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  Dynamiczny rozwój ruchu turystycznego 
spowodował, iż turystyka stała się: 

 

stałym elementem modelu życia 
współczesnych ludzi, zaspakajając rosnące i 
różnicujące się potrzeby coraz szerszych rzesz 
społecznych na całym świecie,  

 

coraz wyraźniej wyodrębniającą się dziedziną 
gospodarki o stałej tendencji dynamicznego 
rozwoju, 

 

Wprowadzenie  



 .  istotnym czynnikiem rozwoju społecznego i 
gospodarczego, poprzez aktywizację innych 
gałęzi gospodarki oraz miejscowości i regionów o 
walorach turystycznych, 

 

elementem współpracy międzynarodowej 
zarówno w sferze gospodarczej, jak i politycznej 
czy prawnej.  
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 W historii współczesnej rozwoju ruchu 
turystycznego można wyróżnić 3 podstawowe 
fazy, które odzwierciedlają zasadnicze zmiany w 
sferze popytu, dotyczące motywów wyjazdów 
turystycznych, a mianowicie: 
 

Faza 1 (okres od zakończenia II wojny 
światowej do końca lat pięćdziesiątych) 
 

w wyjazdach turystycznych dominowały cele 
wypoczynkowe i rekreacyjne, a istotną 

kwestię stanowiła regeneracja sił fizycznych 



Faza 2 (okres lat 1960 – 1980) 
wyraźny wzrost liczby wyjazdów, w których 

dominowała orientacja konsumpcyjna, a 
głównym celem wyjazdów był przede 

wszystkim bierny wypoczynek oraz rozrywka 
 
Faza 3 (od początku lat osiemdziesiątych) 

oprócz orientacji wypoczynkowej wśród 
motywów wyjazdów pojawiają się coraz 

częściej potrzeby sfery psychicznej - nowych 
doznań, doświadczeń, poznania.  



 Popyt turystyczny ze swej natury 
charakteryzuje się ciągłą zmiennością, a tempo 
zmian zachodzących w zachowaniach turystycznych 
społeczeństwa staje się coraz szybsze.  
 Obserwacja zmian dokonujących się w sferze 
potrzeb i preferencji dawnych i obecnych klientów 
firm turystycznych pozwala zaprezentować dwa 
przeciwstawne rodzaje turystyki: tradycyjną oraz 
nowoczesną, które w koncepcji „Hard & Soft 
Tourism”  ujął J. Krippendorf (tab.1).  

„Hard & Soft Tourism” 



Zmiany popytu turystycznego  

 
Koncepcja „Hard & Soft 

Tourism” 
by 

J. Krippendorf  
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„HARD TOURISM” 

Cechy turystyki dotychczasowej 

„SOFT TOURISM” 

Cechy przyszłej turystyki 

Podróżowanie grupowe Podróżowanie indywidualne 

Pobyty krótkoterminowe Pobyty długoterminowe 

Dominujący model jednego, głównego 

wyjazdu w okresie urlopowo-wakacyjnym 

Model opierający się na dwóch (lub więcej) 

krótszych wyjazdach wypoczynkowych w roku 

Ustalona trasa oraz program  Indywidualne i spontaniczne decyzje 

Wygoda i bierność Wysiłek i aktywność 

Nastawienie na ilość wyjazdów oraz 

„zaliczonych” atrakcji 

Nastawienie na jakość, przeżycie nowych 

doświadczeń 

Brak przygotowania i wiedzy na temat 

atrakcji, kultury i zwyczajów 

Przygotowanie się do spotkania z 

odwiedzanym krajem i regionem 

Zakupy i hałaśliwość Prezenty i spokój 

Pamiątki ogólnodostępne  Pamiątki osobiste (zdjęcia, film video) 

Zupełna nieznajomość i brak 

zainteresowania językiem 

Nauka miejscowego języka 

Częste i szybkie przemieszczanie się Mniejsze znaczenie szybkości przemieszczania  

Nastawienie na komfort Komfort nie jest niezbędny 

Dystans między personelem a klientem Bliskie, często przyjacielskie kontakty z 

obsługą 



 Koniec XX i początek XXI wieku to coraz 
wyraźniejsze zmiany w popycie turystycznym 
przejawiające się: 
- wzrostem znaczenia turystyki poznawczej, 
- poszukiwaniem wrażeń, przeżyć oraz 

doznań,  
- rozwojem turystyki kulturalnej, turystyki 

w miastach oraz turystyki biznesowej  
- zwiększeniem zainteresowania tzw. 

„zieloną” turystyką.  



 W kontekście tych przemian przewiduje się, 
iż tradycyjną turystykę typu 3S, czyli: 
 

sun – słońce, sea – morze, sand – piasek,  
 
będzie powoli wypierać turystyka zorientowana na 
formułę 3E, czyli: 
 

entertainment – rozrywka, excitement – 
podniecenie, education – kształcenie.  



Tourism Trends  
for Europe 



 O kierunkach rozwoju popytu turystycznego 
w XXI wieku będą decydować: 
 

czynniki uniwersalne (megatrendy 
rozwojowe); 

 
czynniki bezpośrednio związane z rynkiem 
turystycznym.  



 Wśród podstawowych MEGATRENDÓW 
ROZWOJOWYCH, które wyznaczać będą kierunki 
i tempo zmian w turystyce wymienić należy: 

czynniki demograficzne; 
czynniki społeczno-ekonomiczno-

kulturowe; 
czynniki technologiczne; 

czynniki polityczne; 
czynniki ekologiczne. 

 



SKUTKI  
DLA SEKTORA ORGANIZACJI I 

POŚREDNICTWA W TURYSTYCE??? 













SKUTKI  
DLA SEKTORA ORGANIZACJI I 

POŚREDNICTWA W TURYSTYCE??? 



 Do TRENDÓW BEZPOŚREDNIO 
ZWIĄZANYCH Z RYNKIEM TURYSTYCZNYM, 
które będą decydowały o kształcie popytu 
turystycznego w nadchodzących latach należy 
natomiast zaliczyć: 

starzenie się konsumentów,  
podróżowanie „częściej, krócej i taniej”, 
wyjazdy „bliżej domu”, 
podróże „bardziej autentyczne”, 
łatwiej dostępna informacja. 

[szerzej w: Megatrends of Tourism in Europe].  



 Dla biur podróży stanowi to sygnał o wzroście 
zapotrzebowania na: 
 jakość, wygodę i bezpieczeństwo,  
na łatwy transport,  
na spokojniejsze obiekty rozrywkowe (np. 

pola golfowe),  
na produkty dla osób podróżujących 

pojedynczo. 
 Dla tej grupy docelowej przewidywać można 
zatem większy popyt w miesiącach przed i po 
sezonie, a w swych działaniach marketingowych 
biura podróży powinny mniej podkreślać wiek, a 
bardziej komfort. 

„Starzenie się konsumentów” 



 Rejsy wycieczkowe, nie tylko te 
kosztowne lecz również tańsze, zyskają na 
popularności. W szczególności u turystów po 
pięćdziesiątym roku życia, co stanowi istotną 
informację dla organizatorów podróży. 

„Starzenie się konsumentów” 



Przykład Senior Travel  łakomy kąsek 

dla biur podróży 

  W ramach tzw. Senior Travel hiszpańskie 
władze sponsorują seniorom z krajów Unii 
Europejskiej wczasy w Andaluzji i na Balearach. 

 Ze zniżki może skorzystać każdy Europejczyk, który 
ukończył 55 rok życia. Rabat otrzyma także 
młodsza osoba towarzysząca pod warunkiem, że obie 
zamieszkają w jednym pokoju.  

  Do wczasów rząd Hiszpanii dopłaca :  

  dla turystów z krajów tzw. nowej Unii (np. Polska) 
jest to 150 euro,  

  dla turystów z krajów tzw. starej Unii (np. Francja, 
Hiszpania) jest to 100 euro.  

  Wyjazdy odbywają się poza sezonem, w 
okresie 1 październik - 30 kwiecień.  



Przykład Senior Travel  łakomy kąsek 

dla biur podróży 

  Tylko w 2010 roku wczasy Senior Travel wykupiło 
45 tysięcy Europejczyków, w tym 7 tysięcy 
Polaków. Okazuje się, że korzyści są wielostronne. 
Program jest atrakcyjny dla turystów-seniorów, biur 
podróży, które organizują wyjazdy, ale także dla samej 
Hiszpanii, która w ten sposób poza sezonem pobudza 
gospodarkę.  

  Rząd Hiszpanii wydał na projekt 5 milionów 300 
tysięcy euro, a program wygenerował dochody 
wynoszące blisko 7 milionów euro.  



 Średnia liczba osób przypadających na jedno 
gospodarstwo domowe będzie nadal malała, co 
będzie skutkować wyższym dochodem do 
dyspozycji oraz większą siłą nabywczą.  
 W sferze turystyki wpłynie to na 
zainteresowanie: 
podróżami do dalekich krajów; 
krótkimi pobytami.  
  

„Podróżowanie „częściej, krócej i taniej””  



 Biura podróży oczekiwać powinny 
zwiększenia popytu na: 
produkty luksusowe oraz specjalistyczne 

nabywane pod wpływem impulsu,  
na wyjazdy do miast i inne krótkie wyjazdy 

zagraniczne w okresach, które wcześniej 
nie były preferowane, 

  a także wyższy poziom zainteresowania 
imprezami zimowymi. 

„Podróżowanie „częściej, krócej i taniej””  



Egzemplifikacją może być konstrukcja oferty z 
zakresu turystyki weekendowej, a więc tzw. 
citybreak oraz reset.  
  
 Citybreak to wyjazd na weekend do miast 
europejskich na zakupy, clubbing (popołudniowe i 
wieczorne wędrówki po klubach, barach i 
dyskotekach), wieczór kawalerski lub panieński.  
 Z kolei reset to wyjazd pozwalający na 
odreagowanie stresów.  

Przykład ofert citybreak oraz reset 



 Rosnąca dostępność pociągów 
szybkobieżnych oraz tanich przewoźników będzie 
miała wpływ na dotychczasowy ruch turystyczny. 
 Klienci biur podróży częściej będą wybierać 
łatwo dostępne i niedrogie destynacje na 
krótkie pobyty.  
 Natomiast dzięki bezpośrednim połączeniom 
kolejowym i lotniczym popyt na krótkie pobyty na 
terenach wiejskich zmaleje na rzecz miast i 
regionów miejskich.  

„Wyjazdy „bliżej domu”” 



„Fly & Drive” - jedna z ofert biur podróży (np. 
RainbowTours), która zakłada minimalizację 
kosztów, a jednocześnie odwołuje się do potrzeby 
samodzielności niezależnego turysty.  
 

„Wyjazdy „bliżej domu”” 
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 Zagrożenia działaniami terrorystycznymi, 
regionalne konfliktami czy wojnami, kataklizmami 
czy zanieczyszczeniem stały się niestety częścią 
naszej rzeczywistości i kreują naszą potrzebę 
bezpieczeństwa. W turystyce przekłada się to na 
zwiększoną potrzebę bezpieczeństwa i powoduje, 
że turyści unikają destynacji postrzeganych 
jako niebezpieczne.  

„Bezpieczeństwo” 



 Wzrastająca świadomość zdrowotna, będzie 
miała wpływ na podejmowanie decyzji przy 
wyborze celu podróży oraz postępowanie 
klienta w czasie wyjazdu.  
 Znajdzie to odzwierciedlenie: 
w wyborze kierunków podróży postrzeganych 

przez klientów biur podróży jako zdrowe; 
wzroście zainteresowania wakacjami 

aktywnymi;  
wzroście zainteresowania produktami 

związanymi z odnową biologiczną 
(sanatoria, obiekty spa&wellness, ośrodki 
fitness). 

„Świadomość zdrowotna” 



 Rosnący poziom wykształcenia turystów 
będzie skutkował wyborem imprez, w których 
istotną rolę odgrywają sztuka, kultura i historia, 
tzn. imprez o większych walorach 
edukacyjnych i związanych z rozwojem 
osobowości.  
 Dla biur podróży trend ten oznacza: 
wzrost popytu na produkty specjalistyczne, 
bardziej widoczne włączenie elementów 

sztuki, kultury i historii do imprez 
zorganizowanych,  

potrzebę lepszego i bardziej kreatywnego 
przekazywania informacji. 

„Podróże „bardziej autentyczne”” – wzrost 
średniego poziomu wykształcenia oraz 

oczekiwań nabywców”   



Club Med. to nie są to zwyczajne wakacje, ale 
pewna koncepcja spędzenia wolnego czasu 
dla ludzi otwartych, dynamicznych, lubiących 
dobre towarzystwo, sport, wykwintne 
jedzenie i wino". 
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 Jako przykład można podać Biuro Turystyki 
ZNP Logos Tours, które pomaga swoim klientom 
zrealizować najśmielsze marzenia i na własne oczy 
ujrzeć najbardziej egzotyczne i odległe zakątki globu. 
Logos Tour ofertuje blisko 130 tras egzotycznych 
wycieczek na 7 kontynentach, a w wielu miejscach 
świata było pierwszym polskim biurem podróży. 
Przykładem egzotycznych oferty są m.in.: 
„Wycieczki na 7 kontynentów”,  „7 nowych 
cudów świata” czy „Dookoła Świata”. 
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 Ciekawym przykładem może być również 
biuro podróży Mazurkas Travel specjalizujące się w 
turystyce przyjazdowej (oraz biznesowej) i 
organizujące wycieczki wymagających nisz 
rynkowych m.in.:  
dla melomanów; 
dla miłośników starych kościelnych 

organów. 
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Tanaturystyka (dark tourism) to rodzaj turystyki 
kulturowej obejmujący podróże o charakterze 
poznawczo-religijnym do miejsc 
dokumentujących i upamiętniających śmierć.  
 Obejmuje ona wyjazdy turystów na pola bitew, 
do miejsc zbiorowych śmierci (do których doszło w 
wyniku wojen, katastrof, zamachów, wypadków, 
kataklizmów), do muzeów i na wystawy nawiązujące do 
tematyki śmierci, do miejsc pochówków (cmentarzy, 
mauzoleów, piramid, katakumb), do więzień, obozów 
koncentracyjnych, miejsc katastrof, ataków 
terrorystycznych, do miejsc indywidualnej śmierci 
znanych osób.  

Tanatoturystyka (dark tourism)  



 
 Tak jak kiedyś pielgrzymowano do grobów 
świętych, dziś obserwujemy wzrost zainteresowania 
turystów wyjazdami do: 
 

„Ground Zero” w Nowym Yorku (strefa 
upamiętniająca ofiary zamachu terrorystycznego na 
WTC 11.09.2001 roku); 

 

zwiedzania zniszczonych po tsunami, które w 
2004 roku nawiedziło Tajlandię, miejsc (np. 3-
dniowa autokarowa wycieczka biura World Class On 
Tour po najbardziej zrujnowanych regionach 
wybrzeża „Śladami Tsunami”); 
 

  

Tanatoturystyka (dark tourism)  



na lotnisko pod Smoleńskiem po katastrofie 
polskiego prezydenckiego samolotu TU-154M w 
dniu 10.04.2010r. (biura Wspólnota 2000, 
Wilejka, Ratan Tour). 

 
 
 

Tanatoturystyka (dark tourism)  



 Nadal będzie wzrastać znaczenie 
wykorzystania Internetu do zdobywania 
informacji, a także nabywania usług 
turystycznych. Dostępność informacji turystycznej 
o kierunkach podróży i produktach będzie sprzyjać 
porównywaniu ofert i w ten sposób będzie 
intensywniej wpływać na konkurencję.  
 Doświadczeni turyści coraz częściej będą 
komponować własne wakacje z dostępnych 
modułów dokonując bezpośrednich rezerwacji.  

„Łatwiej dostępna informacja - wzrost 
znaczenie Internetu”  



 Dla biur podróży oznacza to konieczność 
budowania i ciągłego doskonalenia oraz 
dostosowywania do potrzeb indywidualnego klienta 
interaktywnych firmowych witryn 
internetowych oraz stworzenia nabywcom  
możliwości dokonania rezerwacji imprezy 
turystycznej oraz jej zakupu przez Internet.  
 Natomiast w związku z rosnącym znaczeniem 
bezpieczeństwa, bardziej krytyczni turyści będą mieli 
większą potrzebę dokonywania bezpiecznych 
rezerwacji oraz płatności on-line. 
  

„Łatwiej dostępna informacja - wzrost 
znaczenie Internetu”  



 Europejska Komisja Turystyki prognozuje, iż 
najbardziej obiecujące perspektywy dla 
organizatorów turystyki oferują segmenty:  

„trzeciego wieku”,  
podróży w interesach,  
zwiedzania wielkich miast, zwłaszcza przy 
okazji imprez sportowych, kulturalnych,  
zimowych wakacji w słońcu, 
rejsów wycieczkowych,  
wakacji z przygodą,  
tzw. dalekie podróże.  



 Według raportu „Future Trends in Tourism - 
Executive Summary” turystów jutra cechować będzie 
dążenie do oryginalności oraz preferowanie 
indywidualnych ofert. 
 Duża część z nich będzie się kierować  
mottem „inni są turystami, ja jestem 
podróżnikiem”.  
 Doprowadzi to do swoistego paradoksu - 
potrzeba indywidualności stanie się masowym 
fenomenem.  



 Oferta biur podróży skierowana do tak 
rozumianego turysty - podróżnika, powinna: 

być unikatowa,  
cechować się wysokim współczynnikiem 
oryginalności  
opierać na kombinacji aktywnego 
wypoczynku i edukacji.  



Wyjątkowe cechy posiada z pewnością oferta 
jednego z biur podróży pt. „Noc pod wodą – 
Tajemnicza Wyspa Posejdona” - 
superluksusowy podwodny hotel POSEIDON 
UNDERSEA RESORTS, zaprojektowany przez 
specjalistów od łodzi podwodnych, znajduje się 
nieopodal Fidżi, 14 metrów pod wodą w pobliżu 
rafy koralowej.  



Każdy 
apartament 
wyposażony jest 
w panoramiczne 
okna, dzięki 
którym można z 
bliska podziwiać 
widok na świat 
oceanu.  

 Pod wodą można 
spędzić dwie noce, a potem 
Wyspa Posejdona zaprasza 
do swoich komfortowych 
bungalowów tuż przy plaży. 
Tydzień pobytu kosztuje  
kilkanaście tysięcy dolarów.  



Od podwodnego hotelu  
już blisko do turystyki 

kosmicznej 
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Turystyka kosmiczna 

 Firma Space Adverture 
zaprojektowała i przygotowała tylko dla 
jednego klienta (amerykańskiego 
multimilionera Dennisa Tito)  
zorganizowany w dniach 28.04.-6.05.2001 
roku 7-dniowy komercyjny lot w 
kosmos. Pierwszy kosmiczny turysta 
spędził na orbicie 7 dni, 22 godziny i 4 
minuty, a za swoją podróż zapłacił 20 
milionów dolarów. 
 Kosmiczni turyści szkoleni są w 
Centrum Przygotowań Kosmonautów im. 
Jurija Gagarina, a następnie wykonują 7-15 
dniowe loty kosmiczne na pokład 
Międzynarodowej Stacji Kosmicznej jako 
uczestnicy lotu kosmicznego.  





Przykład segmentacji rynku  
dla pakietowych usług turystycznych 

biura podróży 



 
Nazwa 

segmentu 

Rodziny o 
średnich 

dochodach 

Rodziny o 
wyższych 

dochodach 

Intelektuali
ści 

Osoby 
powyżej 55 

lat 

 
 
 

 
 
 

Cechy 
charakterystycz

ne 
oraz  

motywy zakupu 

- cena 
odgrywa 

bardzo dużą 
rolę 

- podróżują 
całą rodziną 

- dużo atrakcji 
- miejsce 

rodzinnych 
wakacji 

- lokalizacja 
mniej istotna 

- cena nie 
odgrywa 

zasadniczej roli 
- podróżują 
sami lub z 

przyjaciółmi 
- spędzają 

dużo czasu na 
powietrzu 

- ważny jest 
klimat 

- spotykają 
nowych ludzi 
- oczekują, 
żeby było 
wesoło 

- ważna jest 
lokalizacja 

- cena jest w 
miarę istotna 
- egzotyka 
- programy 
zwiedzania 
- dokładne 
przewodniki 

przed 
wyjazdem 
- obiekty 
godne 

zwiedzania są 
bardzo ważne 

- bardzo 
ważna jest 
lokalizacja  

- cena mało 
istotna 

- towarzystwo 
- wygoda 

- 
bezpieczeństw

o 
- obiekty 
godne 

zwiedzania 
- obsługa 
starszych i 
słabszych 

- ważna jest 
lokalizacja 



KATEGORIE NABYWCÓW USŁUG BIUR 
PODRÓŻY 

Podróżujący pierwszy raz w życiu 

Główny odbiorca 

Odwiedzający ponownie Odbiorca elitarny 

Poszukiwacz okazji 

Elitarny poszukiwacz okazji 

Pewny indywidualista 



Kim jest „turysta 
krajowy”  

ARTYKUŁ  
DO DOCZYTANIA 

„Poszukiwacze relaksu” 

„Rodzinni wczasowicze” 

„Odkrywcy” 

„Turyści All inclusive” 
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ZADANIE DOMOWE  
 
 
 
 
 

 Przygotowanie referatu na temat: 
  

„ORYGINALNE OFERTY BIUR PODRÓŻY 
STANOWIĄCE ODPOWIEDŹ NA 

OMÓWIONE NA WYKŁADZIE TRENDY” 
 



 Nowością na polskim rynku są biura 
turystyki ciążowej, organizujące luksusowe 
podróże - tzw. baby moon - dla kobiet w 
drugim trymestrze ciąży i ich partnerów, które 
mają być ostatnim, kumulującym energię i siły 
na nowe wyzwania życiowe, wyjazdem we 
dwoje przed narodzeniem się dziecka.  
 Wśród ofert znajdują się zarówno 
zorganizowane weekendowe wypady za miasto, 
jak i dłuższe imprezy pobyty w 
pięciogwiazdkowych hotelach w luksusowych, 
egzotycznych destynacjach.  

Oferty „baby moon” – nowość  na 
polskim rynku 
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„Jesteście najważniejsi… wkrótce najważniejsze 
będzie Wasze dziecko – przez jakieś dwadzieścia 
lat…” – głosi treść przekazu promocyjnego 
amerykańskiego organizatora, który swoim klientom 
- przyszłym rodzicom oferuje pobyt w SPA. 
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 Nowe trendy w turystyce aktywnej 
stanowiące odpowiedź rynku turystycznego na 
poszukiwania turystów dotyczące aktywnego i 
dostarczającego wrażeń wypoczynku to: 
questing,  
geocaching, 
gry terenowe w plenerze wykorzystujące 

mobilne urządzenia do nawigacji GPS. 

Questing, geocaching oraz gry terenowe z 
nawigacją GPS 



Questing, czyli turystyka zagadkowa 
 
 
 

 Jednym ze sposobów na uatrakcyjnienie 
zwiedzania jest rozwijający się również w Polsce 
questing – poznawanie miejsca z 
wykorzystaniem mapy i zagadek. 
 Wykorzystując questy podczas swoich 
wyjazdów, turyści mają możliwość poznania wielu 
tajemnic związanych z odwiedzanymi miejscami, a 
przy okazji mogą sprawdzić swoją spostrzegawczość, 
umiejętność kojarzenia faktów oraz zdobyć nową 
wiedzę. 



Questing, czyli turystyka 
zagadkowa 

 
  
 Turysta chcący skorzystać z 
questu otrzymuje we wskazanym 
punkcie mapkę oraz wskazówki do 
dalszego poruszania się i zagadki do 
rozwiązania. Forma wskazówek i zagadek 
zależy od organizatorów. Mogą to być 
wierszyki, rebusy, pytania itp. Na końcu 
trasy na turystę czeka skarb, przeważnie 
jest to pieczątka potwierdzająca 
rozwiązanie zagadek i dotarcie do celu. 
W questingu nie ma nagród, gdyż ważna 
jest przede wszystkim dobra zabawa. 
www.questing.pl. 
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www.questing.pl. 
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  Geocaching 
 

  
 Geocaching to forma poznawania nowych 
miejsc poprzez poszukiwanie. Turyści zamiast 
zagadek otrzymują współrzędne geograficzne, w 
których ukryte są skrzynki ze „skarbami”, czyli 
pamiątkowymi drobiazgami, które można zabrać w 
zamian za zostawienie czegoś od siebie.  
 Poprzez specjalne portale jak 
www.geocaching.com bądź opencaching.pl 
otrzymujemy wskazówki, gdzie należy szukać skrzynki. 
Miejsca te często są atrakcyjne turystycznie – 
brzegi jezior, górskie szlaki, zabytkowe cmentarze czy 
starówki. Dzięki geocachingowi odwiedzenie ich 
nabiera nowego wymiaru i staje się ciekawsze. 

http://www.geocaching.com/
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Geocaching film1 
 

https://www.youtube.com/watch?v=1YTqitVK-Ts 



Geocaching film2 
 

https://www.youtube.com/watch?v=sj31U_z9MFA 



Dziękuję za uwagę 


