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Wstęp

   Celem mojej pracy była szczegółowa analiza rynku turystycznego Tunezji.
Zajęłam się opisem warunków rozwoju turystyki w tym kraju, które niewątpliwie są 
fantastyczne. Zanalizowałam Tunezyjski rynek recepcji turystycznej, który w wciąż się 
rozwija.
Tematem mojej pracy stała się również aktywność turystyczna mieszkańców Tunezji.
Uwagę zwróciłam także na rynek turystyczny Tunezji dla Polski, który niewątpliwie 
odgrywa coraz większe znaczenie.
Tunezja jest jednym z najbardziej cywilizowanych państw arabskich do którego z chęcią 
przyjeżdżają turyści.
Tunezja posiada wiele  ciekawych zabytków kultury,  które  są chętnie odwiedzane przez 
turystów.  Tunezyjskie  obiekty  znalazły  się  również  na  Liście  Światowego  dziedzictwa 
UNESCO. 

   Zdecydowałam się na zanalizowanie rynku turystycznego Tunezji z tego względu iż jest 
to bardzo atrakcyjny kraj dla turystów i można zaobserwować jego dynamiczny rozwój.
Drugim powodem był fakt iż dwukrotnie odwiedziłam ten piękny kraj i dużo łatwiej jest mi 
wiele aspektów opisać.
Pierwszy  raz  byłam w Tunezji  w  2001  roku  w  rejonie  miasta  Sousse,  gdzie  mogłam 
korzystać  z  uroków  śródziemnomorskiego  klimatu,  spacerowałam  wąskimi  uliczkami 
Mediny i zwiedziłam urokliwy port El Kantaoui.
Kolejny raz odwiedziłam Tunezję w 2006 roku, tym razem spędziłam wspaniałe 2 tygodnie 
w okolicach miasta Tunis. Muszę przyznać, że znajduje się tam największa i najpiękniejsza 
plaża  jaką  kiedykolwiek  widziałam-  złocisty  piasek,  mnóstwo  muszelek  i  przejrzyste 
morze. Jest to region mniej oblegany przez turystów, spokojny ale dzięki temu posiada 
wspaniały urok.
Podczas pobytu miałam możliwość zwiedzić w stolicy Tunezji m.in. stare arabskie miasto 
Medi-na z zabytkowym Wielkim Meczetem.
Byłam także zachwycona ruinami Kartaginy- miasta założonego w IX w. p.n.e. wpisanego 
na Listę Światowego dziedzictwa UNESCO.

   W mojej pracy dotyczącej rynku turystycznego Tunezji korzystałam z wielu źródeł:
były to strony internetowe, czasopisma „Rynek Podróży” i „Rynek turystyczny”, katalog 
podróży „Exim Tour” 2007 ,książka dr Zygmunta Kruczka „Kraje pozaeuropejskie zarys 
geografii turystycznej”, a także z danych Tunezyjskiego Instytutu Statystycznego oraz 
Światowej Organizacji Turystyki UNWTO.
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Rozdział I Podstawowe informacje o kraju

1. Położenie

Tunezja położona jest w Afryce Północnej i zajmuje powierzchnię wielkości połowy Polski 
a dokładnie 164.000 km. Tunezja jest republiką o powierzchni 164.000km kw. Do tego 
państwa należy również wyspa Djerba, która od lądu oddalona jest o 7 km.

Na zachodzie sąsiaduje z Algerią, na południu z Libią.

Wybrzeże Tunezji jest dobrze rozwinięte,
 na północy i wschodzie opływa Morze Śródziemne a w ląd wcinają się
 trzy duże zatoki: Tunisu, Hammamet i Kabis. 

Wschodnie krańce gór Atlas dzielą kraj na dwie części
- północną górzystą i południową nizinną. 
Na północy  ciągną się równoległe pasma Gór Tunezyjskich i Gór Tebessa. 
W stronę południową góry przechodzą w stepowe wyżyny  i wzgórza. 
Południową część kraju zajmuje pustynna wyżyna Dahar.

Główną rzeką Tunezji jest Madżara, wypływająca z
 Atlasu Tellskiego i ciągnąca się aż do Zatoki Tunisu.
Plaże w Tunezji są piaszczyste

Stolicą kraju jest Tunis

2. Podział administracyjny

Tunezja jest podzielona na 24 gubernatorstwa
 zwane wilajami. 
Gubernatorstwa dzielą się dalej na łącznie 
262 dystrykty, a te na gminy.

Lista gubernatorstw:
Arjana, Badża, Bin Arus, Bizerta,
 Kabis, Kafsa, Dżunduba, Kairuan,
Kasrajn, Kibili, Kaf, Mahdija, Manuba, 
Madanijin, Monastyr, Nabul,
Safakis, Sidi Bu Said, Siljana, Susa, 
Tatawin, Tauzar, Tunis, Zaghwan.

Rysunek nr.1: Podział administracyjny Tunezji
Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Podzia%C5%82_administracyjny_Tunezji
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3. Ustrój

Zgodnie z konstytucją z 1959 (modyfikowaną w 1988) Tunezja jest republiką, z 
prezydentem, wybieranym w wyborach powszechnych na 5-letnią kadencję, jako głową 
państwa. Władza ustawodawcza należy do Izby Deputowanych, złożonej z 189 posłów z 
wyborów powszechnych. Władzę wykonawczą sprawuje rząd z premierem, powoływanym 
przez prezydenta. Władzę sądowniczą pełnią niezależne sądy.

Tunezja jest członkiem: ONZ, Ligi Państw Arabskich, Unii Afrykańskiej (sukcesorki 
Organizacji Jedności Afryki), jest członkiem GATT i jest członkiem założycielem 
Światowej Organizacji Handlu (WTO). Należy również do UMA – Unii Arabskiego 
Maghrebu, Światowej Organizacji Celnej, Międzynarodowej Organizacji Frankofonii, 
COMESSA - Wspólnoty Państw Sahelu i Sahary, CEEAO - Wspólnoty Ekonomicznej 
Państw Afryki Zachodniej. Jest pierwszym państwem śródziemnomorskim, które w 1995r. 
zawarło układ stowarzyszeniowy z Unią Europejską ( wszedł w życie 01.03.1998 roku). 

HERB TUNEZJI:

Oni symbolizują motto Republiki Tunezji: 
Wolność (symbolizowane przez łódź). 
Postanowienie (symbolizowane przez lwa z mieczem). 
Sprawiedliwości (symbolizowane przez równowagi). 

Rysunek nr 2: Hebr Tunezji
Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Tunezja

4. Ludność i język

W kraju żyje około 9,5 mln mieszkańców. Najgęściej zaludnionym regionem jest 
wschodnie wybrzeże, gdzie wybudowane są największe przemysłowe i turystyczne centra: 
Tunis, Hammamet, Port El Kantaoui, Sousse, Monastir, Sfax.
Tunezja to kraj dwujęzyczny. Urzędowym językiem jest wprawdzie arabski, ale właściwie 
każdy mówi jako tako po francusku, a większość napisów jest podawana w dwóch 
wersjach.
 Arabski jakim posługują się Tunezyjczycy, należy do grupy dialektów zachodnich. 
Większość map, przewodników i innych książek poświęconych Tunezji stosuje
 transliteracje francuską.
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Rysunek nr 3: Rozmieszczenie populacji w Tunezji  
Źródło:http://images.nationmaster.com/images/motw/africa/tunisia_pop_1972.jpg

• Gęstość zaludnienia - 63,5 osób/km˛.

• Przyrost naturalny – 1,12%.

• Średnia długość życia - kobiety 77 lat,  mężczyźni 72 lata

• Grupy etniczne - Arabowie 97%,Berberowie 1%, Europejczycy 1%, Żydzi i inni 
1%.

• Religia w Tunezji - islam (sunnici) 98%,    chrześcijaństwo 1% , judaizm i inne 1% 

• Analfabetyzm - 29%.

5. Klimat

Na wybrzeżu to klimat śródziemnomorski, gdzie lata są suche i gorące, zimy zaś łagodne i 
deszczowe. W okolicy Bizerty  zdecydowanie morski, wilgotny, przypominający  choćby 
Palermo, na wschodnim wybrzeżu zaś klimat jest bardziej suchy, z większymi dobowymi i 
rocznymi amplitudami temperatur. Na krańcach południowych aura przybiera cechy 
pustynne. Latem, kiedy tysiące turystów wygrzewa się na złocistych plażach, w Tunezji 
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może być za gorąco na wycieczki po Saharze. Zimą lub wiosną, gdy temperatura w 
zasadzie nie przekracza 25°C, można zdecydować się na odwiedzenie ozdobionych 
setkami daktylowych palm pustynnych oaz

6. Gospodarka

Tunezja należy do najlepiej rozwiniętych gospodarczo krajów świata arab.; do lat 60. XX 
w. była jednym z gł. świat. eksporterów ropy naft. i gazu ziemnego.
Struktura wytwarzania produktu krajowego brutto: rolnictwo 13,2%, przemysł 31,8%, 
usługi (zwłaszcza turystyka) 55,0%

 Przemysł
Podstawowe bogactwa naturalne jakie posiada Tunezja to: ropa naftowa. (wydobycie 3,5 
mln t — 2005), gaz ziemny (2 mld mln m3 — 1998) i fosforyty (8,0 mln t, 2004)

 Rolnictwo
Grunty orne i plantacje zajmują ok. 32% pow. kraju, natomiast łąki i pastwiska 
26%.Uprawia się głównie pszenicę jęczmień, oliwki, owoce cytrusowe i daktyle.

7. Transport i łączność

 Linie kolejowe mają bezpośrednie połączenie z Marokiem i Algierią (długość linii 
kolejowych 2260 km)
 Długość dróg samochodowych: 29,2 tys. km
 Przez terytorium Tunezji przechodzi gazociąg z Algierii do Włoch.
 W Tunezji znajduję się 7 głównych portów morskich (Tunis–Halk al-Wadi, Radis, Bizerta, 
Susa, Safakis, Kabis, Dżardżis) i port  nafttowy As- Suchajra
 Międzynarodowe porty lotnicze znajdują się w Tunisie oraz w regionach turystycznych 
(gł. loty czarterowe; Al-Munastir, Safakis, Tauzar,  Tabarka, Djerba).

główni partnerzy handlowi: Francja, Włochy, Niemcy, Hiszpania. 

     8. Dostępność komunikacyjna

   Turyści przylatują do Tunezji głównie samolotami, międzynarodowe lotniska znajdują się 
w: 

•  Tunisie (bliski transfer do Hammametu)
•  Monastirze (bliski transer do Sousse, Port el Kantaoui, Mahida)
•  na Djerbie gdzie przylatują turyści pragnący wypocząć na wyspie lub w mieście 

Zarzis

Dobrze rozwinięta komunikacja,nie ma ograniczeń w związku z przemieszczaniem się 
,jedynie w przypadku indywidualnych wyjazdów na Saharę dla własnego bezpieczeństwa 
należy zgłosić taki wyjazd na policji w miejscowości graniczącej z pustynią.
Można podróżować koleją - istnieją połączenia z większymi miastami. Na północy kraju, 
gdzie sieć kolejowa jest mniej rozwinięta, rozbudowana jest sieć połączeń autobusowych 
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linii SNTRI. Autobusy te mają klimatyzację i dość wysoki standard. Można podróżować 
taksówkami międzymiastowymi. Są one z reguły wynajmowane przez kilka osób, co 
znacznie zmniejsza koszty podróży.
9. Waluta

Walutą w Tunezji jest dinar który  dzieli się na tysiąc milimów. Dinarów nie wolno wwozić 
z Tunezji ani jej stamtąd wywozić- pieniądze trzeba przed powrotem ponownie zamienić 
na dewizy jednak nie więcej niż 30% wymienionej uprzednio sumy.. Jest to możliwe tylko 
po okazaniu karty pokładowej oraz bankowych kwitów wymiany.

10. Czas

Czas lokalny w Tunezji od mają do września wyprzedza o jedną godzinę czas 
środkowoeuropejski, jesienią i zimą (październik- kwiecień) odpowiada czasowi w Polsce. 

11. Regiony koncentracji ruchu turystycznego

HAMMAMET 
 „miasto jaśminu”- rozciąga się u nasady Pólwyspu CAP BON, przy pięknej piaszczystej 
plaży, wśród palm, drzew pomarańczowych, jaśminowych i różanych krzewów. Jest to 
jeden z największych kurortów nadmorskich Tunezji o wspaniałym klimacie.
Miejscowość ta, oddalona jest o ok. 60 km od stolicy, liczy ok. 20 000 mieszkańców.
Początki turystyki tunezyjskiej związane są właśnie z Hammametem. Jeszcze ćwierć wieku 
temu było to spokojne, niewielkie miasto o wąskich i krętych uliczkach.
Walory turystyczne Hammametu to piękne, pokryte drobnym piaskiem plaże, rozciągające 
się na przestrzeni wielu kilometrów wokół zatoki, łagodny klimat oraz gaje pomarańczowe, 
mandarynkowe i cytrusowe. Umiarkowany klimat, łagodzony przez pasmo wzgórz 
wyrastających za miastem, sprawia że o każdej porze roku kwitnie tu mnóstwo kwiatów.
W najstarszej części miasta czas jakby stanął w miejscu- kręte uliczki otaczają bielone 
domy, a na tarasach widocznych z portu suszą się aula (zapasy)- kukusu, papryki, grochu.

YASMINE HAMMAMET
Najnowsza strefa turystyczna Tunezji rozciąga 
się południowej części Zatoki Hammametu. 
Od historycznego centrum miasta jest oddalona o ok. 10 km.
 Na obszarze 277 ha wybudowano
 kilkadziesiąt nowoczesnych, luksusowych hoteli.

Rysunek nr 4: Yasmine Hammamet
Źródło:   http://pu.i.wp.pl/?k=MTc1MjU5NzYsNjI5NzMz&f=PIC00434-1.JPG     

            

9

http://pu.i.wp.pl/?k=MTc1MjU5NzYsNjI5NzMz&f=PIC00434-1.JPG


PORT EL KANTAOUI
Luksusowy kurort z niepowtarzalnym i niezwykle urokliwym portem w tym rejonie
Morza Śródziemnego. Port El Kantaoui toprzede wszystkim przepiękne, długie, 
piaszczyste plaże przy których wybudowano najbardziej komfortowe hotele w Tunezji.

         SOUSSE
Zwane „perłą Sahelu” jest trzecim co do wielkości 
miastem w Tunezji. Miejscowość ta położona w odległości 
ok. 140 km na południe od stolicy oraz ok. 20 km od 
międzynarodowego lotniska w Monastirze, założona została
 przez Fenicjan w IX wieku p. n e. Miasto jest doskonałym 
punktem komunikacyjnym i świetną bazą wypadową - 
z miasta wyrusza wiele ciekawych wycieczek w inne -
 równie atrakcyjne części Tunezji. W Sousse znajdują się
 szerokie, piaszczyste plaże długie na kilka kilometrów.
W wąskich ulicach Mediny z setkami małych sklepików
 z przeróżnymi towarami turyści mogą poczuć 
atmosferę jak z „Baśni tysiąca i jednej nocy”.

Rysunek nr 5: Sousse- Ribat
Źródło:www.yahodeville.com/.../sousse_ribat.jpg

            
MONASTIR

Jest jednym z najpiękniejszych miast Tunezji. To portowe miasto o dawnej nazwie Ruspina 
leży na wybrzeżu i oddalone jest o ok. 190 km od stolicy. Monastir znany jest przede 
wszystkim jako rodzinne miasto pierwszego prezydenta Tunezji Habiba Burgiby.
Monastir jest wielkim ośrodkiem turystycznym z międzynarodowym lotniskiem. To 
nowoczesne miasto z szerokimi bulwarami, przestrzennymi placami i szeregiem białych 
budynków hoteli.

            MAHIDA
Rybackie miasto o tradycyjnej architekturze, położone 210 km od Tunisu. Jako jedno z 
nielicznych w tym rejonie oparło się masowej Turystyce. Mieszkańcy Mahidy żyją jak 
przed wiekami z rybołówstwa i rolnictwa.
Mahida została założona przez Fatymidów w 934 roku jako „ Niezwyciężone i Zwycięskie 
Miasto” i była trzecią stolicą Tunezji. Miasto słynie z najpiękniejszych, jeszcze 
dziewiczych plaż Tunezji, wzdłuż których powstały nowoczesne hotele.
     

NABEUL
Nabeul to główny ośrodek tunezyjskiego regionu Cap Bon, przez wielu określany mianem 
“rajskiego ogrodu Tunezji”.Nazwa się wzięła z rzymskiego Neapolis, co oznacza „nowe 
miasto”. Miasto leży w malowniczej zatoce Golf of Hammamet, w stosunkowo niewielkiej 
odległości od miejscowości turystycznych, takich jak Monastir i Sousse. 

To ulubione miejsce wypoczynku dla wielu turystów z całego świata, nie tylko ze względu 
na piaszczyste, szerokie plaże, ale również z powodu starej i starannie kultywowanej 
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tradycji wyrobu ceramiki. 
            

DJERBA
„ Wyspa Marzycieli” usytuowana jest u wschodnich wybrzeży Tunezji. Leży na ciepłych, 
płytkich wodach Zatoki Gabes i ma bardzo suchy klimat.

Mieszkańcy Djerby charakteryzują się pracowitością, gościnnością i otwartością. Dzięki 
temu turyści czują się tu wspaniale. Doświadczył tego już w starożytności Odyseusz, który 
w czasie swojej wędrówki przybył na Djerbę, najpierw wysyłając swoich posłańców. 
Mieszkańcy wyspy, zwani Fotofagami, ugościli ich słodkimi owocami lotosu, które 
sprawiły, że o wszystkim zapomnieli i nie chcieli stąd wypłynąć. Odyseusz z wielkim trudem 
ściągnął ich z powrotem na pokład i musiał przykuć łańcuchami, tak wielki był czas wyspy.

Djerba jest płaską, zieloną wyspa, na której rośnie ponad milion palm daktylowych,a 
niektóre drzewa oliwne o przedziwnie poskręcanych pniach stoją tu od czasów rzymskich.
Wyspa słynie ze swych szerokich, piaszczystych plaż, błękitnego morza, łagodnego 
klimatu i słońca. Dysponuje własnym międzynarodowym lotniskiem znajdującym się w 
północno- zachodniej części wyspy (Mellita). Strefa turystyczna obejmuje jej północno- 
wschodni kraniec. Z lądu można się dostać promem lub drogą z czasów rzymskich liczącą 
6 km, która do tej pory łączy wyspę z kontynentem. Głównym miastem jest Houmt Souk.

            
ZARZIS

Niewielka miejscowość turystyczna położona na samym skraju lądu Tunezji naprzeciwko 
wyspy Djerba. Kurort ten słynie z pięknych, nieskończenie długich, białych, piaszczystych 
plaż oraz hotelu utrzymanych na wysokim poziomie.

12. Atrakcje turystyczne
     

         
  TUNIS

Stolica Tunezji jest głównym ośrodkiem gospodarczym i kulturalnym kraju. Miasto leży 
nad płytką laguną, ok. 10 km od wybrzeży Morza Śródziemnego.

• stare arabskie miasto Medi-na, z wieloma zabytkowymi meczetami, m.in. Wielkim 
Meczetem (az-Zajtuna; VIII w.). 

• Muzeum Bardo, drugie obok Muzeum Egipskiego w Kairze, najważniejsze 
muzeum Afryki, w którym zgromadzone są bogate zbiory z wczesnego okresu 
historii Afryki Północnej, m.in. kolekcje mozaik rzymskich.
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KARTAGINA
Ruiny miasta założonego w IX w. p.n.e. leżą w pobliżu Tunisu, które w okresie
starożytnym wyrosło na potężne miasto- państwo, czerpiące dochody głównie z handlu.
Zniszczone przez Rzymian w 146 r. p.n.e., zostało przez 
nich odbudowane i stało się stolicą prowincji rzymskiej 
w Afryce. Wśród ruin miasta są zabytki z okresu 
punickiego (fenickiego - m.in. nekropole i sanktuarium)
oraz z okresu rzymskiego (amfiteatr, termy
(m.in. termy Marka Antoniusza), akwedukty, 
bazylika starochrześcijańska i in.). Wielkie znaczenie 
Kartaginy dla kultury światowej zdecydowało o zaliczeniu
jej przez UNESCO do grupynajważniejszych
zabytków świata. 

Rysunek nr 6: ruiny Kartaginy
Źródło:http://www.tunezja.friko.pl/nowe/TERMY_GOTOWE.jpg

DUGGA
• mauzoleum Atebana, mający formę kwadratowej wieży oraz inskrypcje punickie i 

bogate dekoracje rzeźbiarskie. 
• Znajdują się tu także ruiny domów mieszkalnych, świątyń, kapitolu, teatru.

            
AL- DŻAM

wielki amfiteatr, mogący pomieścić 
40 tys. osób, niewiele mniejszy i

Jest lepiej zachowanego od rzymskiego Koloseum. 

Rysunek nr 7: El jem
Źródło: http://www5.ocn.ne.jp/~noguchi/t.el-jem.jpg

Ruiny budowli starożytnych na terenie Tunezji znajdują się również w 
SBEITLA,THUBURBO MAJUS, BULLA REGIA I UTTYCE .

            HAMMAMET
• XV- wieczna twierdza z mauzoleum patrona miasta Sidi Bou Ali
• muzeum sztuki, gdzie wystawione są tradycyjne stroje ślubne
• stara medina z targiem oraz malowniczy port rybacki

 
            YASMINE HAMMAMET

• port jachtowy, 2 pola golfowe, kasyno

            PORT EL KANTAOUI
• największa atrakcja- duża przystań jachtowa, która jest ulubionym miejscem 

żeglaży z całego świata
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• pola golfowe, parki rozrywki dla dzieci

            SOUSSE
• wieża sygnalizacyjna Kashab
• muzeum archeologiczne i 5- kilometrowe katakumby z czasów rzymskich, w 

których znajduje się 240 podziemnych galerii, obejmujących 15 000 nagrobków i 
grobowców marmurowych z II-V w.

• twierdza Ribat otoczona 13- metrowym murem, będąca jednym z najważniejszych 
zabytków architektury islamskiej w Afryce Północnej

• Wielki Meczet
• serce miasta- plac Farhat Hached z niewielkimi restauracyjkami i sklepami gdzie 

koncentruje się życie miasta
• Reprezentacyjną aleją "Habib Bourguiba" prowadzącą z handlowego portu i starej 

części miasta dochodzi się do piaszczystej egzotycznej plaży ciągnącej się aż do 
Portu El Kantaoui 

          MONASTIR
• mauzoleum rodziny Burgibów, zbudowane w tradycyjnym tunezyjskim stylu z 

dwoma minaretami i złotą kopułą w środku
• Ribat- warowny klasztor muzułmański z VIII wieku
• Wielki Meczet z IX wieku
• przystań jachtowa, 2 pola golfowe

            MAHIDA
• fascynująca Medina, która rozciąga się od Skifa el- Kahala do latarni na przylądku 

d' Afrique
• Bordż el Kebir- wielka turecka forteca wzniesiona w XVI wieku na najwyższym 

punkcie przylądka. Długim i ciemnym korytarzem przechodzi się na wielki 
dziedziniec, wokół którego mieszczą się sale i meczet. Z tarasu rozciąga się widok 
na całe miasto.

            DJERBA
głowne miasto- Houmt Souk

• Muzeum Sztuki i Tradycji Ludowej z mauzoleum Sidi Zajida
• twierdza Fort Espagnol ( Bordj el Kebir) z XIII w.

            drugie co do wielkości miasto- Midoun
• medina, słynny piątkowy targ na którym jest zawsze gwarno i kolorowo

KAIRUAN
Jest to jedno ze świętych miast islamu. Miasto zostało ogłoszone "kulturalna stolicą islamu 
roku 2009". 

• Wielki Meczet (Sidi Okba) z VII w., 
• basen Aghlabidów 
• studnię Bir Baruta
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SIDI BOU SIDE
• Leży na bardzo popularnej wśród turystów trasie, wiodącej z Tunisu do Kartaginy 
• Jego historia wiąże się z postacią barona Rodolpha von Erlangera, który przybył w 

te niezwykle piękne rejony tunezyjskiego wybrzeża na początku XX wieku i 
zachwycony urodą i naturalnym pięknem rejonu, postanowił zainwestować w to 
urocze miejsce. Właśnie osobie barona miasteczko zawdzięcza okres intensywnego 
rozwoju i błękitno – białą kolorystykę zabudowań w stylu mauretańskim

• Białe domy z niebieskimi okiennicami i ciężkimi, kutymi drzwiami, przyozdobione 
mnóstwem kolorowych kwiatów umieszczanych w oknach i na balkonach, robią 
wyjątkowe wrażenie na każdym, kto zdecyduje się odwiedzić to urocze miejsce

• Miasto upodobali sobie poeci i malarze 
• Sidi Bou Said leży na wzgórzu, z którego rozciąga się wspaniały widok na Zatokę 

Tuniską i mały urokliwy port

KABIS
centrum turystyki saharyjskiej

• wieś berberyjska Matmata (50 km na południe od Kabis), której ludność mieszka 
w ok. 500 domach wydrążonych w skałach kredowych. 
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Rozdział II- Rynek recepcji turystycznej

1. Rynek Tunezji jako część regonu w międzynarodowym ruchu 
turystycznym

         Tunezja jest krajem należącym do kontynentu Afrykańskiego, wg UNWTO wchodzi w 
skład subregionu północnego do którego należą również : Algieria, Maroko i Sudan.
 W regionie afrykańskim notuje się stały wzrost liczby przyjazdów do prawie wszystkich 
krajów.          
 W 2005 r. Afryka zanotowała najwyższą wśród wszystkich regionów turystycznych świata 
dynamikę wzrostu ruchu turystycznego ( 10%)

W 2004 Afryka Północna zanotowała 33.3 %  przyjazdów do Afryki i uplasowała się na 
drugim miejscu spośród wszystkich subregionów.
Aż 38,6 % wpływów z turystyki w 2004 przypadło Afryce Północnej , co dało jej pierwsze 
miejsce spośród wszystkich subregionów Afryki.

W roku 2004 Tunezja zajmowała pierwsze miejsce spośród krajów Afryki Północnej jak 
chodzi o przyjazdy turystów, natomiast drugie miejsce pod względem wpływów z 
turystyki.

Afryka Północna Przyjazdy turystów w tys. 
osób

Wpływy z turystyki w mln 
USD

Algieria 1234 (2004 r.) 112 (2003 r.)
Maroko 5501(2004 r.) 3921 (2004r.)
Sudan 51 (2003 r.) 118 (2003r.)
Tunezja 5998 (2004 r.) 1910 (2004r.)
Tabela nr.1: Turystyka w subregionie Afryka Północna w 2004 r wg UNWTO
Źródło:Opracowanie własne, Kruczek Zygmunt „Kraje pozaeuropejskie zarys geografii  
turystycznej” wyd. Proksenia, Kraków 2006, str. 15,16

2. Liczba przyjazdów do Tunezji

   W 2008 roku Tunezję odwiedziło ponad 7 mln turystów. 
W roku 2001 liczba turystów wynosiła 5.4 mln. 

W 2002 r. Liczba ta spadła o ok 300 tyś wynikało to z tragicznych wypadków w latach 
2001(atak terrorystyczny na WTC w Nowym Jorku) i 2002 (zamach na Bali).

W roku 2003 liczba turystów wzrosła o 50 tyś, natomiast w 2004 liczba osób które 
odwiedziły Tunezję wyniosła 6 mln, więć jak widać liczba turystów wciąż wzrasta.

15



Rysunek nr 8: Liczba turystów przyjeżdżających do Tunezji lata 2001-2003
Źródło: INS http://www.ins.nat.tn/indexfr.phphp

lata 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Noclegi w 
tysiącach

33006 25897 25301 30663 33085 33717 34495 32128*

Tabela nr 2: Ilość noclegów w poszczególnych latach
Źródło: INS http://www.ins.nat.tn/indexfr.phphp
* dane od stycznia do października

Dane  z  Tunezyjskiego  Instytutu  Statystycznego  pokazują  ze  na  przestrzeni  lat  wzrasta 

liczba turystów wypoczywających w Tunezji  w ciągu całego roku. Tunezja odnotowuje 

największą  liczbę  przyjazdów  turystów  pomiędzy  czerwcem a  wrześniem.  Najbardziej 

popularnym miesiącem jest sierpień.
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Przyjazdy 
nierezydentów 

w 
poszczególnych 

latach

2005 2006 2007 2008 2009

Styczeń 299.0 287.9 307.5 306.5 314.5 
Luty 312.9 301.0 314.4 334.6 345.0 
Marzec 416.1 387.1 414.7 451.7
Kwiecień 476.9 565.8 552.3 515.1
Maj 554.8 540.3 542.2 598.8
Czerwiec 641.8 636.5 670.1 734.5
Lipiec 841.8 866.2 910.1 960.6
Sierpień 948.8 1025.1 1056.3 1094.4
Wrzesień 676.4 714.5 706.1 634.7
Październik 520.8 578.0 604.5 649.5
Listopad 333.7 333.0 347.3 376.6
Grudzień 355.5 314.0 332.0 384.0
Ogółem 6378.5 6549.4 6757.5 7041 659.5 
Tabela nr 3: Przyjazdy nierezydentów do Tunezji w poszczególnych miesiącach 
Źródło: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Rozwoju Lokalnego
            http://www.ins.nat.tn/indexfr.phphp

3. Kierunki z których przyjeżdżają turyści

   Tunezję odwiedzają głownie Europejczycy (ponad 52%) i mieszkańcy Afryki (45%).

Francja jest krajem którego mieszkańcy najliczniej odwiedzają Tunezję (8,2 mln 
noclegów), kolene kraje to:

• Niemcy(5,5 mln noclegów)
• Włochy(2,8 mln noclegów)
• Wielka Brytania(2,2 mnl noclegów)

Z krajów Afrykańskich najliczniejszą grupą turystów są mieszkańcy Algierii (ok 650 tyś 
noclegów) oraz Libii (ok. 280 tyś noclegów)
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Tunezja nie jest popularna wśród amerykańskich turystów, którzy są nieufny wobec 
Bliskiego Wschodu  od 11 września 2001 ataków terrorystycznych.
Obserwuje się coraz więcej przyjazdów turystów z Europy Środkowej i Wschodniej 
(Węgry, 
Czechy, Słowacja i Bułgaria)
Ważną grupę stanowią w ostatnich latach turyści z Polski.

  2008
I II III IV V VI VII VIII IX X RAZE

M
Algierczycy 32,4 22,2 43,2 28,5 32,0 40,4 132,4 273,0 14,1 40,4 658,6
Niemcy 166,

0
242,5 315,9 306,0 582,0 650,9 810,2 736,1 857,5 818,2 5485,3

Austriacy 7,1 9,3 10,3 1,8 25,3 48,2 82,7 69,5 51,2 28,2 339,8
Belgowie 38,9 46,4 97,2 121,0 128,2 166,5 297,5 273,5 176,4 134,3 1478
Brytyjczycy 128,

1
151,0 194,9 187,0 219,4 254,7 292,1 318,5 273,7 251,0 2270,4

Hiszpanie 27,5 40,9 77,5 44,0 49,1 66,3 132,2 163,1 103,1 51,2 754,9
Francuzi 291,

2
326,0 499,5 902,1 918,0 947,8 1225,

8
1441,
3

882,1 819,0 8252,8

Holendrzy 9,2 11,6 23,4 7,2 71,0 73,2 115,4 100,7 81,7 82,0 605,4
Włosi 84,7 61,6 104,3 111,4 207,0 456,9 550,9 747,4 381,3 162,0 2867,5
Libijczycy 29,8 22,2 24,5 24,0 26,0 28,7 40,0 49,4 8,2 32,0 284,8
Marokańczycy 2,8 2,9 3,8 1,5 1,5 3,3 1,4 5,9 1,2 4,2 38,9
Mieszkańcy 
Środkowego Wschodu

9,5 7,1 19,4 11,1 13,0 13,6 23,5 26,4 7,4 15,4 146,7

Skandynawowie 22,9 44,5 68,2 62,0 62,0 90,8 131,4 103,1 84,3 106,4 775,6
Szwajcarzy 8,6 11,2 25,6 38,0 53,0 75,1 103,5 73,7 81,3 132,0 602
Amerykanie 5,2 3,8 7,2 7,1 10,4 23,4 6,9 5,8 3,3 1,9 82
Inne 128,

9
132,4 206,0 243,0 632,4 1165,

5
1522,
2

1456,
7

1285,
6

711,4 7484,1

RAZEM 992,
6

1135,
6

1721,
3

2135,
2

3033,
8

4105,
3

5470,
7

5844,
0

4293,
2

3396,
7

32128

Tabela nr 4: Miesięczne noclegi turystów według narodowości w 2007 r.
Źródło: Wewnętrzne Ministerstwo Rozwoju Lokalnego w Tunezji  
http://www.ins.nat.tn/indexfr.php,       
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2007
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII RAZE

M
Algierczycy 25,4 21,4 37,6 27,2 31,4 38,8 108,9 326,7 48,7 21,7 34,8 34,9 757,5
Niemcy 177,

7
222,9 371,0 374,9 449,4 675,3 756,8 785,8 831,3 791,8 394,6 183,

5
6015

Austriacy 10,7 11,3 14,3 21,3 28,8 82,5 118,3 96,1 75,5 43,3 13,7 5,4 521,2
Belgowie 40,1 38,8 81,6 162,3 137,6 169,9 323,4 324,7 197,7 131,6 73,1 43,6 1724,4
Brytyjczycy 151,

2
158,0 214,8 242,4 259,9 299,4 347,6 373,7 335,9 298,8 150,3 138,

6
2970,6

Hiszpanie 37,3 42,1 63,5 94,0 47,6 72,6 146,5 203,3 122,0 58,6 42,4 36,3 966,2
Francuzi 277,

4
336,0 575,4 912,6 790,1 838,8 1122,

6
1402,
3

858,9 793,2 403,0 246,
4

8556,7

Holendrzy 8,8 15,9 26,7 35,2 65,3 64,2 98,8 87,9 61,2 72,6 24,4 11,6 572,6
Włosi 89,7 64,1 104,3 160,7 178,6 405,2 565,0 767,1 384,1 159,0 70,6 64,9 3013,3
Libijczycy 26,3 18,3 21,3 19,0 21,3 26,3 31,2 46,0 18,2 17,8 21,6 18,7 286
Marokańczyc
y

2,2 3,2 3,3 3,3 3,6 3,7 4,1 5,9 2,6 2,6 3,4 2,9 40,8

Mieszkańcy 
Środkowego 
Wschodu

6,8 13,6 15,6 9,7 13,0 13,3 19,0 26,4 9,1 10,3 11,8 11,1 159,7

Skandynawo
wie

16,0 32,5 65,8 62,7 66,0 77,3 105,7 83,8 84,6 99,8 49,8 24,0 768

Szwajcarzy 9,7 11,5 19,0 49,4 52,1 67,5 112,7 85,8 88,3 140,8 18,7 12,9 668,4
Amerykanie 3,4 4,3 7,9 7,1 8,0 7,0 6,3 4,8 4,2 17,3 7,9 5,6 83,8
Inne 66,1 124,7 199,2 292,1 569,7 1055,

5
1404,
3

1370,
7

1236,
5

755,9 194,7 122,
4

7391,8

RAZEM 948,
8

1118,
6

1821,
3

2472,
0

2772,
3

3897,
3

5271,
1

5990,
9

4358,
8

3415,
0

1514,
8

962,
8

34495,7

Tabela nr 5: Miesięczne noclegi turystów według narodowości w 2007 r.
Źródło: Wewnętrzne Ministerstwo Rozwoju Lokalnego w Tunezji  
http://www.ins.nat.tn/indexfr.php,    

4. Profile turystów

            Erik Cohen wyróżnił pewien typ turysty, który wg mnie przyjeżdża do Tunezji jest 
to:

• Zorganizowany turysta masowy, zachowujący zwyczaje swojego środowiska , 
poznający na ogół kraj z okien autokaru, niejednokrotnie słabo przygotowany do 
podróży 

Natomiast wg podział M. Bassanda wyróżniłam kilka typów turystów odwiedzających 
Tunezję:

• nastawiony na zabawę, rozrywkę, wyżycie się
• pragnący zaliczyć jak najwięcej miejsc, w krótkim czasie
• ukierunkowanych na poznanie dóbr kultury 
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5. Odwiedzane regiony

   Najbardziej popularne jest wschodnie wybrzeże Tunezji

Rysunek nr 9: Odwiedzane regiony w Tunezji
Źródło:www.wikipedia.org/wiki/Tourism_in_Tunisia  

6. Cele przyjazdów

• Motywy wypoczynkowe stanowią główny cel przyjazdów do Tunezji wynika to z 
gorącego klimatu który sprzyja opalaniu i kąpielom w Morzu Śródziemnym.

• W ostatnich latach, ekoturystyka, turystyka uzdrowiskowa i medyczna pojawiają się 
na rynku turystycznym Tunezji.

• Turyści z Europy Zachodniej preferują wycieczki objazdowe po Tunezji a więc 
turystyka kulturowa

• Dobrze rozwija się turystyka kongresowa, wellness i żeglarska.

W związku z rozwojem kurortów nadmorskich do Tunezji obserwuje się również wzrost 
przyjazdów turystów, których celem jest:

• uprawienie sportów wodnych w tym nurkowania
• gra w golfa
• wypoczynek w centrach spa

7. Środki lokomocji

• Ponad połowa turystów (ok 55%) przybywa do tego kraju drogą powietrzną. Są to 
głównie z Europy i Ameryki. Tunezja posiada własne linie lotnicze „ Tunis Air”.

• Ok. 40% turystów turystów, głównie obywateli państw sąsiednich, przyjeżdża 
samochodami..

• Połączenia promowe z portami w Europie, ze względu na czas podróży nie 
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odgrywają większej roli.
• Sprawna jest komunikacja autobusowa, ale najlepiej po Tunezji można podróżować 

dużymi taksówkami tzw. louage, które kursują na ustalonych trasach między 
miastami.

• Dla potrzeb turystyki rozwijana jest sieć tunezyjskich połączeń wewnętrznych. 
Codziennie cztery są z Tunisu na wyspę Dżerba oraz po dwa ze stolicy do Tabarki 
na zachodzie i Touzer na Saharze. 

8. Długość pobytu

   Średnia długość pobytu turystów, przebywających w Tunezji, w 2004 roku wynosiła 
ponad 6 dni.
Najczęściej turyści w celach turystycznych przebywają w Tunezji 7 lub14 dni.

lata 2001 2002 2003

Średni pobyt (dni) 6.1 5.1 4.9

Tabela nr 6: średni pobyt w Tunezji (dni) w latach 2001-2003
Źródło: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Rozwoju Lokalnego
            http://www.ins.nat.tn/indexfr.phphp

9. Miejsca zakwaterowania

  Liczba noclegów wzrosła z 18,5 milionów w 1987 roku do 37,3 milionów w 2007 r.; 
Natomiast liczba łóżek zwiększyła się z 100456 w 1987 do 235727 w 2007 r.; 

W roku 2006 liczba obiektów noclegowych wyglądała następująco:
•  64 hotele   5- gwiazdkowe
•  160 hoteli  4- gwiazdkowych
•  222 hotele 3- gwiazdkowe
•  117 hoteli  2- gwiazdkowych
•  222 innych (pensjonaty, hotele niesklasyfikowane). 

2001 2002 2003
Ilość hoteli w 
regionie (1000 łóżek)

205.6 214.3 222.0

    Nabeul - 
Hammamet 

44.2 44.5 44.5

Sousse - Kairouan 36.5 37.8 38.3
Jerba - Zarzis - Gabès 45.3 53 53
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 Monastir - Skanés 21.9 21.9 53

Tunis - Zaghouan 20.1 20.7 22.5

Gafsa - Tozeur 10.2 10.3 10.4

Bizerte - Béja 2.6 2.6 2.7

Tabarka - Ain Draham 4.0 5.1 5.2

Mahdia - Sfax 10.1 11.6 11.7

Sbeitla - Kasserine 0.5 0.5 0.5

Tabela nr 7: Ilość hoteli w regionie lata 2001-2003
Źródło: INS http://www.ins.nat.tn/indexfr.phphp

10. Dochody z turystyki przyjazdowej

   Wpływy z turystyki przyjazdowej w Tunezji w roku 2005 wyniosły 2,1 mln, w roku 2007 
wzrosły aż do 2,5 mln.

Wpływy z turystyki międzynarodowej
USD$ Milion Zmiana w %

2005 2006 2007 2007
2.143 2.275 2.555 9.0

Tabela nr 8: Wpływy z turystyki międzynarodowej w Tunezji
Źródło: UNWTO

Turystyki stanowi obecnie 6,5% Tunezji PKB.
Sektor usług wysosi 25% w eksporcie tunezyjskim

Eksport wg. sektorów 2006 r. w MTND

 MTND %
Towary 15.400,0 75
Usługi 5.153,5 25
Łącznie 20.553,5 100
Tabela nr 9: Eksport wg sektorów w 2006 r.
Źródło:http://www.eksportuj.pl/artykul/pokaz/id/2066/strona/5/Tunezja/sytuacja-
gospodarcza-tunezji-i-jej-perspektywy
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Turystyka zajmuje pierwsze miejsce w eksorcie usług i wynosi aż 61.8%

Eksport usług w rozbiciu na działy w MTND

 MTND %
Usługi 5.153,5 100,0
Turystyka 3.185,0 61,8
Transport 1.690,1 32,8
Inne 278,4 5,4
Tabela nr 10: Eksport usług w Tunezji
Źródło: http://www.eksportuj.pl/artykul/pokaz/id/2066/strona/5/Tunezja/sytuacja-
gospodarcza-tunezji-i-jej-perspektywy

W Tunezyjskim Banku Centralnym szacuje, że całkowite średnie dzienne wydatki na 
turystykę wynosiły 62 dinary w 2000 r., natomiast w 1995 roku 56 dinarów.

Zatrudnienie w turystyce szacuje się na 497.000 miejsc pracy w 2009 r. 15,6% ogólnej 
liczby zatrudnionych, lub 1 na 6,4 miejsc pracy. 

11. Sytuacja gospodarcza Tunezji w dobie obecnego kryzysu

Skutki zawirowań gospodarczych już dotarły do tego afrykańskiego kraju, którego 80 proc. 

wymiany handlowej odbywa się z Europą. Jako pierwsze odczuły to branże motoryzacyjna 

i tekstylna. W dziedzinie turystyki nie widać jeszcze oznak spowolnienia, jednak moze to 

wynikać z faktu, że ostatnie miesiące to w Tunezji niski sezon. Na wszelki wypadek w 

Ministerstwie ds. Turystyki powołano w grudniu ubiegłego roku specjalną komórkę, której 

zadaniem jest monitorowanie sytuacji, pod kątem załamania sie rynku. 

Na razie zanotowano jedynie przesunięcia rezerwacji, jednak w niektórych krajach regionu 

zanotowano spadek ruchu turystycznego nawet o 30 proc. 

Na wszelki wypadek władze tunezyjskie postanowiły przygotować plan awaryjny. Na jego 

realizację  przeznaczono  dodatkowe  10  mln  euro.  Zostaną  one  wydane  na  wsparcie 

kampanii  wizerunkowej  Tunezji.  Szczególny  nacisk  zostanie  półożony na  promocję  w 

internecie.  Działania  zostaną  podjęte  wspólnie  z  touroperatorami,  poprzez 

współfinansowanie promocji. Zostaną też rozwinięte połączenia lotnicze wewnątrz kraju. 

Już teraz rząd dopłaca do niektórych połaczeń około 2 mln euro rocznie,  dzięki czemu 
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liniie lotnicze mogą utrzymać niskie ceny przez cały rok. 

Właśnie z tego powodu bilet w dwie strony z Tunisu do Tabarki (ok. 25 min. lotu) kosztuje 

25  euro.  Dojdą  także  nowe  połączenia  bezpośrednio  z  Europy,  do  miejscowości 

położonych wewnątrz kraju (na początek z Mediolanu i Madrytu). Wszystkie te działania 

mają zabezpieczyć Tunezję przed spadkiem obrotów w turystyce. 

12. Prognoza i perspektywy rozwoju

Plany rządu Tunezji w kwestii  rozwoju turystyki:

• Przewiduje się, że w roku 2009 liczba turystów wzrośnie, w styczniu 2009 Tunezję 
odwiedziło o 8 tysięcy turystów więcej niż w roku ubiegłym, natomiast w lutym 
liczba turystów była większa o 10 tysięcy niż w lutym 2008 roku.

• W strategii przedstawionej przez rząd w 2007 r. opracowano nowe niszowe rynki z 
partii produktów o wartości dodanej do budowy nowych pakietów, takich jak 
Sahara safari, talasoterapia, turystyka kulturalna, turystyka golfa.

• Rozwój ośrodków żeglarskich i centrów nurkowania

• W Szwajcarii numerem jeden jest Thalasso i ponieważ ze Szwajcarii jest można 
dolecieć w 1 godz i 25 minut do Tunisu, opracowano krótki pakiet: jeden długi 
weekend wypoczyku lub  jeden dzień grania w  golfa  i jeden dzień Talasoterapia. 

• Rozwinięcie infrastruktury turystycznej w głębi kraju,

• Prowadzenie akcji promocyjnej mającej na celu rozpropagowanie walorów
krajoznawczych. 

• Bezpośrednie loty z Montrealu w Kanadzie oraz nowe loty z Ameryki Północnej

• Promocja Tunezji w Pekinie, jednak wciąż nie ma bezpośrednich lotów z Pekinu 

• 75 km od stolicy powstaje największe w Północnej Afryce międzynarodowe 
lotnisko Enfidha. Położony na 5, 700 ha ziemi port lotniczy ma docelowo 
obsługiwać 30 mln pasażerów rocznie. 

   Odpowiedzialność za politykę turystyczną na poziomie krajowym spoczywa ostatecznie 
na Ministerstwie Turystyki, które nadzoruje działalność Krajowego Biura Turystyki, jak i 
ośmiu innych podmiotów związanych z turystyką.
 Większy nacisk na promocję (spotkania, zachęty, konwencje i wystawy), golf, i turystykę 
kulturalną mogą pomóc w przezwyciężeniu rosnącej nierównowagi sezonowej.

Jednoczenie prowadzone są działania promocyjne nakierowane na utrzymanie, a nawet 
zwiększenie liczby turystów zagranicznych przyjeżdżających do Tunezji. 
Działania promocyjne maj na celu utrzymanie dużego ruchu turystycznego z tradycyjnych 
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kierunków takich jak Francja, Niemcy czy Wielka Brytania. Z drugiej strony dąży się do 
pozyskania nowych rynków m.in. z Europy Środkowo – Wschodniej ale także z Dalekiego 
Wschodu czy Ameryki Północnej.
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Rozdział III- rynek emisji turystycznej mieszkańców Tunezji
Niestety brak  konkretnych  danych statystycznych  dotyczących  wyjazdów mieszkańców 
Tunezji.  Ani  Tunezyjski  Instytut  Statystyczny ani  Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i 
Rozwoju Lokalnego nie posiadają takich danych. 
Dla większości Tunezyjczyków urlop kojarzy się po prostu z wolnymi od pracy dniami ale 
niekoniecznie  z wyjazdem czy podróżą.  Przeciętny Tunezyjczyk spędza urlop w domu. 
Jeżeli już wyjeżdża to jest to przede wszystkim turystyka krajowa.

1. Terminy wyjazdów

Tunezyjczycy biorą urlop w lato, które jest tutaj długie i gorące, letnie wakacje dla dzieci i 
młodzieży trwają prawie 3 miesiące. Rodzice uczących się dzieci biorą też chętnie kilka 
dni  urlopu  podczas  ferii  zimowych  w  drugiej  połowie  grudnia  bądź  podczas  ferii 
wiosennych w drugiej połowie marca.

TURYSTYKA KRAJOWA
Turystyka mieszkańców Tunezji ogranicza się przede wszystkim do wyjazdów na terenie 
kraju.

2. Odwiedzane regiony
Kurorty nadmorskie znajdujące się w pobliżu miejsca zamieszkania

Kairuan-  jedno ze świętych miast islamu i najważniejszych miejsc w Tunezji, gdyż 98% 
mieszkańców wyznaje islam.

3. Cele przyjazdów
• odwiedziny u krewnych lub znajomych

• wypoczynek nad morzem

• biznesowe

• religijne

4. Środki lokomocji
W miarę możliwości Tunezyjczycy decydują się na codzienny dojazd samochodem z 
miejsca zamieszkania na plażę, a wieczorem wracają do domu. 

Podróżują także koleją - istnieją połączenia z większymi miastami. Na północy kraju, gdzie 
sieć kolejowa jest mniej rozwinięta, rozbudowana jest sieć połączeń autobusowych

5. Miejsca zakwaterowania i długość pobytu
Ze względu na niskie pensje niewielu Tunezyjczyków stać na wyjazd i zafundowanie sobie 
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wczasów, np. w nadmorskim hotelu. Mimo, ze wybrzeże Morza Śródziemnego w Tunezji 
oferuje wspaniale warunki do plażowania nad czystym i ciepłym morzem oraz wielką bazę 
hotelową – to korzystają z nich turyści z zagranicy. 

Lepiej sytuowani Tunezyjczycy decydują się na wynajem nadmorskich domów czy 
bungalowów, przeważnie już umeblowanych - na okres tygodnia, dwóch lub miesiąca. 
Większości obywateli jednak i na to nie stać

6. Turystyka dzieci i młodzieży
Dzieci też rzadko gdzieś wyjeżdżają, chyba ze rodziców stać na wynajęcie domu nad 
morzem lub maja rodzinę, u której mogą się zatrzymać. 

Nie ma zwyczaju wyjazdów kolonijnych, jedynie dzieci rodziców pracujących w bankach 
mogą skorzystać z organizacji tego typu wypoczynku ale szczególnie dziewczęta 
niechętnie są puszczane na takie wyjazdy – wiąże się to z religią i inną mentalnością. 

Brak w Tunezji wyjazdów na kamping lub pod namiot ze względu na klimat i warunki 
naturalne (brak jezior, wysokich gór)

wakacje kojarzą się tylko i wyłącznie z wypoczynkiem nad morzem.

TURYSTYKA ZAGRANICZNA
Rzadko który Tunezyjczyk spędza urlop za granicą gdyż mają duże trudności z 
otrzymaniem wiz do wielu krajów 

Koszty takiej podroży są bardzo wygórowane, bardzo drogie są same bilety samolotowe 
(tutaj nie ma tanich linii lotniczych) oraz wymiana dewizowa. 

Tunezyjczycy skarżą się iż właściciele hoteli w ich kraju podnoszą ceny w sezonie letnim 
istaje się prawie niemożlie spędzenie wakacji we własnym kraju.

Przeciętne wynagrodzenie pracownika w Tunezji waha się od 240 do 600 dinarów. 
Tymczasem średnia cena za osobę za pokój w czterogwiazdkowy hotel w czasie szczytu 
sezonu letniego wynosi 150 dinarów. 

W celu pomóc turystyki wewnętrznej, Ministerstwo Turystyki próbował dojść do 
porozumienia z właścicielami hoteli w celu utworzenia kontyngentu dla Tunezyjczyków w 
sezonie letnim, jednak tylko 185 z 700 hoteli działających w Tunezji pozytywnie 
odpowiedziała na to wezwanie 

7. Prognoza

Może się tak stać,że dla obywatela o średnich dochodach będzie korzystniejsze spędzenie 
wakacje w Turcji czy Egipcie, gdyż nie może sobie pozwolić na pobyt w ich własnym 
kraju.

Sektor turystyki przynosi około trzech miliardów dinarów dochodów do kraju, co roku 
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dostarcza około 380000 miejsc pracy i obejmuje około 56% w Tunezji deficytu 
handlowego. 
Turystyka krajowa stanowi 7% całkowitej turystycznych noce spędzone w Tunezji. 
Ministerstwo Turystyki obiecał zwiększyć je do około 15% w ciągu najbliższych lat. 
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Rozdział IV Znaczenie rynku turystycznego dla Polski

1. Liczba przyjazdów Polaków do Tunezji

   Liczba turystów odwiedzających Tunezję w latach 1999-2003 wynosiła 100 tyś, w roku 
2006 nastąpił wzrost do 150 tyś i w 2008 r osiągnięto poziom 250 tysięcy- prawie tyle 
samo co z Wielkiej Brytanii. Był to aż 40% wzrost w porównaniu do 2007 roku.
4% zagranicznych podróży Polaków w 2006 r.w celach typowo turystycznych zajmowała 
Tunezja.
W planach tunezyjskiego ministerstwa jest osiągnięcie docelowo poziomu 0,5 mln polskich 
turystów rocznie. 

Rysunek nr 10: liczba przyjazdów turystów z Polski do Tunezji w poszczególnych latach
Źródło: http://www.intur.com.pl/podroze_mies.htm#licz_podrozy
http://www.pot.gov.pl/Kategorie/nowosci_i_wydarzenia/newsy/spotkanie-z- 
przedstawicielami-turystyki-tunezyjskiej/potgov_article_view

2. Profile turystów i cele przyjazdów

   Do Tunezji przyjeźdzają z Polski głównie turyści nastawieni na wypoczynek w gorącym 
klimacie i zwiedzanie najpopularniejszych zabytków podczas wycieczek fakultatywnych.

Chęć plażowania i kąpieli w gorącym Morzu jest spowodowana faktem, iż Polska znajduje 
się w strefie klimatu umiarkowanego, zima w jest długa i męcząca stąd w polskich 
turystach chęć skożystania z gorącego klimatu Tunezji i wygrzania się na długie zimne 
miesiące, które trzeba będzie spędzić w Polsce.

W związku z ciągłym rozwojem kurortów nadmorskich oraz modą na aktywny tryb życia i 
rekreację zaczyna również wzrastać wśród polskich turystów motywy takie jak:
chęć uprawiania sportów wodnych w gorącym Morzu Śródziemnym, gra w golfa jak i 
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relaks w centrach spa.

3. Odwiedzane regiony

   Wśród Polskich turystów najbardziej popularne jest wschodnie wybrzeże Tunezji- 
obszary gdzie znajduje się morze i piasek. Obszar pomiędzy Sousse a Portem el Kantaoui 
gdzie znajduje się bardzo dużo hoteli cieszy się wśród Polaków największą popularnością. 
Chętnie odwiedzany jest również region Hammametu, region Tunisu gdzie znajduje się 
największa i najpiękniejsza plaża w Tunezji oraz wyspa Djerba.

4. Środki lokomocji

   Polacy przylatują do Tunezji samolotem. Od wiosny 1994 roku Tunezję i Polskę łączą 
rejsami regularnymi tunezyjskie linie lotnicze Tunesian Airines. W latach następnych 
ruch lotniczy między naszymi krajami znacznie wzrósł dzięki lotom czarterowym. Obecnie 
połączenia lotnicze posiada 8 miast polskich: 

• Katowice, Kraków, Warszawa, Poznań,Wrocław, Rzeszów ----> Monastir, 
Hammamet i Tunezja Północna

• Gdańsk i Szczecin ---> Monastir i Hammamet
• z Warszawy w sezonie możemy polecieć na wyspę Djerbę

Z lotniska w Tunezji odbywa się transport autokarem do hotelu.
Polacy często korzystają z wycieczek fakultatywnych i wówczas przemieszczają się 
autokarem dowybranego miejsca

Turyści nastawieni na rozrywke, zabawę, zakupy,nocne zwiedzanie pobliskiego miasta lub 
centrum korzystają z łatwodostępnych i tanich taksówek.

5. Długość pobytu

   Polacy wyjeźdżają do Tunezji w okresie wakacyjnym (czerwiec, lipiec, 
sierpień).Przebywają wówczas w Tunezji najczęściej 14 dni co wynika z urlopów i wakacji 
dzieci i młodzieży.
W ciągu roku pobyty są krótsze i trwają najczęściej 7 dni.

6. Miejca zakwaterowania
   Polscy turyści odwiedzający Tunezję w 2002 roku najchętniej wypoczywali w hotelach 
3- gwiazdkowych, drugie w kolejności były bungalowy a następnie hotele 4- gwiazdowe.
W chwili obecnej Polacy chętnie korzystają z ofert last minute dzięki czemu mogą za niską 
cenę wypocząć w komfortowych warunkach.
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Rysunek nr 11: Liczba noclegów Polaków w Tunezji w 2002 roku(wg kategorii)
Źródło: „Rynek Podróży” wrzesień 2005 – „Polacy w Tunezji”               

7. Wydatki polskich turystów 

rok kwota( w zł)
2005 1400

2006/2007 1800
Tabela nr 11:Wydatki polskich turystów ponoszone w związku z podróżami zagranicznymi 

w latach 2005-2007

Źródło:http://www.intur.com.pl/wyjazdy.htm

8. Przyjazdy Tunezyjczyków do Polski
Przyjazdy Tunezyjczyków do Polski mają charakter jedynie biznesowy. Notuje się stały 
wzrost zainteresowania Polską wśród biznesmenów Tunezji. 
2005 r. wydano 168 wiz,
2006 r. ponad 200 wiz(wzrost o 19%).
Nie bez znaczenia jest tutaj fakt, że tunezyjska centralna instytucja wspierania eksportu 
uznała Polskę za jeden z krajów przyszłościowych dla tunezyjskiego eksportu.

9. Prognoza 
   Od kilku lat Tunezja jest krajem bardzo atrakcyjnym cenowo dla Polaków. Porównując 
oferty biur podróży można stwierdzić iż Tunezja stała się krajem osiagalnym dla wielu 
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polskich turystów. Ceny są konkurencyjne w stosunku do Maroka czy Egiptu.
Obecny wzrost waluty EURO może spowodować, iż Polaków nie będzie stać na to aby 
spędzić urlop w kraju gdzie obowiązuje ta waluta(np. Francja, Włochy czy tak popularna 
Grecja)
Polskie wybrzeże jest regionem bardzo atrakcyjnym jednak ze względu na  wciąż rosnące 
ceny w sezonie, zmieniającą się pogodę i zimne morze Polscy turyści będą nadal chętnie 
wybierać Tunezje jako cel swojej podrózy.
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ZAKOŃCZENIE

   Rozwój Tunezji jako celu podróży turystycznych pochodzi z lat 1960, kiedy kraj 
przyciągnął uwagę touroperatorów z Europy Zachodniej, którzy w obliczu szybko 
rosnącego popytu w regionie basenu Morza Śródziemnego poszukiwali nowych obszarów, 
w których może się rozwijać turystyka. Od początku tunezyjska turystyka w znacznej 
mierze koncentrowała się wzdłuż wschodniego wybrzeża. 

W Północnej Afryce Republika Tunezyjska jest jednym z najpopularniejszych kierunków 
podróży turystycznych w tym regionie.
Tunezja posiada bogate walory turystyczne wynikające z korzystnych dla rozwoju turystyki 
warunków naturalnych oraz z długiej i skomplikowanej przeszłoci historycznej.
Na rozwój turystyki w Tunezji wpływ ma w pewnym stopniu ogólny trend wzrostowy w 
regionie śródziemnomorskim, ale przede wszystkim ogromna ilość inwestycji w tym 
sektorze prowadzonych przez rząd oraz przedstawicieli sektora prywatnego.

Promocja jest realizowana m.in. przez zagraniczne przedstawicielstwa Tunezyjskiego 
Urzędu ds. Turystyki.W 2002 przdstawicielstwo było już w 28 różnych częściach świata. 
Tunezja jest dobrym przykładem rozwoju sektora turystycznego.

Wnioskując  można zauważyć, że Tunezja cieszy się coraz większym zainteresowaniem 
wśród turystów europejskich, każdy turysta znajdzie dla siebie odpowiednią ofertę.

Tunezja oferuje turystom najbardziej korzystną relację ceny do jakości usług w całym 
basenie śródziemnomorskim dzięki czemu coraz więcej turystów możę pozwolić sobie na 
wypoczynek w tym piękym kraju.

33

http://www.tunezja.pl/miasta_info2.phtml?id_okol=549
http://www.tunezja.pl/miasta_info2.phtml?id_okol=549
http://www.tunezja.pl/miasta_info2.phtml?id_okol=549
http://www.tunezja.pl/miasta_info2.phtml?id_okol=549
http://www.tunezja.pl/miasta_info2.phtml?id_okol=549
http://www.tunezja.pl/miasta_info2.phtml?id_okol=549
http://www.tunezja.pl/miasta_info2.phtml?id_okol=549
http://www.tunezja.pl/miasta_info2.phtml?id_okol=549
http://www.tunezja.pl/miasta_info2.phtml?id_okol=549
http://www.tunezja.pl/miasta_info2.phtml?id_okol=549


Bibliografia:

• Kruczek Zygmunt „Kraje pozaeuropejskie zarys geografii turystycznej” wyd. 
Proksenia, Kraków 2006

• Czasopismo Rynek Turystyczny, " Polacy w Tunezji",2009, nr.3
• Czasopismo Rynek Podróży, "Tunezyjski minister w Warszawie",  2009, nr. 9  
• Cudny Waldemar „Stan i perspektywy rozwoju turystyki tunezyjskiej”,Uniwersytet 

Łódzki, Instytut Turystyki, Filia w Tomaszowie Mazowieckim
• Katalog exim tours- lato 2007
• www.ins.nat.tn
• www.intur.com.pl

www.pot.gov.pl

• www.unwto.org/index.php

• www.eksportuj.pl/artykul/pokaz/id/2066/strona/5/Tunezja/sytuacja-gospodarcza-
tunezji-i-jej-perspektywy

• www.webmanagercenter.com/management/article.php?id=35380
• www.dom.money.pl/wiadomosci/rynki-zagraniczne/artykul/nowy%3Bkierunek

%3Binwestycyjny%3B-%3Btunezja,57,0,425529.html
• www.tunezja.pl/miasta_info2.phtml?id_okol=549  
• www.atrakcje-turystyczne.com/afryka/tunezja/      
• www.tunis.polemb.net/index.php?documentName=studia
• www.eturbonews.com/1673/tunisia-tourism-moves-forward-sticking-old
• www.wikipedia.org/wiki/Tourism_in_Tunisia       
• www. dom.money.pl/wiadomosci/rynki-zagraniczne/artykul/nowy%3Bkierunek

%3Binwestycyjny%3B-%3Btunezja,57,0,425529.html
• www. findarticles.com/p/articles/mi_hb3231/is_2002_Summer/ai_n28940960/
• www.magharebia.com/cocoon/awi/xhtml1/en_GB/features/awi/features/2008/07/23

/feature-03 data 22.07.2008

34

http://www.unwto.org/index.php
http://www.eksportuj.pl/artykul/pokaz/id/2066/strona/5/Tunezja/sytuacja-gospodarcza-tunezji-i-jej-perspektywy
http://www.eksportuj.pl/artykul/pokaz/id/2066/strona/5/Tunezja/sytuacja-gospodarcza-tunezji-i-jej-perspektywy
http://www.webmanagercenter.com/management/article.php?id=35380
http://www.pot.gov.pl/
http://www.magharebia.com/cocoon/awi/xhtml1/en_GB/features/awi/features/2008/07/23/feature-03
http://www.magharebia.com/cocoon/awi/xhtml1/en_GB/features/awi/features/2008/07/23/feature-03
http://findarticles.com/p/articles/mi_hb3231/is_2002_Summer/ai_n28940960/
http://en.wikipedia.org/wiki/Tourism_in_Tunisia
http://www.eturbonews.com/1673/tunisia-tourism-moves-forward-sticking-old
http://www.tunis.polemb.net/index.php?documentName=studia
http://www.atrakcje-turystyczne.com/afryka/tunezja/
http://www.tunezja.pl/miasta_info2.phtml?id_okol=549
http://www.intur.com.pl/
http://www.ins.nat.tn/indexfr.phphp
http://www.ins.nat.tn/indexfr.phphp
http://www.tunezja.pl/miasta_info2.phtml?id_okol=549
http://www.tunezja.pl/miasta_info2.phtml?id_okol=549
http://www.tunezja.pl/miasta_info2.phtml?id_okol=549
http://www.rynekturystyczny.pl//spis_tresci/583.html
http://www.ins.nat.tn/indexfr.phphp
http://www.ins.nat.tn/indexfr.phphp


Spis rysunków:

Rysunek nr.1: Podział administracyjny Tunezji
Rysunek nr 2: Hebr Tunezji
Rysunek nr 3: Rozmieszczenie populacji w Tunezji 
Rysunek nr 4: Yasmine Hammamet
Rysunek nr 5: Sousse- Ribat
Rysunek nr 6: ruiny Kartaginy
Rysunek nr 7: El jem
Rysunek nr 8: Liczba turystów przyjeżdżających do Tunezji lata 2001-2003
Rysunek nr 9: Odwiedzane regiony w Tunezji
Rysunek nr 10: liczba przyjazdów turystów z Polski do Tunezji w poszczególnych latach
Rysunek nr 11: Liczba noclegów Polaków w Tunezji w 2002 roku(wg kategorii)

Spis tabel:

Tabela nr 1: Turystyka w subregionie Afryka Północna w 2004 r wg UNWTO
Tabela nr 2: Liczba turystów przyjeżdżających do Tunezji lata 2001-2003
Tabela nr 3: Przyjazdy nierezydentów do Tunezji w poszczególnych miesiącach 
Tabela nr 4: Miesięczne noclegi turystów według narodowości w 2008 r.
Tabela nr 5: Miesięczne noclegi turystów według narodowości w 2007 r.
Tabela nr 6: średni pobyt w Tunezji (dni) w latach 2001-2003
Tabela nr 7: Ilość hoteli w regionie lata 2001-2003
Tabela nr 8: Wpływy z turystyki międzynarodowej w Tunezji
Tabela nr 9: Eksport wg sektorów w 2006 r.
Tabela nr 10: Eksport usług w Tunezji
Tabela nr 11:Wydatki polskich turystów ponoszone w związku z podróżami zagranicznymi 
w latach 2005-2007

Informacja

Wyrażam zgodę na opublikowanego przeze mnie prjektu na stronie AWF Kraków. 
Oświadczam, że został onwykonany zgodnie z obowiązującymi zasadami i nie narusza 

niczyich praw autorskich
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