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Niemców określa się, jako powściągliwych i mało wylewnych w kontaktach 

interpersonalnych. Bardzo źle widziane jest przerywanie drugiej osobie w trakcie rozmowy.  

Jeśli turysta przy kasie do muzeum będzie dopytywał o szczegóły wystaw, nie należy 

wyprzedzać jego myśli, a raczej dać mu spokojnie wypowiedzieć się i dopiero przedstawić 

aktualną ofertę muzealniczą. 

 

Szczególnie przy starszych turystach niemieckich podczas obsługi klienta, powinno się 

poświęcić mu skupioną uwagę. Polega to m. in. na utrzymaniu kontaktu wzrokowego z 

osobą mówiącą; na wyjęciu rąk z kieszeni; na zaprzestaniu żuciu gumy. To są elementy 

określane w Niemczech jako tradycyjna kindersztuba, czyli dobre wychowanie.  

 

 

2.c. Komunikacja niewerbalna -  na co zwracać uwagę  

 

W badaniach psychologów międzykulturowych uznano, iż osoby niemieckiej narodowości 

cenią sobie przewidywalność i poczucie bezpieczeństwa. Stąd, przy obsłudze 

niemieckich turystów, zaleca się nie przekraczanie intymnej strefy przestrzennej, 

czyli zachowanie  dystansu na min. 50 cm., (np. na wyciągniecie ręki) w czasie 

rozmowy z osobą, której nie znamy.  

Drugim najważniejszym elementem jest punktualność, przez co komunikujemy swój 

szacunek do gościa i jego czasu. 

 

 

1. Preferencje w podróżowaniu  

3.a. Nocleg 

 

Kwestia noclegu jest przede wszystkim związana z wiekiem turystów, a w  drugiej 

kolejności z ich indywidualnymi preferencjami wynikającymi z wykonywanego zawodu, 

stylu życia, grupy społecznej.  

Do najczęściej wybieranych obiektów noclegowych zaliczyć można hotele, hostele i 

zajazdy.  Pensjonaty i agroturystyka z roku na rok są coraz rzadziej wybierane przez 

mniej zamożnych turystów przybywających z Niemiec, prawdopodobnie ze względu na 

coraz 
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Święta Wielkanocne od 07 marca do 18 marca 

Święta Zesłania Ducha Świętego 23 maja do 27 maja 

Letni wypoczynek od 07 lipca do 17 sierpnia 

Jesienne wakacje od 10 października do 21 października 

Przerwa świąteczna od 23.12.2022 do 06.01.2023 

 

Hesja 

Święta Wielkanocne od 11 kwietnia do 23 kwietnia 

Letni wypoczynek od 25 lipca do 02 września 

Jesienne wakacje od 24 października do 29 października 

Przerwa świąteczna od 22.12.2022 do 07.01.2023 

 

Meklemburgia-Pomorze Przednie 

Zimowe wakacje od 05 lutego do 17 lutego 

Święta Wielkanocne 11 kwietnia do 20 kwietnia 

Święta Zesłania Ducha Świętego 27 maja i od 03 do 07 czerwca 

Letni wypoczynek od 04 lipca do 13 sierpnia 

Jesienne wakacje od 10 do 14 października, 01-02 listopada 

Przerwa świąteczna od 22.12.2022 do 02.01.2023 

 

Dolna Saksonia 

Zimowe wakacje od 31 stycznia do 01 lutego 

Święta Wielkanocne od 04 kwietnia do 19 kwietnia 

Święta Zesłania Ducha Świętego 27 maja i 07 czerwca 

Letni wypoczynek od 14 lipca do 24 sierpnia 

Jesienne wakacje od 17 października do 28 października 

Przerwa świąteczna od 23.12.2022 do 06.01.2023 

 

Nadrenia-Palatynat 

Zimowe wakacje od 21 lutego do 25 lutego 

Święta Wielkanocne 13 kwietnia do 22 kwietnia 

Letni wypoczynek od 25 lipca do 02 września 

Jesienne wakacje od 17 października do 31 października 

Przerwa świąteczna od 23.12.2022 do 02.01.2023 

 

Saara 

Zimowe wakacje od 21 lutego do 01 marca 
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Fot. Adrian Dorobantu (lewe); Rodnae Productions (prawe) 

źródło: https://www.pexels.com/   

  

 

3.c. Poszukiwane atrakcje  

 

Podstawową motywacją wyjazdów czysto turystycznych, (do których nie zaliczamy 

odwiedzenie rodziny w przypadku osób pochodzenia polskiego wracających do ojczyzny 

na krótkie wakacje), jest odpoczynek. Dominuje forma biernego odpoczynku, spędzanego 

w obiektach gastronomicznych i klubach tanecznych.  

W przypadku osób starszych zwiedzanie architektury miejskiej przeważa nad 

odwiedzinami konkretnych obiektów historycznych czy muzealnych. 

 

 

3.d. Sposób poszukiwania miejsca i organizacji podróży  

 

W różnych ankietach przeprowadzanych przez 

portale oferujące bazę noclegową, brytyjscy 

respondenci wskazują na samodzielny sposób 

organizowania podróży po krajach europejskich. 

Nawet do 80 % osób badanych brytyjskich 

turystów preferuje korzystanie z Internetu, jako 

podstawowego  źródła wiedzy. 

 

 

 
 

https://www.pexels.com/
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W wielu miejscach na świecie dominuje wśród obsługi hotelowej i 

gastronomicznej negatywna opinia o francuskich gościach/klientach. Pracownicy 

branży turystycznej skarżą się na niesympatyczny ton osób z Francji. Warto więc 

zrozumieć, co za tym może się kryć. Jedną z przyczyn jest styl akceptowany w 

kulturze francuskiej, zaliczanej przez ekspertów od komunikacji 

międzykulturowej, jako tendencja do udzielania negatywnych opinii w sposób 

bardzo bezpośredni. (!) Taki komunikat wyrażony bez ogródek w kierunki obsługi obiektu 

turystycznego może być źle przyjęty, co powoduje wrogie nastawienie do gościa, 

przykrywane tylko powierzchownym uśmiechem lub zachowaniem zimnej krwi.  

 

 

Źródło: internetpolyglot.com  

 

2.c. Komunikacja niewerbalna i przestrzenna -  na co zwracać uwagę 

 

W opozycji do turystów z Niemiec czy Wielkiej Brytanii, Francuski turysta może 

mieć luźniejszy sposób komunikacji proksemicznej (przestrzennej). Znaczy to, że 

nie będzie zachowywał sztywnego dystansu przestrzennego z rozmówcą. 

 

Z gestów dłoni, lepiej unikać tego widocznego na 

ilustracji. We Francji nie oznacza to O.K. lub „W 

porządku” tylko symbolizuje cyfrę „0”. Zatem, jeśli 

kelner zechce zapewnić gości, że danie będzie 

wyśmienite, nie powinien układać palców w kółko, bo efekt obioru informacji może 

być odwrotny. 



 

PRÓBKA MATERIAŁU – WERSJA POGLĄDOWA – WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE 

 

lokalnego przewodnika. Pod kątem organizacji podróży liczą się bezpośrednie połączenia 

lotnicze i dogodna komunikacja miejska  w odwiedzanych miastach. 

 

 

3.e. Preferencje zakupowe  

 

Centra handlowe, stoiska z lokalnymi pamiątkami, a także małe galeryjki z 

rękodzielnictwem i artystyczną biżuterią przyciągają hiszpańskie turystki.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.f. Terminy wakacji i świąt sprzyjających podróżom zagranicznym 

 

Sierpień to czas, w którym cała Hiszpania odpoczywa. Stąd okres ten sprzyja wyjazdom 

mieszkańców półwyspu iberyjskiego w podróże zagraniczne. Rok szkolny i studencki 

zaczyna się różnie w zależności od regionu, ale nie później niż w połowie września.  

 

Co przyciąga 
uwagę 

hiszpańskich 
turystów?

Folk

Rękodzieło

Historia II 
Wojny 

Światowej

Festiwale 
muzyczno-
taneczne
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TEST – SPRAWDZENIE WIEDZY Z MODUŁU 5 

 

 

 

 

 

Dodatkowo należy zapewnić dostęp do 

sprzętów umożliwiających uprawianie 

amatorskich sportów, w lato będą to: kajaki, 

rowery miejskie i sprzęt do gier zespołowych, a 

w zimę – możliwość wypożyczenia nart 

biegowych, łyżew, a nawet sanek.  

 

 

 

 

1. Szwedzcy turyści przyjeżdżają promem na weekend do Trójmiasta 

a) Prawda 

b) Fałsz 

c) Tylko rodziny odwiedzające szwedzkich studentów studiujących w Polsce na 

uczelniach medycznych 

 

2. Turyści ze Szwecji cenią sobie ekologiczne formy spędzania wolnego czasu 

a) Prawda 

b) Fałsz 

c) Tak, ale ekologia tylko w rozumieniu ekologicznej żywności 

 

3. Szwedzi są znani z sympatii do folkloru, dlatego warto promować polskie regionalne 

wydarzenia, festiwale, skanseny 

a) Fałsz 

b) Prawda 

c) Nie, tylko Szwedzi mieszkający na północy kraju lubią folklor 

 

4. Ponieważ Szwedzi mają swój lokalny design nie interesują się regionalnymi wyrobami sztuki 

użytkowej 

a) Fałsz 

b) Prawda 

c) Tylko młode Szwedki interesuje polski design 

 

5. Szwedzcy turyści lubią łączyć wakacje z aktywnym wypoczynkiem na świeżym powietrzu 

a) Głównie dzieci szwedzkich turystów lubią tę formę wypoczynku 

b) Prawda 

c) Fałsz 
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ale w przeciwieństwie do nich, zapewniają pełen komfort życia wedle własnych zasad. Z 

racji kultury spożywania posiłków poza domem, w większych grupach, wielu Hiszpanów 

nie potrzebuje zatem usług restauracji hotelowej. 

 

3.b. Wyżywienie 

 

Obowiązkowe w ciągu dnia jest obiado-kolacja, która powinna być „nagrodą” za cały 

dzień aktywnego zwiedzenia nowych miejsc. Miejsca do spożywania posiłków są raczej 

starannie wybierane, a ponieważ ceny w Polsce dla Hiszpanów oceniane są jako niskie, 

chętnie zasiadają w eleganckich restauracjach. Ważne są dla nich świeżość i jakość 

potraw. 

 

3.c. Poszukiwane atrakcje  

 

Ponieważ w swoim rodzimym kraju Hiszpanie posiadają piękne, słoneczne plaże, do Polski 

udają się przede wszystkim po to, aby poznać lokalną historię i kulturę. Dobra kuchnia, 

degustacja trunków, występy tańców folklorystycznych, skanseny, tradycyjne wioski, ale 

także balet, opera, koncerty muzyki klasycznej przyciągają średnio-statystycznego 

hiszpańskiego turystę (tkę). 

 

Stąd tak dużą popularnością cieszą się polscy przewodnicy miejscy władający językiem 

Don Kichota, którzy organizują bezpłatne zwiedzanie po głównych atrakcjach 

turystycznych danego miasta, licząc tylko na napiwki. I co zadziwiające zarabiają oni o 

wiele więcej niż gdyby obowiązywała wyznaczona z góry cena. 

Goście z Hiszpani potrafią okazywać swój entuzjazm nie tylko głosem i barwną 

gestykulacją rąk, ale także gestem hojności portfela. 

 

3.d. Sposób poszukiwania miejsca i organizacji podróży  

 

Samodzielnie organizowane wyjazdy są najpopularniejsze wśród hiszpańskich turystów 

obierających kierunek Europy Centralnej i Wschodniej. Aktualne dane z przewodnika 

książkowego są uzupełniane szczegółowymi informacjami z Internetu. Na miejscu 
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poprzez lokalne ogłoszenia w obiektach turystycznych osoby po 45 r.ż. chętnie 

zamawiają 


