta to skarb nie-
doceniony. Niewielu turystów „okupują-
cych” Wenecję wysuwa choćby nos poza jej
opłotki. Pora to zmienić!

Podobno historia lubi się powtarzać. I tak są
w kalendarzu konkretne dni, na które czeka-
my w lutym, jak chociażby Walentynki, które

już na dobre zadomowiły się w naszej obyczajowo-
ści. Są też przypadające na ten czas wydarzenia
o zmiennej dacie, niecierpliwie oczekiwane przez
dzieci i młodzież w wieku szkolnym, czyli ferie zi-
mowe. I już tradycyjnie początek lutego przynosi
nam doniesienia o dramatycznym stanie polskich
biur podróży, rozpowszechniane przez Krajowy
Rejestr Długów. Czytając je po raz kolejny trudno
oprzeć się refleksji, że z tą turystyką nie może być
aż tak źle, skoro wspomniane biura, zdaniem
KRD, upadają już od lat i tylko jakoś upaść nie mo-
gą. Zresztą gdyby gremialnie upadły, to sytuacja fi-
nansowa KRD znacznie by ucierpiała. Nie w tym
jednak rzecz, by złapać króliczka, ale żeby go go-
nić. Ludzi trzeba trochę postraszyć, tak by wykupi-
li dostęp do rejestru i interes się kręci. Można
oczywiście ponarzekać na metody działania z ety-
ką mające niewiele wspólnego, ale nie ma wątpli-
wości, że liczą się pieniądze, a te, co wiedzieli już
starożytni Rzymianie, nie śmierdzą.

Pozostaje pytanie, co wspólnego z tą agresywną
reklamą usług prywatnej spółki ma Izba Turystyki
RP? Czy chodzi o rzetelność biznesową dokumen-
towaną, wątpliwej zresztą jakości, certyfikatem
„Rzetelna Firma”? Biorąc pod uwagę, że legitymo-
wało się nim kilka biur, które zbankrutowało w
ostatnich latach, to dość kiepska rekomendacja.
Oczywiście występują tu elementy autopromocji,
ale przecież Izba doskonale zdaje sobie sprawę,
że przynależność do jakiejkolwiek organizacji
samorządu gospodarczego nie daje gwarancji bez-
pieczeństwa dla klientów biura podróży i z pewno-
ścią nie chce nikogo wprowadzić w błąd. Jaki więc
szczytny cel przyświeca ITRP w firmowaniu szko-
dliwych dla branży alarmistycznych komunikatów
KRD? Coś tu nieładnie pachnie, ale przecież nie
mogą to być pieniądze.

Z DRUGIEJ STRONY

Pecunia non olet

Trudno oprzeć
się refleksji, że
z tą turystyką nie
może być aż tak
źle, skoro
wspomniane
biura, zdaniem
KRD, upadają już
od lat i tylko jakoś
upaść nie mogą.

OKIEM EKSPERTA

Pustki nad Brentą

Tomasz Rosset,
ekspert turystyczny

Dobra zmiana charakteryzuje się tym,
że jest nie tylko dobra, ale i błyska-
wiczna. Budzimy się rano – a tu nowa

ustawa, nowa komisja, nowy minister...
O rzecznikach, którzy za dużo mówią, nawet
nie warto wspominać – giną w tłumie do-
brych zmian. Niektóre z owcych nowości do-
tykają nas bezpośrednio, inne toczą się z dala
od turystyki i wydają całkiem bezpieczne
(przynajmniej dla turystyki), bo teoretycznie
„nas” nie dotyczą, ani „nam” nie pomagają,
ani szkodzą. Z akcentem na „teoretycznie”,
bo nigdy nie wiadomo, który z kolei nowy
pomysł, na pierwszy rzut oka niezwiązany
w żaden sposób z turystycznym biznesem,
odbije się rykoszetem i na nas.

No bo cóż ma do turystyki taka na przy-
kład ustawa o służbie cywilnej. Niech się
urzędniczyny boją – oto napływa wielka fala
nowych specjalistów, nieskażonych koniecz-
nością uczestniczenia w jakichś dziwnych
(i na pewno ustawionych) konkursach, gdzie
wykazać się trzeba wiedzą merytoryczną
i wieloletnim doświadczeniem. Teraz będzie
lepiej – wystarczy odpowiednia znajomość...
no właśnie, czego? (kogo?...) Czy ciężko pra-
cujący człowiek turystyki musi sobie zawra-
cać głowę jakimś tam urzędnikiem, którego
na oczy nigdy nie widział? Okazuje się że tak.
Bo to ci ministerialni urzędnicy wyższego
i niższego szczebla między innymi odpowie-
dzialni byli za wprowadzanie praw i rozpo-
rządzeń, o które branża walczyła miesiącami
albo i latami. Teraz te ustalenia, których nie

udało się wprowadzić w życie przed dobrą
zmianą, będą musiały poczekać na nowych
dyrektorów i specjalistów, którym trzeba dać
przecież chwilę na odnalezienie się w urzęd-
niczym galimatiasie. A rozporządzenia prze-
leżą sobie spokojnie w szufladzie i poczekają
na lepsze czasy. Być może nie zdążą wejść
w życie przed kolejną dobrą zmianą.

Kolejnym świetnym i prospołecznym po-
mysłem rządu jest wprowadzenie minimal-
nej stawki godzinowej w umowach zlecenie.
Chwalebna to myśl, społecznie uzasadniona
– w końcu chodzi o interes grupy pokrzyw-
dzonej brakiem stałej umowy o pracę. Czy to
odbije się na turystyce? Jeśli kogoś stać, żeby
wysłać dziecko na kolonię lub obóz albo
– a co lepsze – wybrać się na wakacje z biu-
rem podróży, to kilkaset złotych więcej za wy-
jazd (bo tym skończy się podniesienie stawek
pilotom i wychowawcom) jakoś zniesie. A jak
nie, to nikt nie każe mu podróżować...

Dawne życzenie „a żebyś w ciekawych
czasach żył” (słusznie częściej postrzegane
jako groźba lub wyjątkowa złośliwość) dziś
sprawdza się doskonale. Na nudę w ostat-
nich miesiącach nie możemy narzekać.
Zmienia się wszystko – z szybkością, która
zachęca do zastanowienia, czy aby decydenci
znajdują w ogóle czas, żeby pomyśleć nad
konsekwencjami wprowadzanych zmian,
a nie tylko doraźnymi korzyściami. Zostając
przy przysłowiach – obyśmy się nie obudzili
z ręką w nocniku.

W obiektywie

Mistrzowie kręgli bez zahamowań – prezes dopiero trzeci. W DIT panuje tradycja organizo-
wania mistrzostw w bowlingu. Co roku wyłania się najlepszych graczy – tym razem
niepokonani okazali się Natalia Kała i Mateusz Czachor z biura Euro 90 Travel. Pre-
zes Izby, Marek Ciechanowski, choć zajął trzecie miejsce na podium, musi być dum-
ny ze swoich pracowników. W końcu uczyli się pod okiem mistrza. MS

Alicja Dąbrowska,
dziennikarka
„Gazety Wyborczej”

Brentę wciąż
można przepłynąć
współczesnym,
wygodnym
burchiello,
cumując wprost
u wrót willi.
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OD REDAKCJI

Obyś w ciek awych czasach żył...

Życzenie „obyś
w ciekawych cza-
sach żył” dziś
sprawdza się do-
skonale. Ostatnio
na nudę nie mo-
żemy narzekać.

Ewa Kubaczyk,
redaktor prowadząca
„Wiadomości Turystycznych”

Podyskutuj o tym na Facebooku
www.facebook.com/WiadomosciTurystyczne

NOWY ORGANIZATOR MUSI
WYKUPIĆ DROGĄ POLISĘ

Obowiązujące aktualnie rozporządzenie Mi-
nistra Finansów w sprawie minimalnych
sum gwarancji bankowych i ubezpiecze-
niowych uzależnia wysokość sumy gwa-
rancyjnej od tego, jaki jest zasięg
terytorialny organizowanych imprez, jaki
jest środek transportu (czarter czy inny),
w jakim terminie i w jakiej wysokości po-
bierane są przedpłaty na poczet ceny wy-
cieczki oraz od tego, jakie są obroty
przedsiębiorcy. Rozwiązanie to jest pewną
modyfikacją wcześniejszych przepisów
prawnych w tym zakresie. strona 17

PRZYJMOWANIE REKLAMACJI
NIE MOŻE BYĆ UCIĄŻLIWE

W umowie z klientem albo w warunkach
uczestnictwa organizator turystyki może
wprowadzić dodatkowe zapisy określające
tryb składania reklamacji, np. wskazując
odpowiedni adres, na jaki należy ją
przesłać, ewentualnie jakie dane
w reklamacji podać i co do niej dołączyć.
Wszystkie te zapisy nie mogą być jednak
sprzeczne z zapisami ustawy o usługach
turystycznych, czyli nie mogą odmawiać
turyście prawa do złożenia reklamacji
w określonych przypadkach lub skracać
ustawowy 30-dniowy termin. strona 17

PRAWO PORADNIA
ITB 2016 KROK PO KROKU

Na powierzchni 750 mkw. swoją ofertę
zaprezentują regiony i przedsiębiorcy
z Polski, którzy będą wystawiać się
w ramach stoiska organizowanego przez
Polską Organizację Turystyczną. W tym
roku do udziału zgłosiły się organizacje
turystyczne z województw: zachodnio-
pomorskiego, małopolskiego, święto-
krzyskiego, lubelskiego, podkarpackiego,
opolskiego, śląskiego, dolnośląskiego
i łódzkiego, a także Stołeczne Biuro Tury-
styczne, Centrum Informacji i Promocji
w Giżycku oraz Poznańska Lokalna Orga-
nizacja Turystyczna. strona 18
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