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Wstęp
Fidżi – skrywa w sobie urok i magię oraz niezgłębioną tajemnicę, które poznane
zostały tylko przez nielicznych Polaków. Dlaczego? Autor postara się odpowiedzieć na to
pytanie.
To niewielkie państewko na Pacyfiku składa się z kilkuset wysp i wysepek,
oddalone jest od naszego kraju o tysiące kilometrów. Zapewne tylko nieliczni są w stanie
określić jego położenie. Większość zapewne nie zdaje sobie sprawy z istnienia tego „raju
na ziemi”. Na taki stan rzeczy wpływa wiele czynników.
Pierwszy – odległość, która z kolei przekłada się na wysokie koszty dotarcia na
miejsce. Zarówno podróż samolotem i brak bezpośrednich połączeń, jak i podróż statkiem
nie należą do tanich. A może główny powód powinien zostać ujęty nieco inaczej – nie
odległość, nie wysokie koszty, a niskie zarobki. Tak naprawdę nie stać Polaków na dalekie
podróże w odległe zakątki świata.
Drugi – promocja Fidżi na terenie Polski, a raczej jej brak. Któż słyszał bądź też
widział jakiekolwiek reklamy, ogłoszenia, plakaty, ulotki, broszury, foldery, etc. Również
w biurach podróży nie można natknąć się na oferty zachęcające do odwiedzenia Fidżi.
Autorka uważa, iż są to najważniejsze powody braku możliwości wyjechania
i braku zainteresowania.
Osobiście autorka zainteresowała się tym krajem stosunkowo niedawno,
a mianowicie w 2008 roku na targach turystycznych w Berlinie. Było to pierwsze stoisko,
które przyciągnęło jej uwagę tak szybko i przy którym spędziła najwięcej czasu. Można
powiedzieć, iż była to miłość od pierwszego ujrzenia.
Poprzez tą pracę pragnie przekazać jak najwięcej informacji , wzbudzić zainteresowanie
oraz zachęcić do zobaczenia tego jakże uroczego miejsca. Mimo, iż nie miała możliwości
odwiedzenia Fidżi, jej marzeniem jest daleka wyprawa , do kraju setek wysp aby
doświadczyć wspaniałej przygody i na własne oczy ujrzeć nieskażone piękno krajobrazów.
W rozdziale pierwszym autorka postanowiła przekazać podstawowe informacje
dotyczące kraju, czyli: położenie, rys historyczny, legendy, warunki naturalne (rzeźba,
klimat, flora i fauna), demografia, gospodarka, ustrój polityczny i podział administracyjny.
Następnie skupiła się na ukazaniu warunków rozwoju turystyki – regionów koncentracji
ruchu turystycznego, ich atrakcji, zabytków oraz dostępności komunikacyjnej.
W rozdziale drugim autorka dokonała analizy rynku Fidżi jako miejsca recepcji
turystycznej. Przedstawiła liczbę oraz profile turystów odwiedzających wyspy, cele w
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których podróżują oraz preferowane przez nich środki lokomocji. Uwzględniła również
kraje oraz kierunki, z których przybywa najwięcej oraz najmniej turystów, a także miejsca
które są najchętniej i najczęściej przez nich odwiedzane. Skupiła się również na dochodach
jakie państwo czerpie z najważniejszego obecnie sektora gospodarki – turystyki.
Rozdział trzeci traktuje o ruchu turystycznym mieszkańców Fidżi – zarówno ze
względu na ich pochodzenie jak i wykonywany zawód. Autorka przedstawiła główne cele
wyjazdów turystów, a także kraje oraz regiony, które cieszą się największym i
najmniejszym powodzeniem.
W rozdziale czwartym autorka skupiła się na znaczeniu jakie ma rynek turystyczny
Fidżi dla Polski, przedstawiając ten kraj na tle innych w celu porównania oraz
uwydatnienia różnic.
Na zakończenie autorka nakreśla główne zagadnienie tejże pracy oraz zachęca do
odwiedzenia Republiki Fidżi.
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ROZDZIAŁ I
– FIDŻI –
PODSTAWOWE
INFORMACJE
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1.1

WPROWADZENIE

1.1.1 Informacje ogólne
Nazwa:

Republika Wysp Fidżi
Republic of the Fiji Islands
Matanitu Tu-Vaka-i- koya ko Viti
Fidźi Dwip-samuh Ganaradźja

Stolica:

Suva (18 08 S, 178 25 E)

Ustrój:

republika

Jednostka monetarna: dolar fidżijski (FJD) = 0,659 USD (kwiecień 2008)
Powierzchnia:

18 333 km 2

Linia brzegowa:

1 129 km

Ludność:

931 741

Język urzędowy:

angielski (w użyciu również: fidżijski, hindi)

Religia:

Chrześcijanie (52%), Hindusi (38,1:%), Muzułmanie (7,8%),
Sikhs (0.7%), inni (0.5%).

Strefa czasowa:

UTC+12

Rys.1. Satelitarna mapa Wysp Fidżi
Źródło:http://visibleearth.nasa.gov/view_rec.php?id=1831
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1.1.2 Położenie

Rys. 2. Mapa Świata – Republika Wysp Fidżi
Źródło: http://www.matangi-island-fiji-resort.com/matangi-island-fiji-map.php

Fidżi
-

państwo wyspiarskie położone w południowo – zachodniej części Pacyfiku,
wchodzące w skład Melanezji.1

Państwa graniczące:
 Wallis, Futuną oraz Tuvalu - od północy;
 Vanuatu i Nowa Kaledonia – od zachodu;
 Nowa Zelandia – od południa,
 Tonga – od wschodu.

1

Przez Fidżi przebiega południk 180o , który jest międzynarodową linią zmiany daty
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Rys. 3. Mapa Wysp Fidżi
Źródło: http://www.tropicalfiji.com/about_fiji/Geography/Fiji_Map.asp

W skład Republiki Wysp Fidżi wchodzi około 332 wysp2, z których zaledwie 1/3
jest stale zamieszkana, a także ponad 500 maleńkich wysepek. Niektóre z nich znajdują się
stale nad powierzchnią wody, podczas gdy inne widoczne są jedynie w czasie odpływów.
Dwie największe wyspy – Vanua Levu i Viti Levu – zajmują 15 900 km 2, co stanowi
około 87 % powierzchni całkowitej (18,333 km 2).
Do większych wysp należą również: Taveuni, Kandavu, Asua, Koro, Ngau, Ovalau, grupa
Yasawa, Rotuma i grupa Lau.
Powierzchnia najmniejszych wysp nie przekracza nawet 1 km 2.
Stolica kraju – Suva znajdująca się na wyspie Viti Levu - oddalona jest o setki, a
nawet tysiące kilometrów od najbliższych większych miast (np.: Ouckland w Nowej
Zelandii –

2

2 130 km, Numea w Nowej Kaledonii - 1 350 km).

W. Maik, Australia, Oceania, Antarktyda, Wydawnictwo Kurpisz, Poznań, 1998, s.104
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1.1.3 Rys historyczny
Wyspy Fidżi zostały odkryte w XVII wieku przez Holenderskiego badacza. Abel
Tasman – bo o nim mowa – postanowił nie eksplorować tych terenów ze względu na
panujący kanibalizm. Ponownego rozpoznania dokonał James Cook w 1774 roku, w
trakcie swej wyprawy dookoła świata, a 15 lat później - kapitan William Bligh .
Później pojawiali się kupcy szukający drzew sandałowych, amerykańska ekspedycja
badawcza, a także misjonarze. Wszyscy przybysze przyczynili się do zwiększenia
śmiertelności wśród ludności miejscowej, sprowadzając na kraj różne choroby oraz
przywożąc nieznane dotąd wynalazki cywilizacji.
Odległe położenie Fidżi, brak bogactw naturalnych, a przede wszystkim strach przed
kanibalizmem spowodował brak zainteresowania ze strony innych państw – do czasu.
W roku 1874 wyspy stały się częścią brytyjskiej posiadłości. Do kraju zaczęła napływać
ludność głównie z Indii, a także Chin i okolicznych wysp.
10 października 1970 roku Wyspy Fidżi odzyskały niepodległość – dokument
potwierdzający suwerenność wręczył Książę Walii – Karol.
W 1987 r. państwo stało się republiką.

1.1.4 Legendy
1) Degei – Bóg Węży

Najważniejszym Bogiem dla mieszkańców Fidżi był DEGEI – Bóg-Wąż. Żył w
samotności bez przyjaciół, a jedyną istotą jaką znał był TURUKAWA – jastrząb. Ptak ten,
mimo iż nic nie mówił, stale towarzyszył Bogu. Ale pewnego dnia Degei nie mógł znaleźć
swego kompana. Mijały dni. Pewnego ranka Wąż spostrzegł
jastrzębia siedzącego na długiej trawie. Szczęśliwy przywitał
się z nim lecz nie otrzymał żadnej reakcji. Turukawa
rozpoczynał budowanie gniazda. Gdy następnego dnia Wąż

Rys. 4.
http://www.fijime .com
/page.php?id=78

powrócił i ujrzał dwa jajka, postanowił je zabrać do siebie i
ogrzać własnym ciałem, gdyż był zazdrosny o swego kompana. Kilka tygodni później
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skorupki pękły i na świat przyszły dwie ludzkie istoty. Degei zbudował dla nich
schronienie na drzewie, karmił i opiekował się nimi. Jednakże nie potrafił zrozumieć
dzieci. Posadził dla nich banany i inne rośliny uprawne, mówił do nich, opowiadał o
tajemnicach natury. Nadszedł dzień, kiedy dzieci stały się dorosłe, i wciąż nieświadome o
istnieniu siebie nawzajem, gdyż Degei umieścił je na przeciwległych końcach drzewa.
Kiedy opuściły schronienie, mężczyzna ujrzał kobietę, której wyjaśnił, że Wąż stworzył
ich aby zaludnili ziemię. Wkrótce doczekali się potomstwa. Degei ucieszył się, gdyż
wiedział, że z powodu samotności, kobieta i mężczyzna przybyli na ziemię aby oddawać
mu cześć.

2) Dakuwaqua – Bóg Rekinów

Jednym z najbardziej znanych legendarnych bogów jest potwór morski DAKUWAQUA –
nieustraszony, nieustępliwy i zazdrosny, który
strzegł wejścia na wyspę. Często zamieniał się w
rekina i krążył wokół niej aby zgładzić innych
strażników. Stoczył wiele zwycięskich bi-tew.
Pewnego dnia, jego dawny przyjaciel – również

Rys. 5.
http://www.fijime.com/page.php?id=79

strażnik, przebiegle spytał się czy boi się stanąć do
walki ze strasznym rekinem. Dakuwaqua bez wahania udał się w kierunku wyspy Kadavu.
Tam też spostrzegł ogromną ośmiornicę, która nagle zaczęła owijać wokół niego swoje
macki. Zaczął błagać o litość i obiecał, iż od tej pory nigdy już nie skrzywdzi mieszkańca
Kadavu, gdziekolwiek by nie był. Mieszkańcy wyspy nie obawiają się rekinów – bez
strachu pływają i łowią ryby.

3) Firewalkers

Wiele lat temu, na wyspie Beqa żyło plemię nazywane Sawau. Mieszkali oni w wiosce
Navakeisese, w której żył Dredre – słynny gawędziarz, któremu miejscowa ludność w
podzięce za opowieści i rozbawianie, przynosiła podarunki. Raz zapytany co chciałby
otrzymać, odpowiedział, że pierwszą rzecz jaką znajdą na polowaniu, które miało się
odbyć nazajutrz.
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Jeden z wojowników, wybrawszy się na ryby, złowił cos co wyglądało jak Duch Boga.
Niezmiernie się ucieszył z daru dla gawędziarza. Tymczasem Duch prosił o wolność i
zaczął oferować wojownikowi różne rzeczy. Do tej pory był nieugięty, jednakże kiedy
Duch zaoferował mu władzę nad ogniem – uległ.
Aby udowodnić, iż jest w stanie ofiarować mu ją
ofiarować, wykopał dół i wypełnił go kamieniami.
Kiedy stały się one białe od ognia i gorąca, Duch
wskoczył na nie i zawołał wojownika. Po chwili

Rys. 6.
http://www.fijime.com/page.php?id=80

wahania, zdobył się na odwagę, dołączył do niego
i ku wielkiemu zaskoczeniu –nic nie poczuł. Do dnia dzisiejszego, członkowie plemienia
Sawau chodzą po gorących, białych kamieniach.

4) Święte Żółwie

Na wyspie Kadavu, na wzgórzu, leży wioska Namuana, wtulona w przepiękną zatokę. Do
dziś w tymże miejscu odprawiany jest pewien rytuał, w którym mogą uczestniczyć tylko
panny z wioski. Śpiewają różne pieśni, czego skutkiem jest niezwykłe zjawisko. Z wody,
jeden za drugim, zaczynają wyłaniać się żółwie, które wsłuchując się w przepiękne
melodie, wylegują się na brzegu.
Nie jest to bajka, a prawdziwe zdarzenie, które ma
miejsce na wyspie Kadavu. Co więcej, w
okolicznych wodach jest zabroniony połów żółwi.
Ta ceremonia wiąże się z pewną legendą. Wiele

Rys.7.
http://www.fijime.com/page.php?id=81

lat temu, w wiosce Namuana żyła przepiękna księżniczka – Tinaicoboga – żona wodza.
Mieli śliczną córeczkę o imieniu Raudalice, z którą matka często chodziła na ryby, na rafę
tuż koło ich domu. Lecz pewnego dnia były tak pochłonięte połowem, iż poszły dalej i nie
zauważyły ukradkiem podpływających rybaków z sąsiedniej wioski. Nagle jeden
wyskoczył, schwytał je, związał im ręce i nogi, wrzucił do kajaku i w pośpiechu odpłynęli.
Mimo błagań o darowanie życia, wojownicy-rybacy zdawali się nie słyszeć próśb.
Jednakże bogowie okazali się łaskawi i wkrótce zesłali ogromny sztorm. Kiedy łódź
zaczęła tonąć, jakież był zdziwienie, gdy dwie kobiety znajdujące się w zamieniły się w
żółwie. Aby odciążyć łódź, rybacy wrzucili je do morza. W tym samym momencie
ogromne fale ustały i odpłynęli do swojej wioski.
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Żółwie, będące wg legendy potomkami księżniczki, słysząc urocze pieśni wykonywane
przez mieszkańców wioski Namuana, wychodzą na brzeg. Faktem jest, iż jeśli w pobliżu
pojawi się ktoś z sąsiedniej wioski – żółwie nie pokazują się.

5) Kwiat Tagimaucia
W górach Taveuni, znanych jako Wyspa Ogrodów, znajduje się przepiękne jezioro. Przy
jego brzegu i tylko tu, rośnie Tagimaucia – roślina, którą wielokrotnie próbowano zasiać w
innym miejscu, jednakże każda próba kończyła się niepowodzeniem.
Z tym wyjątkowym krzewem, którego kwiaty
należą do jednych z najpiękniejszych na Fidżi,
wiąże się pewna legenda.
Na wzgórzu tuż nad brzegiem mieszkała matka ze
swoją małą córeczką. Pewnego dnia dziecko

Rys.8.
http://www.fijime.com/page.php?id=82

zamiast pracować zaczęło się bawić. Pomimo próśb
matki, wciąż się bawiło. Zdenerwowana kobieta wzięła wiązkę liści z kokosu i wygnała
dziecko. Wystraszona i przerażona dziewczynka uciekła szlochając. Spływające łzy
oślepiały ją, nie widziała dokąd biegnie. W pewnym momencie wpadła na ogromną
roślinę, która zwisała z drzewa. Była to winorośl o ogromnych liściach, w którą dziecko
się zaplątało i nie mogło się uwolnić. Spływające na łodygę łzy, zamieniały się w krople
krwi z których powstawały kwiaty. W końcu dziewczynka przestała płakać, zdołała się
wyplątać z winorośli i postanowiła wrócić do domu. Żyły długo i szczęśliwie.

6) Czerwone krewetki z Vatulele

Dawno, dawno temu, na wyspie Vatulele żyła prześliczna córka wodza zwana ”Yalewa-niCagi-Bula” lub” Maiden-of-the-Fair-Wind”. Była tak piękna, iż zainteresował się nią wódz
innego plemienia. Dziewczyna za każdym razem odmawiała z pogardą.
Nie daleko od wyspy, na lądzie, żył bardzo przystojny i pomysłowy syn wodza, jedyny
spadkobierca. Słyszał on o niezwykłej urodzie Yalewa-ni-Cagi-Buli i zdecydował, iż jest
ona dobrą kandydatką na żonę.
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Po wielkich przygotowaniach, młody wódz, obładowany podarunkami, wyruszył w celu
zdobycia dziewczyny. Miłe przyjęcie przez jej ojca tylko wzmocniło jego pewność siebie.
Dumny był też ze swego podarunku – był to największy przysmak, krewetki w mleku
kokosowym – którym to pragnął zmiękczyć serce córki wodza. Jednak nie tym razem.
Rozwścieczona, z błyskawicami w oczach, kazała zrzucić go z najwyższego klifu na
wyspie.
Staczając się do morza upuścił krewetki, które wpadły do skalistej sadzawki, a liście, w
które były zawinięte wpadły pomiędzy kamienie. Młody wódz przeżył upadek i smutny
powrócił

do

swojej

wioski,

gdzie

postanowił

zakończyć cierpienie związane z utratą ukochanej.
Codziennie kierował wzrok ku niej, a pewnego dnia
podobno kazał wybudować kamienny most łączący
Vatulele i Viti Levu, którego pozostałości do dziś

Rys.9.
http://www.fijime.com/page.php?id=83

można zobaczyć jak wystają z wody.
Koniec historii jest równie ciekawy jak jej początek. Krewetki, które wpadły do sadzawkiożyły i do dnia dzisiejszego, wody sadzawek znajdujących się pod klifem bogate są w
krewetki, zaś w szczelinach dojrzeć można liście, którymi owinięty był podarunek od
młodego wodza.
Dla mieszkańców Vatulele te szkarłatne krewetki są święte i nie można ich w żaden
sposób skrzywdzić. Nazywają je „URA-BUTA”. Wierzą oni, że osobie, która zignoruje
ostrzeżenie, przytrafi się katastrofa morska.
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1.1.5 Flaga, herb, tabua
-

Flaga Narodowa Fidżi
Na błękitnym tle widnieją dwa elementy: w lewym
górnym rogu znajduje się flaga Wielkiej Brytanii,
z prawej strony – tarcza, zaczerpnięta z herbu.
Projekt flagi został wyłoniony z konkursu, w którym
pierwsze miejsce egzekwo zajęli Pan Robi Wilcock i Pani
Murray MacKenzie.
Po raz pierwszy powiała w Dniu Niepodległości

Rys. 10.
Żródło:
http://www.fiji.gov.fj/publish/n
ational_symbols.shtml

tj. 10 października 1970 roku.
-

Herb
Zawiera postaci dwóch Fidżyjczyckich wojowników
trzymających tarczę, poniżej widnieje motto: "Rerevaka
na Kalou ka Doka na Tui" – „ Bój się Boga i czcij
Królową”. Na czerwonym tle widnieje lew - trzymający
strączek kakaowca, poniżej znajdują się cztery obrazki –
trzy z nich przedstawiają trzcinę cukrową, palmę
kokosową i kiść bananów. Na ostatnim ukazany jest
„gołąbek pokoju”, który był najważniejszą częścią flagi,
- Taboo
któraThe
istniała
Tabuaw czasie rządów Cakobau (najważniejszym

Rys. 11.
Żródło:
http://www.fiji.gov.fj/publish
/national_symbols.shtml

był Ratu Seru Epenisa Cakobau, który zjednoczył
walczące plemiona).
-

Tabua
To wypolerowany ząb kaszalota (wieloryb). W tradycji
narodu ma szczególne znaczenie – zajmuje pierwsze
miejsce w fidżijskich ceremoniach, zarówno rodzinnych
jak i państwowych. Jest traktowany jako święta więź,
symbol pokoju, który łagodzi spory i kłótnie.
Rys. 12.
Żródło:
http://www.fiji.gov.fj/publish
/national_symbols.shtml
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1.1.6 Warunki naturalne


Rzeźba

Rys. 13. Fizyczna mapa Fidżi
http://www.quiksilvertravel.com/?pageID=37

Geneza Wysp Fidżi podobna jest do innych wysp Południowego Pacyfiku. Największe z
nich są pochodzenia kontynentalnego (np.: Viti Levu -"Great Fiji", Vanua Levu - "Great
Land of the People"), średnie – kontynentalno-wulkanicznego, zaś liczne małe wysepki są
pochodzenia koralowego. Niemniej jednak wszystkie są otoczone rafami koralowymi.
Fidżi posiada jedne z najwyższych gór spośród wyspiarskich państw Południowego
Pacyfiku, ma najwyższy szczyt – Góra Tomanivi (Victoria) – który wznosi się na
wysokość 1324 m n.p.m., na północy wyspy Viti Levu . Na południu znajduje się szczyt
Namosi (1203 m n.p.m.) – drugi pod względem wysokości. Z kolei najwyższy szczyt na
wyspie Vanua Levu osiąga wysokość 1184 m. n.p.m.
W większej części, wyspy - Viti Levu, Vanua Levu, Taveuni i Kadavu – mają liczne
łańcuchy górskie z żyzną glebą i falistymi wzgórzami. Pozostała część wysp oraz
wszystkie inne składają się z małych wulkanów i koralowców.
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Cechy topograficzne:
-

tereny górzyste 12 400 km2

-

wzgórza

2 700 km2

-

równiny

2 800 km2

Ostatnia aktywnośc wulkaniczna:
-

Góra Uluigalau - Taveuni, 1240 m., ostatnia erupcja 1658 r.;

-

Wulkan Koro – Wyspa Koro, 521 m., ostatnia erupcja ponad 10 000 lat temu;

-

Góra Nabukelevu - Wyspa Kadavu, 805 m., ostatnia erupcja ponad 10 000 lat temu



Klimat

Wyspy Fidżi leżą w strefie klimatu tropikalnego morskiego, dzięki czemu brak jest dużych
wahań temperatury powietrza.
Średnia temperatura powietrza najchłodniejszych miesięcy (maj – październik) wynosi
22°C (71.6°F) , zaś w okresie największych upałów i jednocześnie najobfitszych opadów,
czyli od listopada do kwietnia, średnia temperatura wynosi 30°C (86°F). Roczne amplitudy
powietrza są niewielkie, zaś dobowe wynoszą około 12°C (53.6°F).

Rys. 14. Średnia temperatura powietrza (°F); średnie opady (podane w calach)
Źródło: http://www.naia.com.fj/fiji/weather.html

Opady są nieregularne, rosną w miarę oddalania się od wybrzeży. Największe opady
odnotowuje się między grudniem a kwietniem (do 3 300 mm – czyli 130 cali) , zwłaszcza
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na większych wyspach, w ich części południowo-wschodniej. Między majem
a październikiem często nie są wystarczające, zwłaszcza w strefie suchej czyli na
zachodnich i północnych krańcach głównych wysp (około 2 500 mm tj. 100 cali).
Przez cały rok kraj ten znajduje się pod wpływem pasatu południowo-wschodniego.
Jednakże na zachodnich i wschodnich krańcach dwóch największych wysp, bryzy dzienne
wieją w poprzek wybrzeża. Ogólnie, wiatry wiejące na Fidżi należą do lekkich lub
umiarkowanych, a najbardziej uporczywe są w okresie od lipca do grudnia.
Wyspy leżą w strefie występowania cyklonów (Rys.15), jednakże nie pojawiają się one
okresie od listopada do kwietnia. Średnio w przeciągu 10 lat, 10-12 cyklonów dociera do
pewnych części Fidżi, z czego 2-3 powodują znaczne szkody.

Rys. 15. Regiony występowania cyklonów
Źródło: http://www.wunderground.com/blog/HadesGodWyvern/comment.html?entrynum=18

Rys. 16. Temperatura wody (1997-2009)
http://www.naia.com.fj/research/water.html
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Sieć rzeczna

Dzięki urozmaiconej rzeźbie oraz dość obfitym opadom powstała bogata sieć rzeczna.
Źródła znajdują się przeważnie w centrum wysp, promieniście spływają z terenów
górzystych w kierunku wybrzeży. Najdłuższą rzeką jest Rewa (żeglowna na ponad 160 m)
na Viti Levu, płynąca niemalże przez całą wyspę, z północy na południowy-zachód. Do
większych rzek należą również: Singatoka, Nadi, Ba, Panga, Navua. Nieco krótsze
znajdują się na Vanua Levu ( m.in. Dreketi – najdłuższa na tejże wyspie).



Flora i fauna

Dzięki opadom i żyznym glebom, flora wysp jest bujna i różnorodna. Lasy pokrywają 55%
powierzchni kraju. Na nizinach i stokach dowietrznych występują różne gatunki drzew
i krzewów, typowych dla tropikalnych lasów równikowych – namorzyny, bambusy, palmy
kokosowe, drzewiaste paprocie, liany i epifity. Zaś tereny zawietrzne, o mniejszych
opadach, porastają wilgotne lasy typu galeriowego i parkowego, przechodzące w suchą
roślinność trawiastą.
Spośród 476 rdzennych gatunków roślin, około 10% stanowią endemity ([gr.], biol. gat. -lub
inne jednostki systematyczne- roślin i zwierząt występujące na ograniczonym obszarze wskutek izolacji
geogr. lub zmiany warunków ekol. i w następstwie zawężenia ich pierwotnego areału)3.

Jedynymi rdzennymi ssakami są szczury i nietoperze, jednakże osadnicy sprowadzili na
wyspy: bydło, psy, kozy, konie i owce.
Odnaleźć tu można około 74 gatunków ptaków, m.in. papugi: rzadki gatunek Pink-billed
Parrotfinch (występujący tylko na wyspie Viti Levu), The Red-throated Lorikeet oraz inne
gatunki zagrożone np.: Petrel, Long-legged Warbler Thicketbird .
Na Fidzi znajdują się też rzadkie gatunki wśród gadów – na uwagę zasługuje Crested
Iguana, występująca tylko na niektórych wyspach - Yadua Taba in Bua i Yasawas. Można
też odnaleźć liczne węże i jaszczurki.
Obszary chronione stanowią zaledwie 0,27 % całkowitej powierzchni, a dzięki
niewielkiemu zaludnieniu, problemy środowiska nie są tak ogromne jak w innych
regionach świata.
Wszystkie wyspy i wysepki otoczone są rafami koralowymi, których łączna powierzchnia
należy do jednej z największych na świecie (Rys. 17)
3

Encyklopedia PWN [http://encyklopedia.pwn.pl/haslo.php?id=3897895]

18

Rys. 17. Rafy koralowe
Źródło: http://mappery.com/fullsize-name/Fiji-Islands-Map
Morski Ekoregion Wysp Fidżi (Rys. 18) uważany jest za pacyficzne „skrzyżowanie” ,
z racji położenia geograficznego. Jest właścicielem unikatowej „ekologicznej sieci”,
wypełnionej przez mokradła, namorzyny, trawę morską, algi, laguny, a przede wszystkim
– przez ogromnie zróżnicowany wachlarz raf koralowych.
Obejmuje on ponad 390 gatunków koralowców w całym systemie, który jest siedliskiem
ponad 1 200 różnych rodzajów ryb oraz rzeszy bezkręgowców.
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Rys. 18. Ekoregion Wysp Fidżi (obrzary o znaczeniu globalnym, narodowym, narodowym - wymagające
badań, regionalnym, obszary nieznane)
Źródło: http://www.panda.org/who_we_are/wwf_offices/fiji_islands/about_fiji/fime/

Występują tu zarówno endemiczne gatunki ryb (7), jak również zagrożone np.: Wargacz
Garbogłowy zw. Napoleonem (Rys.19), Skarusowate (papugoryby). W wodach oceanu
migrują także żółwie morskie (5-7 gatunków) – Żółw Zielony, Żółw szylkretowy, Karetta,
Żółw Oliwkowy oraz zagrożony wyginięciem Żółw Skórzasty.
Ciepłe wody Pacyfiku stanowią szlak wędrówek dla 12 gatunków wielorybów, z czego co
najmniej 4 uważane są za zagrożone lub niezwykle cenne. Są to: Płetwal Błękitny (Rys.
20.), Sejwal, Humback, Kaszalot. W celu ich ochrony, w 2003 roku rząd wydał deklarację,
na mocy której, wody terytorialne Fidżi stały się rezerwatem wielorybów.

Rys.19. Wargacz Garbogłowy
Rys.20. Płetwal Błękitny
Źródło: http://www.panda.org/who_ we_are/wwf_offices/fiji_islands/about_fiji/fime/

20

1.1.7 Demografia
Liczba ludności w 2007 roku wynosiła 837 271 osób zaś średnia gęstość zaludnienia to
45,7 os/km2. Ok. 70% społeczeństwa zamieszkuje dwie największe wyspy.

Przez wiele lat wyspy nie zachęcały do osadnictwa, ze względu na panujący tu kanibalizm.
Kiedy wyspy stały się kolonią Wielkiej Brytanii, zaczęli przybywać osadnicy z Australii
i Nowej Zelandii, którzy z kolei sprowadzili tanią siłę roboczą z Indii oraz Chin. Dlatego
też na Fidżi występuje zróżnicowanie etniczno-rasowe (Tab.1).
Tab. 1. Etniczny skład ludności ogółem, na wsi, w mieście
GEOGRAPHIC ETHNIC POPULATION SIZE
SECTOR
GROUP
P1996
P2007
(NR)
(NR)
Total Fiji
All
775 077
837 271
Fijians
393 575
475 739
Indians
338 818
313 798
Others
42 684
47 734
Rural Sector
All
415 582
412 425
Fijians
232 240
264 235
Indians
170 783
135 918
Others
12 559
12 272
Urban Sector
All
359 495
424 846
Fijians
161 335
211 504
Indians
168 035
177 880
Others
30 125
35 462
Źródło: http://www.statsfiji.gov.fj/

↑
↑
↓
↑
↓
↑
↓
↓
↑
↑
↑
↑

Tab. 2 Liczba ludności w latach 2007-2030
Rok
Liczba ludności
2007
837 271
2010*
857 000
2020*
936 000
2030*
1 034 000
. * - prognozy
Źródło: http://www.statsfiji.gov.fj/

Całkowita liczba ludności Fidżi (837 271 - 2007 r.) wzrosła w porównaniu z rokiem 1996
(775 077), czyli średnio 0,7% rocznie. Ludność pochodzenia Indyjskiego jedynie w
środowisku miejskim zwiększyła swoją liczebność. Jednakże w ogólnych statystykach
nastąpiło zmniejszenie się tej populacji, co spowodowane jest przede wszystkim emigracją.
Jak widać na załączonej tabeli, następuje powolna urbanizacja –przemieszczanie się
ludności wiejskiej na tereny uprzemysłowione, jak również zamiana terenów wiejskich w
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miejskie. Ludność mieszkająca w miastach stanowi ok. 51 % ogółu (2007r.), jednakże
prognozy na 2030 rok przewidują wzrost do 61%.
W roku 2007 rdzenni Fidżijczycy stanowili 66.8% ogólnej liczby ludności, 37.5% Hindusi, a 5.7% pozostali. Jeśli trend się utrzyma, to w roku 2030 procentowy skład
ludności będzie następujący: 68% - Fidżijczycy, 26% - Hindusi, 4% - inni.
Wykres 2 przedstawia zarówno ogólną liczbę ludności, jak również skład etniczny między
1946 a 2030 r.

Rys. 21. Wzrost populacji Fidżi między 1946 a 2007 oraz przewidywania do roku 2030
Źródło: http://www.statsfiji.gov.fj/

Tab. 3. Religia

Źródło: http://www.statsfiji.gov.fj/
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1.1.8 Ustrój polityczny
i podział administracyjny
Fidżi to republika parlamentarna. Na czele stoi prezydent, wybierany na 5-cio letnią
kadencję przez Wielką Radę Wodzów. Głową rządu (Senat + Izba Reprezentantów) jest
premier, podlegający prezydentowi.
Pod względem administracyjnym Wyspy podzielone są na 4 okręgi (Centralny, Północny,
Zachodni, Wschodni) oraz 1 dependencję (Rotuma) (Mapa 2). Na nie składa się 14
prowincji (Ba, Bua, Cakaudrove, Kadavu, Lau, Lomaiviti, Macuata, Nadroga, Naitasiri,
Namosi, Ra, Rewa, Serua, Tailevu)

Rys. 22. Podział administracyjny Fidżi
Źródło: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fiji_divisions_named.png

1.1.9 Gospodarka
Fidżi to jeden z lepiej rozwiniętych wyspiarskich krajów Pacyfiku pod względem
ekonomicznym. Znaczącą rolę odgrywa rolnictwo. Uprawia się przede wszystkim trzcinę
cukrową i palmę kokosową oraz palmę oleistą i sagową, a także przyprawy (takie jak
imbir, pieprz, gałka muszkatołowa), owoce cytrusowe, kakaowiec, kawowiec, tytoń. Przez
wiele lat eksport cukru i wyrobów włókienniczych napędzał gospodarkę kraju. W 2007
roku przemysł włókienniczy stanowił 12% surowców eksportowanych, cukier około 22%.
Innymi ważnymi produktami są: drewno (mahoń, sandałowce), ryby (głównie tuńczyk),
a także złoto. Warzywa, owoce, wołowina, wieprzowina, drób oraz nabiał produkowane są
w celu zaspokojenia potrzeb krajowych.
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Ważnym surowcem eksportowanym głównie do Stanów Zjednoczonych jest niegazowana
woda mineralna.

Tab. 4. Produkty eksportowane i importowane
Główne produkty eksportowane

Główne produkty importowane

1. Cukier
2. Woda mineralna
3. Ryby
4. Wyroby włókiennicze
5. Drewno, korek
http://www.ftib.org.fj/fiji-fast-facts.cfm

1. Paliwa mineralne
2. Urządzenia transportowe i maszyny
3. Dobra wytwórcze
4. Żywność
5. Chemikalia

G łó w n e ź r ó d ła im p o r t u

S in g a p u r
1 8 ,7 0 %
3 4 ,2 0 %

3 ,2 0 %
3 ,3 0 %

A u s tr a lia
N o w a Z e la n d ia
C h in y

1 7 ,7 0 %

USA

2 2 ,9 0 %

In n e

Rys.23.Źródła importu
Źródło: Opracowanie własne na podst. http://www.ftib.org.fj/fiji-fast-facts.cfm

G ł ó w n e d e s t y n a c je e k s p o r t o w e

USA
1 4 ,7 0 %
3 4 ,2 0 %
1 4 ,2 0 %

UK
A u s tr a lia
N o w a Z e la n d ia

4 ,7 0 % 6 ,9 0 %

1 3 ,3 0 %

J a p o n ia
In n e

Rys.24.Destynacje eksportowe
Źródło: Opracowanie własne na podst. http://www.ftib.org.fj/fiji-fast-facts.cfm
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Import i Eksport w latach 2005-2008
4 000 000
2 000 000
0

2005

2006

2007

2008

Import (FJD)

2 722

3 124

2 890

3 601

Eksport (FJD)

1 192

1 201

1 209

1 470

Import (FJD)

Jak widać na załączonym wykresie, w 2008
roku zarówno import
( na skutek wyższych
cen za paliwa mineralne) jak i eksport
(głownie dzięki wodzie mineralnej i rybom) znacząco wzrósł
w porównaniu z rokiem poprzednim.

Eksport (FJD)

Rys. 25.I
Źródło: Opracowanie własne na podst. http://www.ftib.org.fj/fiji-fast-facts.cfm

PKB na osobę (2007r.)

= 6318,931 USD

Inflacja (2008r.)

= 9,5%

PKB-roczna stopa wzrostu (2007r.) = -6.6% (prognozy: 2009r. = 1,1%; 2010r. = 1,6%)
Struktura PKB
Rolnictwo = 8,9%
Przemysł = 13,5%
Usługi
= 77,6%
Struktura zatrudnienia ludności
Usługi
= 46%
Rolnictwo = 40%
Przemysł = 14%
Źródło: http://www.statsfiji.gov.fj/
http://www.imf.org/external/index.htm

Hydroelektrownie (dzięki bystrym rzekom) w 2003 roku wytwarzały 80% potrzebnej
energii. Około 96% energii elektrycznej jest zużywana przez obszary miejskie oraz
turystyczne urządzenia na Viti Levu.
W przemyśle przetwórczym dominuje przemysł rolno-spożywczy (cukrownie, olejarnie,
wytwórnie konserw).
Największe znaczenie w komunikacji krajowej ma żegluga, transport samochodowy i
lotniczy, zaś w komunikacji międzynarodowej – transport lotniczy i morski. Linii
kolejowych jest niewiele, a służą one głównie do transportu trzciny cukrowej.
Jednym z ważniejszych źródeł utrzymania obok rolnictwa jest turystyka, która od lat 80’
nabiera coraz większego znaczenia (w 2006 roku dochody z turystyki osiągnęły 445,9 mln.
USD, czyli kwotę dwukrotnie przekraczającą zysk z dwóch najważniejszych produktów
eksportowych – cukru i odzieży).
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1.2

WARUNKI ROZWOJU TURYSTYKI

1.2.1 Regiony i atrakcje turystyczne



Nadi

Nadi (wym. Nandi) – miasto usytuowane w północnozachodniej części wyspy Viti Levu. Trzecie pod względem
liczby ludności (ponad 10 000). W pobliżu (ok. 9 km) znajduje
się Międzynarodowy Port Lotniczy (NAN) – najważniejszy na
Fidżi – obsługiwany przez Fidżijskie Międzynarodowe Linie
Lotnicze

Air Pacific, a także Air New

Rys. 26.
http://www.londonfale.org.
uk/events-2007-fiji.html

Zeland, Pacific Blue, Korean Air i inne.
Nadi to centrum turystyczne, gdzie turyści
po raz pierwszy słyszą ”BULA” (”Witaj”).
Oferuje najbogatszy w kraju wachlarz
zakwaterowania – od tanich domków,

Rys. 27. Lotnisko - Nadi
http://www.afl.com.fj/nadi_aiport.php

poprzez hostele, po luksusowe resorty. Region ten zachęca turystów do poznania lokalnej
kultury, życia nocnego oraz licznych
atrakcji: spa (m.in. leczenie starożytnymi metodami jak kąpiele błotne), restauracje oferujące zarówno dania regionalne jak i smakołyki z całego świata, sklepy bezcłowe oraz
z wyrobami rękodzielniczymi, wycieczki krajoznawcze, rejsy zabytki i wiele innych.

Do najważniejszych atrakcji kulturowych i przyrodniczych regionu należą:
•

Sri Siva Subrahmaniya Swami Temple

Największa na Półkuli Południowej, przepiękna, zabytkowa świątynia zlokalizowana
na południowym krańcu miasta Nadi.
•

Garden of the Sleeping Giant

Ogród ten znajduje się w miejscowości Sabeto, około 10 minut samochodem od Nadi.
Powstał w 1977 roku, jako miejsce, w którym swoją kolekcję storczyków gromadził
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Raymond Burr (Perry Mason). Rosną tu drzewa palmowe i tropikalne rośliny, jednakże
największa atrakcją jest największa na Fidżi kolekcja storczyków.
•

Navala Historic Village

Najbardziej malownicza wioska na Południowym Pacyfiku – ponad 200 domów o
bambusowych ścianach i dachach krytych strzechą.

Rys. 28. Temple
http://www.tropicalfiji.com/
sights_and_activities/scenic_
highlights/srisiva.asp
•

Rys. 29. Navala Village
http://fijiphotos.net/sub_
terrestrial.php

Rys. 30. Storczyk
http://myfijiguide.com/activities
--attractions/landmarks/gardenof-the-sleeping-giant.aspx

Mt Evans Ranges http://myfijiguide.com

Szczyt Koroyanitu, znany również jako Góra Evans, to czwarty co do wysokości szczyt
Fidżi (1195 m.n.p.m.). W języku fidżijskim ”Koroyanitu” oznacza “Wioska Diabła”.
•

Sabeto Hot Springs & Mud Baths

To ukryta “perełka”. Trzy baseny zlokalizowane w naturalnym środowisku, znajdują się w
połowie drogi między miejscowościami: Nadi i Lautoka. Lokalna ludność przypisuje
gorącym źródłom właściwości lecznicze, głównie dzięki obecności siarki. Jest to bardzo
atrakcyjne miejsce dla turystów poszukujących unikalnych wrażeń.

Rys. 31. Sabeto Hot Springs & Mud Baths
http://www.fijime.com/page.php?id=100

Rys. 32. Mt Evans Ranges
http://www.travelblog.org/
Bloggers/Psipsina/

27



Wyspy Yasawa

16 przepięknych wysp ciągnących się na długości 90
kilometrów na zachód od Viti Lewu. Niezwykle atrakcyjne
miejsce dla turysty, pragnącego słońca, niezatłoczonych plaż,
klifów, zatok i raf koralowych.
W ostatnich latach obserwuje się zwiększenie zainteresowania

Rys. 33.
http://www.londonfale.org.
uk/events-2007-fiji.html

naturalnym pięknem i nieskażoną przyrodą Wysp.
Mimo wszystko, każdy znajdzie jakąś kryjówkę przed tłumem.
Wyspy te słyną z krystalicznie czystych, błękitnych lagun – przyciągających nurków z
całego świata- oraz najbardziej eterycznych plaż na Pacyfiku. Można podziwiać lasy
tropikalne z bogactwem egzotycznej flory i fauny lub też wybrać się na pieszą wędrówkę
na szczyty wulkaniczne. Wielką atrakcją jest niezwykła jaskinia w kształcie domu – na jej
wapiennych ścianach zobaczyć można tajemnicze rzeźby, malowidła i inskrypcje.
Szukający wrażeń i przygód turyści często wybierają się właśnie do jaskini aby
ponurkować. Na wyspy można dostać się katamaranem, wodną taksówką, hydroplanem
lub helikopterem.

Rys. 34. http://www.fijime.com/page.php?id=65



Rys. 35. http://www.fijime.com/page.php?id=87

Wyspa Denarau

Tropikalne ogrody z egzotycznymi kwiatami i kolorowymi
ptakami, palmy kokosowe, piaszczyste plaże, wspaniałe
widoki, turkusowy ocean, luksusowe 5-gwiazdkowe hotele
(Hilton, Sheraton, Radisson, Sofitel), baseny, restauracje,
sklepy, kompleks sportowy obejmujący Klub Golfowy oraz
korty tenisowe, liczne gabinety odnowy biologicznej, szkoły

Rys. 36.
http://www.londonfale.org.
uk/events-2007-fiji.html

nurkowania, The Port Denarau Marina (główna przystań, z której turyści wypływają na
okoliczne wyspy - Mamanuca i Yasawa ) – wszystko to znajduje się na Wyspie Denarau -

28

zaledwie 20 minut od lotniska w Nadi. To największy ośrodek na Południowym Pacyfiku,
w którym każdy znajdzie coś dla siebie.

Rys. 37. http://www.portdenarau.com.fj/about.htm



Rys. 38. http://www.fijime.com/page.php?id=63

Wyspy Mamanucas

Rozsiane na lazurowych wodach Pacyfiku i otoczone cudnymi
rafami koralowymi. To raj dla duszy i ciała. Łańcuch 20 wysp,
w kształcie łuku jest idealnym miejscem do nurkowania,
żeglowania i uprawiania innych wodnych sportów.
Tu tradycyjne wioski sąsiadują z luksusowymi kurortami.

Rys. 40. http://www.davidwallphoto.com/searchre
Sults.asp?tx=&ts=&c=&g=50&Lids=&Gids=&
p=1&n=3167&phrase=



Rys. 39.
http://www.londonfale.org.
uk/events-2007-fiji.html

Rys. 41. http://www.fijime.com/page.php?id=64

Vanua Levu

To druga pod względem wielkości wyspa archipelagu Fidżi
skupiająca 18% ogółu ludności. Turystyka koncentruje się
głównie w rejonie miejscowości Savusavu. - jednego z
najszybciej rozwijających się miast. Położona na półwyspie,
który oddziela Zatokę Savusavu od Morza Koro, nazywana
jest „Fiji’s Hidden Paradise”. Kiedyś Savusavu było kalderą4 i

4

Kaldera - duże, owalne zagłębienie na szczycie wulkanu
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Rys. 42.
http://www.londonfale.org.
uk/events-2007-fiji.html

dlatego też obszar ten jest aktywny geotermalnie, posiada ciepłe źródła przy nabrzeżu oraz
pęknięcia wzdłuż lini brzegowej, których wydobywa się para.
Główną atrakcją turystyczną regionu jest nurkowanie wśród raf koralowych, łowienie ryb,
pływanie, trekking, wodospady, a także obserwowanie ptaków (tzw. birdwatching) –
z czego najbardziej słyną Półwysep Tunuloa i Natewa.

Rys. 43. Ciepłe źródła
Rys. 44. http://www.fijime.com/page.php?id=68
http://www.daverobinson.id.au/Fiji/
100_1805.jpg



Coral Coast

Wybrzeże Koralowe ciągnie się wzdłuż południowych plaż
wyspy Viti Levu. Łączy miejscowość Natadola na zachodzie z
Zatoką Waidroka na wschodzie. Tu znajdują się jedne z
największych na świecie raf koralowych. Miejsce to przyciąga
wielu turystów, szukających zarówno odpoczynku jak i

Rys. 45.
http://www.londonfale.org.
uk/events-2007-fiji.html

niezapomnianych wrażeń – rafy, przejżyste wody oceanu,
wioski fidżijskie, pola trzciny cukrowej oraz przepiękne wzgórza. Miejscowości oferują
zakwaterowanie na każdą „kieszeń” , zarówno dla młodych małżeństw, par, singli, jak
również dla rodzin.
Turyści pragnący skosztować lokalnych potraw, owoców i warzyw, wybrać się na zakupy
w celu nabycia oryginalnych pamiątek, biżuterii czy też towarów wyrabianych domowymi
metodami – powinni wybrać się do miasta Sigatoka, leżącego tuż przy ujściu do oceanu,
rzeki o tej samej nazwie. Dolina tej rzeki nazywana jest przez miejscowych ”salad bowl”
(”miska z sałatką”), gdyż znajduję się tu bogactwo owoców i warzyw, liczne plantacje
zbóż i trzciny cukrowej.
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Rys. 46. http://www.fijime.com/page.php?id=66
/005-viti-levu-coral-coast.htm

Rys. 47. http://www.corfupictures.com
/islands/fiji

Atrakcje regionu:
•

Wioski Lawai i Nakatuba, słynne z możliwości uczestniczenia w procesie
wyrabiania garnków glinianych bez użycia koła garncarskiego;

•

Możliwość uprawiania sportów: golf, nurkowanie, rafting;

•

Spa - zabiegi upiększające oraz lecznicze metodami tradycyjnymi i nowoczesnymi;

•

Jaskinia Naihehe – pozostałości ołtarzy rytualnych i piecy, którymi posługiwali
się kanibale;

•

Coral Coast Rail Road – fascynująca podróż pociągiem wzdłuż wybrzeża,
urozmaicona licznymi atrakcjami;

Rys. 48 Jaskinia Naihehe
Rys. 49. Coral Coast Rail Road
http://www.wyndhamvrap.com/resorts/vitilevu/attractions

•

The 'Sigatoka Sand Dunes' (w roku 1999 wpisany na listę UNESCO) – pierwszy
park narodowy Fidżi, w którego obrębie znajdują się

wędrujące wydmy,

stanowiska archeologiczne, wykopaliska z czasów antycznych m.in. naczynia,
którymi posługiwali się pierwsi mieszkańcy. W parku niezwykłą atrakcją jest sandboarding.
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Rys. 50. The 'Sigatoka Sand Dunes' Rys. 51.
http://www.fijimuseum.org.fj/fm
http://www.fijimuseum.org.fj/fm-archnews1000.htm
sigatokasanddunes.htm

•

Kula Eco Park

(otrzymał nagrodę ”Excellence In Tourism") – to jedyny na

Wyspach park, w którym podziwiać można przyrodę dziką – będącą na wolności.
Znajduje się w lesie tropikalnym, w którym chaotycznie pomiędzy strumykami
umieszczone są drewniane kładki. Władze Parku dbają również o edukację dzieci,
umożliwiając im zdobycie praktycznej wiedzy na temat ochrony środowiska.
Turyści, przybywający do parku mają jedyną w swoim rodzaju okazję
sfotografowania się z iguanami, wężami, papugami, żółwiami i innymi
stworzonkami, a także pomóc w ich karmieniu.

Rys. 52. http://www.fijiwild.com Rys. 53. http://www.fijiwild.
/eco_flora.html
com/eco_orange.html



Sun Coast

Sun coast (nazywane też Sunshine Coast) to północno wschodnie wybrzeża Viti Levu, począwszy od Lautoka (druga
co do wielkości miejscowość, położona 30 minut od Lotniska
w Nadi), poprzez Ba, Rakiraki, Nananu-i-ra, aż do Takalana.
Swym zasięgiem obejmuje 3 prowincje, 30 okręgów i około
160 wiosek.
Północne wybrzeże zwane jest „Słonecznym Wybrzeżem”,
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Rys. 54.
http://www.londonfale.org.
uk/events-2007-fiji.html

ponieważ panuje tu stosunkowo suchy klimat, który sprzyja uprawie trzciny cukrowej. Tu
również powstaje słynna woda mineralna „Fiji Water”.
Oprócz wspaniałych łańcuchów górskich i tropikalnych lasów, rzek i wodospadów, raf
koralowych i piaszczystych plaż, region ten słynie przede wszystkim z bogatej kultury
i tradycji, lokalnych opowieści i tradycyjnych tańców.

Rys. 55. http://www.flickr.com/groups/world Rys. 56. http://www.fijime.com/page.php?id=67
widewandering/discuss/72157594306097505/

Atrakcje:
•

Nananu-i-ra Island – wyspa o powierzchni 350 ha, ze stromymi zboczami,
białymi plażami i lasami mangrowymi. Świetnie przystosowana do uprawiania
wszelkich wodnych sportów (nurkowanie, pływanie kajakiem, windsurfing,
kitesurfing i inne).

•

Tailevu North – niezliczona ilość wiosek ciągnących się wzdłuż rzeki Wainibuka,
których główną atrakcją są nieskażone lasy, plantacje i strumienie, raftingi
i jaskinie oraz lokalne przysmaki.

•

Nausori Highlands - malownicze krajobrazy, doliny, wodospady i wioski, w
których mieszkańcy rozpowszechniają tradycje, zwyczaje, kulturę i starodawne
wierzenia.

•

Koroyanitu National Park
W jego obrębie znajduje się 6 wiosek, których mieszkańcy wspólnie dbają
o zachowanie walorów parku. Turyści mogą wybrać się na wycieczki piesze
i rowerowe, podziwiając piękno natury, bądź też cieszyć się spokojem
i wspaniałymi widokami podczas pikników.

•

Naiserelagi Catholic Mission – znajduje się tu kościół “The Church of the Black
Christ”,

wybudowany

w

1917

roku.

Słynie

z

malowidła

przedstawiającego Chrystusa, którego kolor skóry jest czarny.
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ściennego

Rys. 57. Wnętrze Kościoła
http://www.fijitimes.com/story.aspx?
id=113823



Rys. 58. Koroyanitu National Park
http://www.tourismfiji.com/tours/fiji-day-tours.html

Taveuni

“Garden Island of Fiji” pod tą nazwą kryje się Wyspa Taveuni,
znana z bujnych lasów pełnych egzotycznych gatunków roślin
i zwierzat. Naturalne piękno – zarówno nad jak i pod
powierzchnią wody – zostało docenione nie tylko przez
miejscową ludność, która aktywnie działa na rzecz ochrony
dziedzictwa przyrodniczego

Rys. 59.
http://www.londonfale.org.
uk/events-2007-fiji.html

i kulturowego (m.in. dążą do

tego aby na liście UNESCO znalazł się Bouma Forest Park) ale również przez turystów,
których celem odwiedzin są nie tylko „sun, sand and sea”.
Główne atrakcje:
•

Bouma National Heritage Park
Chroni około 80% lasów wyspy. Posiada strome zbocza, głęboko wcięte strumyki
oraz trzy przepiękne wodospady wraz z naturalnymi basenami, które udostępnione
są turystom.
W obrębie Parku znajduje się m.in.:

•

Des Voeux Peak, drugi co do wysokości szczyt Fidżi będący doskonałym
miejscem na piesze wędrówki i obserwacje ptaków

•

jezioro Tagimaucia – będące kraterem wulkanicznym, na którego brzegu rośnie
rzadki kwiat Tagimaucia – symbol narodowy Fidżi.

•

Savulevu Yavonu Falls
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Rys. 60. Bouma National Heritage
Rys. 61. Tagimaucia
Park http://www.fijime.com
http://www.puretaveuni.com/abouttaveuni/about-taveuni.html?Itemid=91



Rys. 62. Savulevu Yavonu
Falls
http://www.world-of-water
falls.com/south-pacific-savu
levu-yavonu-waterfall html

Pacific Harbour

Pacific Harbour to “Adventure Capital of Fiji”. Oferuje szeroki
zakres atrakcji sportowych i przygodowych: golf, rafting,
surfing, łowienie ryb, nurkowanie, a także najdłuższy na
półkuli

południwej

tzw.

Zip-line

(tyrolka).

Platformy

umieszczone są na wysokości 7-45 m, a miejscami można

Rys. 63.
http://www.londonfale.org.
uk/events-2007-fiji.html

rozwinąć prędkość nawet 60 km/h. Z kolei dla prawdziwych
poszukiwaczy przygód – karmienie rekinów Bull Shark (Żarłacz Tępogłowy).

Rys. 64. http://www.fijime.com/page.php?id=74



Rys. 65.http://myfijiguide.com/activities--attract
ions/zip-lining.aspx

Suva

Suva – stolica państwa (od 1882 roku), największe miasto
Południowego Pacyfiku, ważne centrum polityczne i administracyjne. Skupia prawie połowę populacji, z czego znaczną cześć
stanowią studenci. Można tu zobaczyć prawdziwą mieszankę
architektoniczną – budynki tradycyjne oraz z początku XX
wieku mieszają się z nowoczesnym budownictwem ostatnich lat.
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Rys. 66.
http://www.londonfale.org.
uk/events-2007-fiji.html

Tu mieści się siedziba rządu, instytucje finansowe, University of the South Pacific, Fiji
Institute of Technology, ANZ Banking Group, Westpac Bank Corporation i Colonial
National Bank.
Suva oferuje wiele atrakcji i zabytków z czasów kolonializmu: Fiji Muzeum, rzymskokatolicka katedra, rynek, budynki rządowe, biblioteka, targi, festivale (Festiwal Hibiskusa),
centra sportowe i rozrywkowe, Sakuna Park, Albert Park, Thruton Gardens, sklepy,
restauracje, kluby, kina i wiele innych.
•

Fiji Muzeum – założone w 1904 roku, zlokalizowane w Thruton Gardens, mieści
bardzo dobrze zachowane ślady przeszłości.

•

Colo-I-Suva – przepiękny park z drzewami mahoniowymi, zlokalizowany na
przedmieściach miasta, oferuje wspaniałe trasy na spacery i trekking.

•

Botanical Garden (Thruston Garden) – ogród botaniczny z unikatowymi gatunkami
roślin i zwierząt.

•

Fiji Spice Gardens – mieści się około 30 minut jazdy od stolicy, pachnący
przyprawami park, gdzie można nabyć wanilię, kardamon czy też gałkę
muszkatołową.

Rys. 67. Centrum miasta
https://www.allposters.co.uk/-sp/
Suva-Fiji-A-Cosmopolitan-Ocity-of140-000-Posters_i3287290_.htm



Rys. 68. Fiji Muzeum
http://www.fijime.com/page.php?id=75

Wyspy Lomaiviti

The Lomaiviti Group tzw. 'Fiji's Big Fish Capital', składa się z
wielu wysp, a największe to: Namenalala, Makogai, Koro,
Wakaya, Batiki, Nairai, Gau, Ovalau i Moturiki.
Rys. 69.
http://www.londonfale.org.
uk/events-2007-fiji.html
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Ich cechą charakterystyczną, a zarazem swoistą ”atrakcją” jest prostota i spokój. Tu turyści
mogą rozkoszować się ciszą,

z dala od hałasu i tłoku: spacery wzdłuż wybrzeży,

zwiedzanie plantacji, poznanie zwyczajów miejscowej ludności, wędrówki przez
tropikalne lasy, kąpiel w wodach wodospadów, poznanie leczniczych roślin, nurkowanie,
wycieczki piesze lub rowerowe, wspinanie się na najwyższy szczyt, z którego rozciągają
się malownicze krajobrazy. Oczywiście poza ”powrotem do natury” wyspy oferują
również wspaniałe kurorty, z których zadowoleni
będą nawet najbardziej wymagający turyści, a także
atrakcje w postaci zorganizowanych wycieczek na
okoliczne wyspy.
Niezwykle ciekawą jest miejscowość Levuka

Rys. 70.
http://www.fijime.com/page.php?id=92

(dawna stolica), gdyż uchodzi za najbardziej malowniczą na Fidżi i jako jedna z niewielu
posiada dobrze zachowane budynki

z czasów, gdy państwo było kolonią brytyjską.

Ponadto znana jest jako posiadająca wiele ”pierwszych” rzeczy: powstał tu pierwszy bank,
poczta, szkoła, prywatny klub, szpital, ratusz, a także pierwszy lokalny samorząd.
Turyści odwiedzający tą miejscowość mają wrażenie, że odbywają podróż w czasie, gdyż
miejsce to jest ”nietknięte i nieskażone” przez masy turystów.

Rys. 71. Levuka
Rys. 72. Levuka
http://commons.wikimedia.org/wiki/ http://www.fijimuseum.org.fj/fm-levuka.htm
File:BeachStreetLevuka.jpg



Kadavu

Kadavu to czwarta co do wielkości wyspa Fidżi, którą
zamieszkuje około 10 000 osób. Oddalona o około 100 km od
wybrzeży Viti Levu. Jest najmniej rozwiniętą wyspą regionu,
posiada kilka dróg, a lokalna gospodarka opiera się głównie na
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Rys. 73.
http://www.londonfale.org.
uk/events-2007-fiji.html

rolnictwie.
Wyspę tą powszechnie uznano za jedną z najmniej przekształconych przez człowieka,
a dzięki bujnym tropikalnym lasom o egzotycznej faunie i florze – uważa się za jedną
z najpiękniejszych spośród wysp archipelagu.
W 75% pokryta jest lasami pierwotnymi, które zamieszkane są przez różnorodne gatunki
ptaków, wśród których znajdują się 4 gatunki endemiczne. Dla miłośników trekkingu
atrakcjami są:

zdobywanie szczytów, wędrówki

wśród bujnych lasów – podczas których podziwiać
można egzotyczną florę, liczne wodospady, a także
rzadkie gatunki ptaków m.in. papugę Kadavu (rys.1).
Wyspa oferuje jedne z najlepszych warunków dla

Rys.74. Papuga Kadavu
http://www.fijime.com/page.php?id=77

nurków – nieskazitelnie czyste wody gwarantują doskonałą widoczność, ”ogrody”
koralowców, pionowe ściany oraz nieskończone ilości kolorowych ryb wszelkiego
gatunku. Swoją popularność zawdzięcza przede wszystkim słynnej na całym świecie rafie
koralowej: The Great Astrolabe Reef..
Na Wyspę można z łatwością dostać się samolotem z Nadi czy też hydroplanem lub
promem ze stolicy. Miejscowe ośrodki oferują turystom niezwykle różnorodne
zakwaterowanie, dzięki czemu każdy znajdzie tu odpowiednie dla siebie miejsce.

Rys. 75. http://www.fijime.com/page.php?id=77

Rys. 76. http://www.fijime.com/page.php?id=77
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1.2.2 Dostępność komunikacyjna


Transport lotniczy

-Międzynarodowy
Najważniejszymi portami międzynarodowego ruchu lotniczego Fidżi są: Nadi (NAN) –
zlokalizowany na zachodzie wyspy Viti Levu oraz Nausori (SUV) – znajdujący się na
wschodnim wybrzeżu największej wyspy, 16 km od stolicy .
Międzynarodowi przewoźnicy (Air Pacific, Qantas Airways, Air New Zealand, Korean
Air, Pacific Blue, United Airways, Virgin Blue, Polynesian Airlines) zapewniają
połączenia lotnicze do największych miast na całym świecie, oferują bezpośrednie loty do:
USA, Kanady, Australii, Nowej Zelandii, Japonii, Chin, Korei, Wysp Wielkanocnych,
Hawajów, Tuvalu, Wysp Salomona, Samoa, Tonga, Vanuatu, Kiribati.
(Nie ma bezpośrednich lotów z/do Polski).
-Krajowy
Istnieje wiele połączeń między wyspami. Lotniska i pasy startowe zlokalizowane są w
Nadi, Nausori, Mana Island, Labasa, Savusavu, Taveuni, Vanua Balavu, Kadavu, Lakeba
i Moala. Można się na nie dostać , helikopterem, hydroplanem bądź też liniami lotniczymi
krajowymi. Usługi transportowe świadczą: Pacific Sun, Air Fiji, Pacific Island Seaplanes,
Turtle Airways, Island Hoppers Helicopters.


Trnsport morski

Podróż statkiem na Fidżi jest bardzo kosztowna. Ważniejsze porty to: Savusavu, Lambasa,
Levuka, Lautoka, Suva. Z kolei połączenia między głównymi wyspami oferowane są po
atrakcyjnych cenach przez prywatne firmy transportowe.


Transport drogowy

System dróg jest dość dobrze rozwinięty, głownie na dwóch największych wyspach, czego
dowodem może być autostrada na Viti Levu, która łączy stolicę z Nausori i Nadi.
Po wyspach można przemieszczać się autobusami ( kursujące między kurortami
wyposażone są w klimatyzację, natomiast lokalne – mają charakter turystyczny – otwarte
dachy w celu lepszego podziwiania widoków), taksówkami bądź też wypożyczonym
samochodem (ruch lewostronny!).
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ROZDZIAŁ II
– FIDŻI –
RYNEK RECEPCJI
TURYSTYCZNEJ
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Na wstępie pragnę nadmienić, iż wszelkie dane dostępne były w języku angielskim.
We wszystkich materiałach pojawiały się słowa „visitor”, „passenger” i „guest”, które
jednakże nie były dokładnie sprecyzowane. Dla celów niniejszej analizy pozwoliłam sobie
na ujednolicenie pojęć i przyjęłam, iż wszystkie określenia dotyczą turystów. Zamiennie
używam słów „przyjezdny” oraz „turysta”.
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Rys. 77. Ogólna liczba przyjezdnych w latach 2001-2008
Źródło: Opracowanie własne na podst: http://www.statsfiji.gov.fj/Tourism/Visitor_Arrivals.htm;
http://www.fijime.com/page.php?id=124

Na powyższym wykresie dotyczącym liczby turystów, można z łatwością zauważyć
pozytywną dla kraju ogólną tendencję wzrostową. Znaczny skok nastąpił po roku 2003.
Przez kolejne lata wciąż przybywało turystów, jednakże w 2007 roku nastąpił nieznaczny
spadek (około –1,1 % w porównaniu z rokiem poprzednim). W 2008 roku Fidżi
odwiedziło prawie 600 tysięcy turystów, co stanowi niemalże 6% wzrost w stosunku do
roku 2007 i ponad 50% wzrost w porównaniu z rokiem 2001 (prawie 350 tysięcy).

Spójrzmy teraz na wykres poniżej, który dokładnie pokazuje zjawisko sezonowości.
Wyraźnie zauważyć można, iż na przestrzeni 7 lat najwięcej turystów przyjeżdżało w
miesiącach lipiec-wrzesień. Z kolei najmniejszą liczbę obserwuje się w lutym, a także
kwietniu i listopadzie. Niska frekwencja na wiosnę spowodowana jest najprawdopodobniej
występowaniem w tym okresie cyklonów.

41

70 000
60 000

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008*

50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
I

II

III

IV

V

VI

VII VIII

IX

X

XI

XII

Rys. 78. Liczba przyjezdnych w poszczególnych miesiącach w latach 2001-2008
Źródło: Opracowanie własne na podst: http://www.statsfiji.gov.fj/Tourism/Visitor_Arrivals.htm;
http://www.fijime.com/page.php?id=124
*okres styczeń-listopad

Na wykresie poniżej zauważamy, iż najwięcej turystów przybywa z Australii, Nowej
Zelandii, USA oraz Wielkiej Brytanii. Powodem są głównie: niewielkie odległości
dzielące Fidżi i Nową Zelandię czy Australię, a także dogodne połączenia komunikacyjne.
Kierunki, z których przyjeżdżają turyści
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Rys. 79.
Źródło: Opracowanie własne na podst: http://www.statsfiji.gov.fj/Tourism/Visitor_Arrivals.htm;
http://www.fijime.com/page.php?id=124
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Źródło :opracowanie własne na podstawie http://www.statsfiji.gov.fj/Tourism/Visitor_Arrivals-resid.htm

Cele przyjazdów w 2007 roku
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Rys. 82.
Rys. 83.
Źródło :opracowanie własne na podstawie http://www.statsfiji.gov.fj/Tourism/Visitor_Arrivals-resid.htm

Wykresy słupkowe oraz kołowe powyżej ukazują główne cele przyjazdów turystów w
roku 2007 oraz 2008. Zarówno w roku 2007 jak i 2008 najważniejszym powodem
przyjazdu były wakacje, a więc chęć odpoczynku, zwiedzenia, oderwania od codziennych
trosk i pracy. Drugim ważnym celem w 2007 roku były odwiedziny krewnych
i znajomych, które nieznacznie straciły na znaczeniu rok później. Wciąż najmniej turystów
przybywa w celach edukacyjnych.
Ze względu na dość słabo rozwinięte zaplecze konferencyjno-biznesowe, niewielu
turystów pojawia się w tych właśnie celach. Aczkolwiek, sytuacja zaczyna się poprawiać.
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Odwiedzane regiony [ 2007 rok ]
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Mamanuca's
16%

Rys. 84.
Źródło :opracowanie własne na podstawie http://www.statsfiji.gov.fj/Tourism/Visitor_Arrivals-resid.htm

Najchętniej i najczęściej odwiedzanym regionem jest Nadi, do którego pryjeżdża 25%
wszystkich turystów, następnie Coral Coast (19%) i inne (19%). Najmniej zatłoczona jest
stolica kraju – Suva.
W 2007 roku Fidżi najchętniej odwiedzały pary (44% turystów) oraz single (30%).
Niewielki procent stanowiły rodziny (18%).

Profile turystów [ 2007 rok ]
Inni
11%

Rodziny
18%

Pary
41%

Single
30%

Rys. 85.
Źródło :opracowanie własne na podstawie http://www.statsfiji.gov.fj/Tourism/Visitor_Arrivals-resid.htm
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Monthly visitor arrivals - mode of travel [2007]
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Rys. 86.
Źródło :opracowanie własne na podstawie http://www.statsfiji.gov.fj/Tourism/Visitor_Arrivals-resid.htm

Tab. 5. Turyści korzystający z transportu wodnego i powietrznego
Sea Arrivals
Air Arrivals
Through
Cruise
Through
Passengers*
Visitors
Passengers
Passengers*
Visitors
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2007 rok

3
4
29
5
11
6
9
67

853
780
441
702
1445
1200
1378
1143
1431
1284
1568
960
13 185

3
174
9
15
3
2012
219
2 435

Źródło: http://www.statsfiji.gov.fj/Tourism/Visitor_Arrivals-resid.htm
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8 534
4681
4109
3296
3185
4531
5027
3461
3946
4105
4001
5763
54 639

36 145
30963
39551
41438
36920
48297
54546
49414
51628
47042
41678
49074
526 696

Tab. 6. Średnia długość pobytu wg krajów[dzień]
Nowa
Australia Zelandia USA Kanada UK

Europa
Japonia kont.

Wyspy
Korea
Pacyfiku Malezja Płd.

Pozostałe
Azji

Inne Średnia

I

11,8

12,7

7,1

10,5

8,5

5,3

9,7

13,7

4,6

5,6

18,8

7,9

10,6

II

10,1

9,6

7,2

9,5

7,2

5

8,7

10,6

9,5

9,6

20,3

7

9,1

III

9

7,6

7,2

7,7

8,1

6

8,8

15,8

9

5,5

19,3

7,5

8,8

IV

8,9

8,3

8,1

11

9,8

7

8,9

10,8

8,2

9

11,1

7,6

8,9

V

9

7,9

8,3

12,9 10,6

5,2

10,1

11,9

5

6,8

13

8,3

9,1

VI

8,9

8,3

7,7

12,5 11,8

5,9

10,5

13,4

9

5,6

11,3

8,5

9,1

VII

9,2

9,1

9,3

13,6 11,8

6,3

9,8

13,5

3,2

8,4

10,2

8,7

9,6

VIII

9,1

8,6 10,1

16,8 10,1

7,3

10,5

12,7

5,2

6,8

9,8

8,8

9,5

IX

8,9

8,6

9,4

17 11,1

6

9,9

15,3

11,7

9

8,8

9,5

9,3

X

8,6

8,9

8,3

10,5 10,6

5,9

10,1

11,1

9,7

9,8

10,6

9,2

8,9

XI

8,5

8,5

7,3

9,6

9,1

5,9

9,2

18,8

9,8

8,5

6,3

7,7

8,9

XII

9,1

9,8

7,4

9,6

9,7

9,7

8,6

37,5

7,4

9,6

11,7

8,2

11,1

9,3

8,9

8,2

11,6

9,8

6,3

9,6

15,6

7,9

7,7

11,7

8,3

9,5

2007

Źródło: http://www.statsfiji.gov.fj/Tourism/Visitor_Arrivals-resid.htm

Średnia długośc pobytu wg krajów [dzień]
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Rys. 87.
Źródło :opracowanie własne na podstawie http://www.statsfiji.gov.fj/Tourism/Visitor_Arrivals-resid.htm
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Tab. 7. Średnia długość pobytu wg celu podróży
Biznes

Konferencje

Wakacje

VFR

Edukacja

Tranzyt

Inne Średnia

I

13,3

8

9

22,3

62,8

1,1

9,7

10,9

II

10,8

5,4

7,9

20,4

21

1,3

18

9,1

III

7,2

5,3

7,6

23,3

32,9

1,1

19

8,8

IV

7,1

6,3

8,1

16,9

19,6

1,5

11

8,9

V

8,7

6,6

8,3

18

28

1,8

12

9,1

VI

7,5

6,2

8,3

19,3

27,3

1,6

15

9,1

VII

6,7

6,7

8,7

17,9

31,8

1,6

12

9,6

VIII

6,8

6,2

8,6

19,6

19,1

3

18

9,5

IX

7,7

6,2

8,6

22

26,2

1,8

13

9,3

X

8,7

6,6

8,4

19

21,8

1,9

12

8,9

XI

6,3

5,8

7,9

21,9

41,8

2,4

15

8,9

XII

9,1

8,5

8,6

23,9

112,1

1,8

31

11,1

2007
8
6,3
8,4 20,3
38,1
Źródło: http://www.statsfiji.gov.fj/Tourism/Visitor_Arrivals-resid.htm
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Średnia długość pobytu wg celu podróży
[2007 rok]
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Rys. 88.
Źródło: http://www.statsfiji.gov.fj/Tourism/Visitor_Arrivals-resid.htm
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Źródło: opracowanie własne na podstawie
http://www.statsfiji.gov.fj/Tourism/Hoteloccupancy.htm
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Źródło: opracowanie własne na podstawie
http://www.statsfiji.gov.fj/Tourism/Hoteloccupancy.htm
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Wykresy obok przedstawiają

Hotel Statistics - turnover
(all hotels) 2006

procentowo jak rozkładają się obroty
w poszczególnych branżach.
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9%
Accomodation

10%

Food
20%

60%

Zarówno w roku 2006 jak i 2007
największe obroty uzyskał sektor

Bar&Liquor

zakwaterowania. W roku 2006 obroty

Telephone
Others

wynosiły 291 112 dolarów fidżijskich

Rys. 91.
Źródło: opracowanie własne na podstawie
http://www.statsfiji.gov.fj/Tourism/Hoteloccupancy.htm

(FJD) w stosunku do sumy uzyskanej
ze wszystkich branż, która wyniosła
485 271FJD ). W 2007 obroty z
zakwaterowania wyniosły 249 050

Hotel Statistics - turnover
(all hotels) 2007

FJD (438 475 FJD obroty ze
wszystkich sektorów)
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57%

21%
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Others

Rys. 92.
Źródło: opracowanie własne na podstawie
http://www.statsfiji.gov.fj/Tourism/Hoteloccupancy.htm
Room inventory

Wykres na rys. 3 przedstawia
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7779 8435 9258 9658 9841

ilość pokoi w latach 2004-2008.
Z roku na rok dostępnych było
więcej pokoi, jednakże zmiana
procentowa w stosunku do roku
poprzedniego począwszy od
2006 roku zmniejszała się: z

8,4

9,8

4,3

1,9

Rys. 93.
Źródło: opracowanie własne na podstawie
http://www.statsfiji.gov.fj/Tourism/Hoteloccupancy.htm
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9,8% do 4,3% w 2007, a z 4,3%
1,9% w 2008.

ROZDZIAŁ III
– FIDŻI –
RYNEK EMISJI
TURYSTYCZNEJ
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Poniższe dwa wykresy pokazują, iż najważniejszym motywem skłaniających mieszkańców
Fidżi do wyjazdów jest chęć odwiedzin swoich krewnych i znajomych. Największy ruch
turystyczny odnotowuje się w grudniu i styczniu, zaś najmniejszy w lutym, lipcu i maju. W
grudniu chętnie podejmowana jest podróż w celach wakacyjnych. To właśnie chęć
odpoczynku jest drugim po odwiedzinach głównym celem wyjazdów. Ważnym celem jest
również podróż biznesowa.
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Rys. 94.
Źródło: opracowanie własne na podstawie
http://www.statsfiji.gov.fj/Tourism/residents.htm
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Rys. 95.
Źródło: opracowanie własne na podstawie
http://www.statsfiji.gov.fj/Tourism/residents.htm
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Mieszkańcy Republiki Fidżi najczęściej wyjeżdżają do krajów, które znajdują się w
bliskim sąsiedztwie np. Nowa Zelandia, Australia i Wyspy Pacyfiku. Jak widać na
poniższym wykresie, Europa Kontynentalna nie jest chętnie odwiedzana, co spowodowane
jest z wysokimi kosztami i brakiem dogodnych połączeń komunikacyjnych.
Miesiącemi, w którym obserwuje się największą ruchliwość turystyczną jest zdecydowanie
grudzień, z kolei najmniejsza ruchliwość dotyczy lutego.
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Rys. 96.
Źródło: opracowanie własne na podstawie ttp://www.statsfiji.gov.fj/Tourism/residents.htm
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Źródło: opracowanie własne na podstawie ttp://www.statsfiji.gov.fj/Tourism/residents.htm
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Najbardziej skłonnymi do odbywania podróży są Hindusi, którzy zdecydowanie
preferują w tym celu grudzień oraz styczeń. Na drugim miejscu uplasowali się rdzenni
Fidżijczycy, których wojaże stanowią 23% podróży. Mniej chętnie wyjeżdżają
Europejczycy.
Najbardziej niechętną do podróżowania grupą są Chińczycy, którzy jeśli już wyjeżdżają to
najczęściej w styczniu i grudniu.

Wyjazdy wg rasy 2007 rok
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Rys. 98.
Źródło: opracowanie własne na podstawie ttp://www.statsfiji.gov.fj/Tourism/residents.htm

Wyjazdy wg rasy 2007 rok
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Źródło: opracowanie własne na podstawie
http://www.statsfiji.gov.fj/Tourism/residents.htm
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Tab. 8. Wyjazdy mieszkańców w zależności od zawodu
RESIDENT DEPARTURES BY OCCUPATION
I
II
III
IV
V
VI
VII VIII
Professional Technical
& Related Workers
Administrative
& Managerial Workers
Clerical Supervisors
& Related Workers
Sales Workers
Service Workers
Agriculture, Animal, Husbandry,
Forestry Workers & fishermen
Production & Related Workers,
Transport Equipment Operators
& Labourers
Workers Not Classifiable
by Occupation
Legislators, Senior Officials
and Manager
Professional Workers
Technician
& Related Workers
Clerical Workers
Service Workers
Skilled Agricultural
& Fishery Workers
Craft & Related Workers
Plant & Machine Operators
Elementary Occupation
Armed Forces
Workers Not Classifiable
by Occupation

IX

X

XI

XII

2179 1424 1255 1573 1400 1599 1757 1445 1277 1478 1312 2132
1525 1334 1446 1389 1364 1281 1453 1411 1341 1461 1360 1468
1035
222
358

696
188
265

733
185
315

796
177
328

818
200
283

746
200
294

907
223
297

817
183
312

660
159
377

775
188
281

670
118
246

803
167
268

85

106

142

100

84

84

63

76

104

118

112

100

1156

613

566

757

682

617

726

672

638

681

652

682

4963 3371 2868 3218 2793 3028 3848 3228 3023 2574 4391 5892

1356 1310 1576 1393 1455 1360 1430 1549 1504 1569 1512 1601
2984 1759 1498 2247 1447 1776 2367 2169 1760 1478 2356 5602
580
337
429

432
260
330

563
249
351

571
257
393

504
224
337

490
205
308

529
259
348

544
240
413

530
232
360

81
79 109 110
78
78
54
77
91
368 202 163 216 170 178 174 180 226
672 483 608 619 638 600 687 680 610
1310 1038 1186 1357 1060 1046 1136 1201 1192
417 112 160 376 145
82
68 194
14

483
215
344

471
201
303

566
300
334

76
71 114
190 189 216
659 594 553
970 1139 1766
390
58
45

3037 2380 2579 2782 2395 2242 2780 2907 2991 2690 2818 4621

Źródło: http://www.statsfiji.gov.fj/Tourism/residents.htm
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ROZDZIAŁ IV
ZNACZENIE RYNKU
TURYSTYCZNEGO FIDŻI
DLA POLSKI
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Polska nie utrzymuje żadnych stosunków dyplomatycznych z Fidżi. Być może ten
fakt przyczynia się do braku wzajemnego zainteresowania turystycznego. Zapewne tylko
jednostki mają świadomość, iż takie państwo jak Polska istnieje ale zapewne nie są
zainteresowane odwiedzeniem naszego kraju. Podobnie jest z Polakami.
Ponieważ bardzo niewiele osób, a może i w ogóle nikt nie przyjeżdża z tego kraju do
Polski, ruch turystyczny z Fidżi nie ma dla nas większego znaczenia. Nigdzie w
statystykach nie ma zaznaczonego ile i czy w ogóle ktoś z Wysp odwiedza nasz kraj.
Ponieważ zalicza się od do innych zamorskich można jedynie dokonać analizy
porównawczej w stosunku do ważniejszych zamorskich a także innych państ.
W 2007 roku nasz kraj odwiedziło 267 tysięcy turystów z krajów „pozostałych
zamorskich”, prawie o 100 tysięcy więcej niż w 2006 roku. Jednakże w porównaniu z
innymi krajami np.Rosją ( 1626 tys.) liczba ta jest niewielka.
Tab.9. Przyjazdy cudzoziemców do Polski według krajów (w tys.)
Przyjazdy
2005 rok

2006 rok

2007 rok

Ogółem

64606,1

65114,9

66207,8

Niemcy

37436,3

37192,1

38102,7

Czechy

7855,4

7101,5

7292,1

Ukraina

5278,9

5641,9

5443,8

Rosja

1598,8

1722,2

1626,4

Główne kraje zamorskie

516,8

561,9

567,5

USA

339,7

353,5

331,0

Korea Płd

39,4

53,2

63,8

Kanada

62,8

72,3

78,0

Japonia

39,5

40,9

47,5

Australia

35,4

41,9

47,2

162,6

186,4

267,2

Pozostałe zamorskie

Źródło: http://www.intur.com.pl/przyjazd.htm
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ZAKOŃCZENIE
Fidżi jest krajem niezwykle atrakcyjnym , posiada korzystne warunki klimatyczne,
piękne plaże, malownicze krajobrazy, lazurowe wody, ciekawą rzeźbę, urozmaicony
krajobraz, cudowne rafy koralowe. Turystów przyciąga również bogatą i egzotyczną
kulturą i folklorem. Każdy znajdzie tu coś dla siebie: miłośnicy przyrody, historii,
zabytków, błogiego lenistwa i kąpieli w promieniach słońca, a także fani aktywnego
wypoczynku oraz ci, którzy pragną poczuć większą dawkę adrenaliny.
Choć nie posiada jeszcze wystarczająco dobrze rozwiniętej infrastruktury
turystycznej, zaczęto podejmować w tym kierunku odpowiednie kroki.
Turystyka ma coraz większe znaczenie. Dostrzeżono potencjał miejsca oraz możliwe do
osiągnięcia korzyści, dlatego też coraz częściej podejmuje się działania mające na celu
promocję wysp poza granicami kraju oraz rozwój infrastruktury turystycznej
i paraturystycznej.
Zauważono, iż coraz więcej turystów przybywa na Fidżi, spędzają tu więcej czasu, a tym
samym wydają coraz więcej pieniędzy. Archipelag staje się coraz bardziej popularną
destynacją, aczkolwiek najwięcej turystów przybywa z Nowej Zelandii i Australii – państw
znajdujących się w sąsiedztwie Fidżi.

Celem mojej pracy była nie tylko analiza rynku turystycznego ale również
zachęcenie do podróżowania i zwiedzania mało znanych zakątków świata.
Kraj ten, mimo, iż jest niewielki, posiada nieodparty urok. Trudno opisać słowami tak
cudowne krajobrazy czy przepiękną przyrodę. To po prostu trzeba zobaczyć! Mnie urzekły
od pierwszej chwili i od tamtej pory wciąż marzę o dalekiej podróży.
.
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narusza niczyich praw autorskich.
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